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INZERCE

RÁDI BYCHOM VÁS TOUTO CESTOU
POPROSILI O SPOLUPRÁCI:

• hledáme pro paní s hotovostí  
byt 2+1 nebo 3+1 v Prostějově

DĚKUJEME ZA VAŠE NABÍDKY NEBO 
VÁS RÁDI UVÍTÁME U NÁS NA POBOČCE.

Prostějov, Drozdovice 3
734 747 528  
WWW.RKOKNO.CZ

1.300.000 Kč

BEDIHOŠŤ

Suchý, řadový, cihlový RD 4+1. 
PENB G.

MYSLEJOVICE

Řadový, suchý dům 5+1 se 
zahradou a garážemi. PENB G.

ČECHOVICE

3.830.000 Kč
Nabízíme RD 4+1 se dvorkem 
a garáží. PENB G. 

KOSTELEC NA HANÉ

Samostatně stojící RD 6+1 
s garáží. CP 966 m2. PENB G.

2.690.000 Kč

1.170.000 Kč

Ručně vyráběné pralinky a čokolády  
dle francouzských receptůr

NAŠE BONBONIÉRY...
...VÁŠ ORIGINÁLNÍ DÁREK

• originální dárek pro zákazníky či obchodní partnery
• pralinky v obalech s designem podle vašeho přání 
• při dohodnutém odběru jsme schopni vyrobit také  

originální krabičky

CHOCO BONTÉ 
Krakovská 14, 779 00 Olomouc

Telefon | +420 736 642 766 
E-mail | obchod@chocobonte.cz

Web | www.chocobonte.cz

Naše síť je tvořena primárně radničními zpravodaji 
distribuovanými zdarma do schránek a na distribuční 

místa v daném regionu, doplněna několika tituly 
distribuovanými výhradně přes distribuční místa 
a oblíbenými regionálními prodávanými tituly. 

V síti je aktuálně zařazeno celkem 50 titulů.
Na Moravě můžete kombinovat 
v rámci prezentace tyto tituly.

Prostějovské radniční listy
Olomoucké listy
Olomoucký kraj

Váš Zlín
Prio

Veselské listy 
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Interiérové dveře

nejvyšší kvality.

Zlín

HANÁK ZLÍN 

interiérové a kuchyňské studio

Tř. T. Bati 3684

www.hanak-zlin.cz
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MĚSÍČNÍK O VAŠEM MĚSTĚ, O VĚCECH VŠEDNÍCH I NEVŠEDNÍCH   |   ZDARMA DO VAŠÍ SCHRÁNKY   |   NÁKLAD 36 000   |   LEDEN 2017

Fincentrum Premier 

nově ve Zlíně
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Olomoucké listyOlomoucké listy
MĚSÍČNÍK OBČANŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE

Aquapark rozšířil nabídku 
wellness
 5 

Město letos investovalo do 
oprav chodníků a mostů 
    8

Olomoucká zoo láká 
na vánoční prohlídky   
   20

Přejeme šťastné 
a veselé Vánoce!
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Po čtvrt století se mění vrtulníky letecké záchranky
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měsíčník občanů Olomouckého kraje • Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma
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Prosinec 2016
poruba.ostrava.cz

facebook.com/moporuba

Porubská radnice informuje občany

    TÉMA MĚSÍCE

    KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS     OBCHODNÍCI V PORUBĚ

    AKTUALITY

Poruba má svůj betlém,  
ukáže ho na jarmarku
Více na stranách 3 a 4

Pinkání s mistrem aneb  
Jak Koukal koukal
Více na straně 11

Zelená Porubě:  
víme, co jste vybrali
Více na straně 4

O flanccích a splněném snu
se Zdeňkem Adamem 
Více na straně 15

Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba

Anděl Chumel z Cirkusu trochu jinak prý má moc plnit přání. 
Přesvědčit se o tom můžete na Porubském vánočním jarmarku.
Foto: Cirkus trochu jinak

poruba.ostrava.cz
facebook.com/moporuba

O flanccích a splněném snu
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Fašank 201725. února od 8 hodin

Pokud chcete oslovit všechny obyvatele města, jsou 
noviny zdarma do schránek tou nejlepší volbou.

Na vaše dotazy Vám odpoví:
Juráková  Jana 

tel.: 773 617 353, e-mail: jurakova @regvyd.cz

Musial  Vladimír
tel.: 606 792 490, e-mail: musial@regvyd.cz

Novák  Michal
tel.: 739 724 774, e-mail: novak@regvyd.cz

Šutovská Margita
tel.: 604 447 457, e-mail: sutovska@regvyd.cz
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Primátorka a náměstkyně 
obdarovaly prvního občánka

Finanční hotovost pro rodiče, kytka pro maminku a hračka pro první prostějovské miminko. To byly 
dárky, s nimiž primátorka města Prostějova Alena Rašková a náměstkyně Ivana Hemerková obdarovaly 
v prostějovské porodnici prvního občánka města roku 2017. Tím se stal Michal Pařík, který se narodil  
2. 1. 2017 v 10:08 hodin. Váží 2750 gramů a měří 49 cm. Rodičům blahopřejeme!  -jg-

 Pozor na částečnou 
uzavírku místních 
komunikací ve vnitrobloku 
sídliště Šárka

Důvodem omezení dopravy je ká-
cení stromů.

Délka uzavírky: cca 100 metrů
Objížďka: není stanovena
Termín uzavírky: 23. 1. 2017 

do 24. 2. 2017
Po dobu uzavírky veškerá do-

prava, včetně vozidel hasičů a zá-
chranné služby, využijí komunika-
ce v okolních ulicích. -OD

 Město Prostějov  
obdrželo petici

Členové petičního výboru Petice 
„Za zachování stávajícího stavu 
parku a jeho okolí před RG a ZŠ 
města Prostějova na ulici Stu-
dentská v plném rozsahu a beze 
změn“ předali primátorce měs-
ta Prostějova Aleně Raškové pe-
tiční archy s 3 126 podpisy. Pe-
tice bude projednána v souladu 
s platnou legislativou.

-jg-

AKTUÁLNĚ

Výročí měsíce
17. února si připomínáme sto deset 
let od narození prostějovského ro-
dáka, odbojáře a spisovatele gene-
rálporučíka Viléma Sachera (1907–
1987). Absolvent prostějovské 
reálky vystudoval Vojenskou akade-
mii v Hranicích a Vysokou válečnou 
školu v Praze. S okupací se nesmířil 
a vstoupil do odbojové organizace 
Obrana národa. V roce 1940 odešel 
přes Slovensko a Maďarsko do emi-
grace. Zpočátku působil ve Francii, 
kde se zapojil do bojů proti němec-
ké armádě. Po porážce Francie ode-
šel do Velké Británie, kde byl jme-
nován přednostou oddělení štábu 
1. československé brigády a praco-
val na ministerstvu národní obra-
ny československé exilové vlády. 
V roce 1942 byl pověřen založit 
v Sovětském svazu 2. paradesant-
ní brigádu. Po vážné automobilové 
nehodě byl z výcviku vyřazen a pře-
vzal velení dělostřelectva 3. česko-

slovenské brigády. S ní se účastnil 
bojů karpatsko-dukelské operace 
a bojů na Moravě. Po 2. světové vál-
ce působil v různých velitelských 
funkcích u dělostřeleckých divizí. 
V roce 1951 byl v souvislosti s čistka-
mi v armádě propuštěn do zálohy. 
Vykonával potom různé dělnické 
profese v průmyslu a v pohostin-
ství (Skalice u České Lípy, Liberec, 
Cheb, Mariánské Lázně). Pro ne-
souhlas s okupací vojsk Varšavské 
smlouvy byl v roce 1970 vyloučen 
z komunistické strany a zbaven prá-
ce v pohostinství. Za podpis Charty 
77 byl degradován na vojína. Byly 
mu odňaty všechny řády a vyzna-
menání. 15. 1. 1990 byl prezidentem 
Václavem Havlem plně rehabilito-
ván. Václav Havel mu vzdal poctu 
u hrobu při návštěvě Prostějova 28. 
5. 1990. Vilém Sacher je autorem 
řady životopisných románů. Na zá-
kladě svých deníků v nich zachytil 
vlastní válečné zážitky. Patří mezi 
ně romány Pod rozstříleným prapo-

rem, Na počátku stála smrt, Krva-
vé velikonoce, Ve stínu popraviště 
a Válka skončila na Hané. Ráno 9. 
května 1945 byl se svou baterií před 
Prostějovem. Napsal o tom v knize 
Válka skončila na Hané toto: „Před 
sebou mám rodné město. Srdce 
mánesovské a bezručovské Hané. 
Prostějov s typickou radnicí, míst-
ní zvláštností. Věže kostelů Cyrila 
a Metoděje, chrámu Povýšení sv. 
Kříže. Město se synagogou a židov-
skými uličkami a také s línou řekou 
Hloučelou, která si čas od času za-
dovádí. Prostějov skutečný a vá-
lečnými léty vysněný. Město staré, 
nudné i živé. Město sebevědomé.“ 

28. února uplyne sto třicet let 
od narození průmyslníka a ko-
merčního rady Arnošta Rolného 
(1887–1950). Narodil se v Prostě-
jově v Mlýnské ulici č. 37 jako nej-
mladší dítě krejčovského mistra 
a průmyslníka Františka Rolné-
ho. Po studiích vídeňské obchodní 
akademie a praxi vedl otcův pod-

nik společně s matkou a od roku 
1921 jej spravoval sám. Výroba 
dámských plášťů, pánské, chla-
pecké a dětské konfekce, pásová 
výroba, vlastní živnostenská ško-
la, tři tovární objekty v Prostějo-
vě a téměř stovka prodejen v re-
publice a řada filiálek v zahraničí 
(např. Maroko, Egypt, Indie, Čína, 
Paraguay, Palestina) – to byla fir-
ma oděvy Rolný ve 30. letech mi-
nulého století. Za zásluhy o čes-
koslovenský průmysl byl v roce 
1934 jmenován komerčním radou 
a za charitativní a sociální činnost 
jej papež Pius XII. prohlásil členem 
rytířského řádu sv. Řehoře Veliké-
ho s hodností komtura, třídy civil-
ní. Po roce 1945 byla firma Rolný 
znárodněna a v roce 1946 začleně-
na do národního podniku Oděvní 
průmysl. Arnošt Rolný odmítl emi-
grovat a zemřel 24. 7. 1950 v Pros-
tějově, den před zatčením rodiny. 
V roce 1991 byl plně rehabilitován. 

Hana Bartková (zkráceno)
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Volební období je v polovině  
– rada bilancujeme 
Čeho se podařilo dosáhnout 
a jak je plněno Programové 
prohlášení Rady města 2014–
2018?

Rada města Prostějova pracu-
je již dva roky na základě svého 
Programového prohlášení, které 
na začátku funkčního období při-
jala. Po dvou letech práce se roz-
hodla provést základní inventu-
ru plnění stanovených cílů. Cílů 
a s nimi spojených úkolů bylo 
mnoho, proto předkládá Pros-
tějovanům první díl seriálu, kte-
rý postupně zmapuje stav plnění 
všech osmi oblastí programového 
prohlášení. 

Hodnocení v půli volebního 
období považuje rada za dob-
rý krok, který dá jasný obrázek 
toho, co se podařilo a na čem je 
třeba dále a více zapracovat. Při 
své práci oceňují věcná rozhod-
nutí bez politických střetů, stojí 
o spolupráci městských zastupi-
telů a podporu všech, kteří chtě-
jí prosperitu města a jeho rozvo-
ji nebudou úmyslně bránit.

Za prosperitou města a spo-
kojeností obyvatel stojí, mimo 
jiné, dobré hospodaření. V této 
oblasti se dlouhodobě daří. 
Svědčí o tom stav finančních 
prostředků na účtech města 
a nemalé částky, které město 
každoročně investuje do svého 
majetku.

O čem hovoří Programové  
prohlášení Rady města  
2014–2018 v oblasti  
hospodaření města?

n  pokračování v odpovědném 
a úspěš ném hospodaření města 
a jím zřízených organizací 

n  naším cílem je modernizace te-
pelného hospodářství, zvýše-
nou pozornost věnovat měst-
skému bytovému fondu 

n  věnovat maximální úsilí o zís-
kání dotací z národních i ev-
ropských fondů, mimořádnou 
pozornost klademe na ITI (In-
tegrované územní investice) 

n  obchodní společnosti Lesy měs-
ta Prostějova, s.r.o. a Domovní 
správa Prostějov, s.r.o. zůsta-
nou v majetku města 

O úspěšném hospodaření 
svědčí stav finančních 
prostředků na účtech  
města a částky, které  
město každoročně investuje 
do svého majetku:

n  Investice 2015: 
186 113 661,37 Kč 

n  Investice 2016: 
159 384 717,52 Kč 

n  Připravené investice pro rok 
2017: 209 950 000,00 Kč 

n  Stav FR – 2015: 
149 610 953,94 Kč

n  2016: 184 630 068,96 Kč 
Finanční úsporu pro koneč-

né odběratele, tedy občany měs-
ta, zajistí modernizace tepelného 
hospodářství formou kogenerač-
ních jednotek. 

Městský bytový fond také 
doznal změny. Vzrostly částky 
určené na opravy.

Za rok 2015 – 17 620 000 Kč 
Za rok 2016 – 19 104 000 Kč 
Za rok 2017 – 18 473 000 Kč

Město je také úspěšné v oblas-
ti získávání dotací. Za poslední 
dva roky získalo dotační peníze, 
které ulehčily městské pokladně 
ve výši 52,1 milionu korun. Dal-
ší žádosti o dotace podané v roce 
2016 v objemu 32,2 milionu ko-
run jsou nyní ještě v procesu hod-
nocení a posuzování dotačními 
úřady.

Dotační tituly byly  
využity zejména na:

n  revitalizace nám. T. G. Masaryka, 
n  energeticky úsporná opatření 

na prostějovských základních 
a mateřských školách a revita-
lizace zahrad mateřských ško-
lek, 

n  dokončení rozšíření botanické 
zahrady a další projekty zamě-
řené na městskou zeleň

V rámci integrovaných te-
ritoriálních investic (ITI) jsou 
připravovány investiční akce, 
na které bude město čerpat fi-
nanční prostředky právě z této 
mimořádné kapitoly. V plá-
nu je vybudování tzv. Severní-
ho obchvatu, který by měl vý-

razně ulehčit dopravní situaci 
ve městě, připravuje se také 
oprava našeho skvostu secese – 
Národního domu.

Také hospodaření měst-
ských obchodních společností 
je na velmi dobré úrovni. Lesy 
města Prostějova pravidelně 
přinášejí, na základě své pod-
nikatelské činnosti, miliono-
vé částky do rozpočtu města. 
V roce 2015 to bylo 10 milionů, 
v roce 2016 8 milionů. 

-kaa- 
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SOLÁRNÍ STUDIO 
AVANTGARDA PROSTĚJOV
Vážený zákazníku,
dovolte mi vás pozvat na návštěvu solárního studia Avantgarda v centru 
Prostějova a přesvědčte se, že i opalování může být radost.
Nabízíme Vám  příjemné a  luxusní prostředí, moderní solária značky 
Ergoline, Soltron a Hapro, posezení a minibar. Dále i nezbytnou 
značkovou solární kosmetiku Supertan, Hawaiiana, Emerald Bay a další, 
která je velmi důležitá pro Vaše krásné opálení.
Začínáte-li chodit do solária, se vším Vám pomůže a poradí proškolený 
personál.
Protože si našich zákazníků vážíme, neustále něco zdokonalujeme, 
dovedeme ocenit vaši věrnost, a proto nabízíme zvýhodněné 
permanentky.

Uvidíte, že ve studiu Avantgarda slunce nikdy nezapadá...

Žeranovká 1
PROSTĚJOV
tel.: 605 349 391

Jednorázový opalovací krém 
ZDARMA (Aloha hawaiiana) při návštěvě na dobu 10 minut a delší.

INZERCE

Kompletní rekonstrukce střechy, 
která udělá rázný konec 
zatékání do budovy Národního 
domu, už má svého zhotovitele. 

V zadávacím řízení jako ekonomicky 
nejvhodnější zvítězila nabídka firmy 
H&B delta s.r.o., Vsetín. Hodnoti-
telská komise posuzovala trojici na-
bídek a jmenovaná společnost plně 
vyhověla všem podmínkám řízení 
a nejlépe naplnila hodnoticí kritéria. 

„Půjde o celkovou rekonstrukci 
střechy budovy a zajištění její plno-
hodnotné funkčnosti a životnosti. 
Hodnota veřejné zakázky je téměř 
7,7 milionu korun bez DPH,“ uvedl 
první náměstek primátorky Zděnek 
Fišer. Stavební práce budou finan-
covány výhradně z prostředků měs-
ta. Do návrhu rozpočtu města pro 
rok 2018 bude navržena odpovída-
jící částka na dofinancování zakáz-
ky v souladu s výsledkem zadáva-
cího řízení a průběhem stavebních 
prací. 

Zahájení prací – březen 2017, 
nejpozději do 1. 4. 2017. Činnos-
ti plánované v roce 2017 musí být 
dokončeny do 30. 8. 2017. Pokra-
čování prací v roce 2018 musí být 
nejpozději do 1. 4. 2018. Ukončení 
plnění a předání díla – nejpozději 
do 30. 8. 2018.

Připomeňme, že budova Ná-
rodního domu je památkově chrá-
něna. Byla prohlášena národní 
kulturní památkou nařízením vlá-
dy ze dne 28. 4. 2008, je zapsána 
v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR. 

-kaa-

KRÁTCE

 Sportcentrum Prostějov 
získá nové tribuny    
Sportovci i fanoušci se mohou těšit 
na zbrusu nové mobilní tribuny. 
Nej dříve musí ovšem proběhnout 
zadávací řízení nadlimitní veřej-
né zakázky. 

„Splněním dodávky rozumíme 
dodání mobilních tribun, včetně 
montáže a instalace na místě dodání 
a používání. Součástí je i zaškolení 
obsluhy na používání. Tribuny musí 
splňovat veškeré technické, bezpeč-
nostní a požární normy. Musí být 
úplné, funkční a bezvadné. Součás-
tí dodávky jsou i případná zařízení, 
nezbytná pro používání tribun a je-
jich běžnou údržbu, no a také od-
voz a ekologická likvidace stávají-
cích zastaralých mobilních tribun,“ 
vysvětlila náměstkyně primátorky 
Ivana Hemerková. 

Vše by mělo být hotovo do kon-
ce dubna 2017. Hodnota zakázky je 
6, 45 milionu korun, bez DPH. Na-
bídky budou hodnoceny podle své 
ekonomické výhodnosti. Veřejná 
zakázka bude financována výhrad-
ně z prostředků města.  -kaa-

Národní dům se dočká  
nové střechy 
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Informace k místnímu 
poplatku za provoz 
systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (dále 
jen „poplatek")

Osvobození a úlevy 
od poplatku na rok 2017

Jak již bylo uvedeno v posled-
ním vydání Radničních listů, 
osvobození a úleva od poplat-
ků na rok 2017 budou stejné 
jako v minulém roce s tím, že 
po novu nárok na osvobození 
nemá poplatník, kterému byl 
poplatek uhrazen formou soci-
álních dávek.

Od poplatku je osvobozena  
fyzická osoba, která je 

n  umístěna do dětského domova 
pro děti do 3 let věku, školské-
ho zařízení pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy nebo 
školského zařízení pro preven-
tivně výchovnou péči na zá-
kladě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy,

n  umístěna do zařízení pro děti vy - 
 žadující okamžitou pomoc 
na základě rozhodnutí soudu, 
na žádost obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, zá-
konného zástupce dítěte nebo 
nezletilého,

n  jako nezaopatřené dítě umís-
těna v domově pro osoby se 
zdravotním postižením na zá-
kladě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy o poskytnutí sociální 
služby, nebo

n  umístěna v domově pro osoby 
se zdravotním postižením, do-
mově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo chrá-
něném bydlení.

Od poplatku se  
dále osvobozuje:

a)  poplatník narozený v přísluš-
ném kalendářním roce – toto 
osvobození vzniká automatic-
ky, není podmíněno ohlašova-
cí povinností.

b)  poplatník po dobu pobytu 
v jiné obci na území České re-
publiky, za předpokladu, že 
v této obci platí poplatek nebo 
úhradu podle jiného právní-
ho předpisu (tzn. je vybírán 
jinak, než z trvalého pobytu 
a z titulu vlastnictví domu, 
bytu a rekreačního objektu 
bez trvalého pobytu) – důka-
zem tohoto tvrzení je např.  
nájemní smlouva, v níž je 
platba za odpad za danou oso-
bu obsažena, doklad o úhradě 
poplatku od dané obce za pří-
slušné období

c)  poplatník po dobu výkonu 
trestu odnětí svobody nebo 
pobytu ve vyšetřovací vazbě 
– důkazem tohoto tvrzení je 
potvrzení o délce pobytu v da-
ném zařízení.

d)  poplatník po dobu pobytu 
v azylovém domě, v léčebně 
dlouhodobě nemocných – dů-
kazem tohoto tvrzení je potvr-
zení o délce pobytu v daném 
zařízení.

e)  poplatník po dobu pobytu 
v ubytovacím zařízení nachá-
zejícím se na území města 
Prostějova, za předpokladu, 
že hradí náklady za svoz odpa-
dů ubytovateli – toto tvrzení 
musí být uvedeno ve smlouvě 
o ubytování nebo v potvrzení 
o délce pobytu v daném zaří-
zení.

f)  poplatník, který je umístěn 
ve zdravotnických zařízeních 
(zejména v nemocnicích nebo 
v jiných prostorách určených 
pro poskytování zdravotních 
služeb) a to nepřetržitě déle 
než 3 měsíce – důkazem to-
hoto tvrzení je např. potvrze-
ní o délce pobytu v nemocnici 
nebo v jiných prostorách urče-
ných pro poskytování zdravot-
ních služeb.

g)  poplatník, který je třetím 
a dalším dítětem ve věku 
do 16 let (včetně) žijícím 
ve společné domácnosti ales-
poň s jedním dalším poplat-
níkem, který má trvalý pobyt 
ve městě Prostějově (nárok 
na osvobození je podmíněn 

bezdlužností osvobozované-
ho dítěte a jeho zákonného 
zástupce na místních poplat-
cích vůči městu Prostějovu 
ke dni 1. 7. příslušného ka-
lendářního roku).

h)  poplatník, který pobývá v pří-
slušném kalendářním roce 
nepřetržitě nejméně 9 měsí-
ců mimo území České repub-
liky – důkazem tohoto tvrzení 
je např. průkaz zahraničního 
zdravotního pojištění – plat-
ný v rámci EU, zahraniční 
průkaz totožnosti, povolení 
k pobytu v dané zemi, potvr-
zení tamního úřadu o délce 
pobytu v zahraničí, pracovní 
smlouva, potvrzení o odhlá-
šení ze zdravotního pojištění 
v ČR z důvodu dlouh. pobytu 
v zahraničí, vízum, potvrzení 
o studiu, potvrzení o docház-
ce do školy, školky, nájemní 
smlouva, apod. Důkazy musí 
osvědčovat pobyt v zahraničí 
v délce nejméně 9 měsíců (ne-
přetržitě)v kalendářním roce.

ch)  poplatník, který je vlastní-
kem nebo spoluvlastníkem 
stavby určené k individuál-
ní rekreaci, nacházející se 
na území města Prostějova 

a současně má tento poplat-
ník i trvalý pobyt ve městě 
Prostějově – toto osvoboze-
ní vzniká automaticky, není 
podmíněno ohlašovací po-
vinností.

Oznámení nároku na osvobo-
zení může správci poplatku po-
dat příslušné zařízení, ve kterém 
je poplatník umístěn, případně 
sociální pracovník Odboru so-
ciálních věcí Magistrátu města 
Prostějova. Nárok na osvoboze-
ní dle písm. b)–f) a h) podává 
poplatník správci poplatku nej-
později do konce příslušného ka-
lendářního roku, tzn. do 31. 12. 
2017.

Oznámení nároku na osvobo-
zení dle písm. g) podává poplat-
ník správci poplatku nejpozději 
do splatnosti poplatku.

I nadále platí úleva od poplat-
ku ve výši 108 Kč pro poplatní-
ka, který v příslušném kalendář-
ním roce dovrší 65 a více let věku 
(tzn., že tento poplatník zaplatí 
v roce 2017 částku 492 Kč – úle-
va vzniká automaticky, není pod-
míněna ohlašovací povinností).

Finanční odbor Magistrátu 
města Prostějova

Poplatek za odpad se nemění

Rada města Prostějova vyhla-
šuje na Pernštýnském nám. 
183/4 v Prostějově první záměr 
pronájmu prostoru sloužící-
ho podnikání o celkové rozloze 

94,40 m2. Doposud zde působi-
la prodejna kabelek a obuvi.

„Dne 30. 11. 2016 nájemce 
podal výpověď nájmu. Šesti-
měsíční výpovědní lhůta běží 
od 01. 12. 2016 a končí ke dni 
31. 05. 2017,“ uvedl náměstek 
primátorky Jiří Pospíšil.

Druhým místem podnikání, 
které město Prostějov nabízí, 
je prostor sloužícího podniká-
ní o celkové rozloze 139,53 m2 
na sídlišti E. Beneše.

„Prostor byl využíván jako 
značková prodejna piva a neal-
koholických nápojů. Výpověď 
z nájmu byla podána 21. 12. 
2016. Ukončení pronájmu pro-
storu dohodou je ke dni 31. 3. 
2017,“ doplnil Pospíšil.

-kaa-jg-

Město nabízí volné prostory 
k podnikání
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Regenerace sídliště Šárka 
a sídliště Brněnská – Tylova 
v Prostějově bude v letošním 
roce pokračovat dalšími 
etapami.

Co konkrétně budou revitalizace 
řešit?

Projekt „RS – Prostějov, síd-
liště Šárka, 2. a 3. etapa“ nava-
zuje na již hotovou první etapu 
v západní části sídliště přiléhající 
k ulici Jezdecká. 

„Jedná se o úsek mezi byto-
vými domy (viz příloha – situač-
ní zákres). Předmětem projektu 
jsou stavební úpravy zahrnující 

rekonstrukci komunikací a zpev-
něných ploch, rekonstrukci veřej-
ného osvětlení, rovněž je řešena 
dešťová kanalizace, kontejnerová 
stání, zeleň a mobiliář,“ vyjmeno-
val Fišer. Předpokládané náklady 
na tyto dvě etapy činí 17,2 milionu 
korun (vč. DPH), z toho dotace je 
maximálně 4 milionu korun.

Předmětem druhého projektu 
„RS – Prostějov, sídliště Brněnská 
– Tylova,“ jsou stavební úpravy 
západní části ulice Tylova v úseku 
Okružní – Tetín. 

„V rámci tohoto projektu bude 
řešena rekonstrukce komunikace 
a zpevněných ploch, rekonstruk-

ce veřejného osvětlení a sadové 
úpravy. Je zpracována projekto-
vá dokumentace pro provedení 
stavby, akce je stavebně povolena 
a v současné době probíhá přípra-
va podkladů pro výběr dodavatele 
stavebních prací,“ doplnil náměs-
tek Fišer. Celkový rozpočet na re-
generaci sídliště v úseku komuni-
kace Tylova činí 25,5 mil. Kč. 

Její součástí je komunikace 
a parkoviště na obou stranách. 
Předpokládaná výše dotace činí  
4 mil. Kč.

-kaa-jg-
Autor vizualizace: Ing. arch. 

Michaela Nášelová

Regenerace městských  
sídlišť bude pokračovat

Město Prostějov loni zavedlo 
službu Senior taxi jako doplňko-
vou službu pro občany starší 65 
let. Důvodem byla snaha usnad-
nit přepravu těchto osob k lékaři, 
na úřady, poštu a hřbitov. Starší 
občané mají totiž mnohdy různé 
zdravotní potíže spojené přede-
vším s pohybem, které jim zne-
snadňují navštívit uvedené insti-
tuce.

„Hlavní výhodou služby je 
mimo jiné to, že přepraví občana 
se zdravotním omezením přímo 
od jeho bydliště až na požadované 
místo,“ uvedl náměstek primátor-

ky Pavel Smetana, který má soci-
ální oblast na starost. Jak doplnil, 
v letošním roce bude provoz opět 
zajišťovat ostravská firma, se kte-
rou jsou klienti spokojeni.

„Řidiči jsou spolehliví a ochot-
ní kdykoliv seniorům pomoci. 
Firma má letité zkušenosti s pro-
vozováním služby senior taxi 
na Ostravsku i v dalších částech 
republiky. Navíc, systém kontroly 
nám umožňuje na dálku průběž-
ně sledovat, zda řidiči jezdí pouze 
do míst stanovených ve smlouvě. 
Máme tak jistotu, že prostřed-
ky vynaložené z rozpočtu města 

a tedy z daní občanů Prostějova, 
jsou účelně vynaloženy. Též cena 
za tuto službu je pro město přija-
telná,“ doplnil Smetana. Co se týče 
kritiky, někteří uživatelé by přiví-
tali možnost využívat tuto službu 
například i k nákupům, návštěvě 
kadeřníka a podobně. K tomuto 
účelu ale existují jiné možnosti. 

Služba Senior taxi je v součas-
nosti zajištěna minimálně do kon-
ce listopadu letošního roku 2017. 
Náklady jsou dle smlouvy vyčísle-
ny do výše méně než půl milionu 
korun za rok. K 30. 11. 2016 bylo 
vystaveno celkem 974 průkazů Se-
nior taxi.  -kaa-

Senior taxi bude jezdit i letos

KRÁTCE

Studie kulturního sálu 
Rada města Prostějova vyslovila 
souhlas s vypracováním studie dis-
pozičního uspořádání kulturního 
sálu do nabízených prostor (ve sta-
vu Shell & Core) v prostorách ob-
chodní galerie fy Manthellan, a.s. 
formou výzvy jednomu zájemci, 
a to společnosti ALFAPROJEKT 
OLOMOUC. (pozn. redakce: Ne-
movitosti ve stavu Shell & Core jsou 
nabízeny v tzv. základní úpravě bez 
rozsáhlejších zásahů do jejich vzhle-
du, tedy bez finálních úprav interié-
ru. Ten je řešen až na základě přá-
ní či potřeb konkrétního majitele či 
pronajímatele prostoru) 

Společnost Manthellan a. s. na-
bídla v loňském roce městu Pro-
stějov možnost vybudování spo-
lečenského sálu v rámci projektu 
obchodní galerie. Nejprve byla 
dána k dispozici půdorysná plocha 
jednopodlažního sálu cca 1800m2, 
koncem roku byla plocha upravena 
na 1000m2 s možností dvoupodlaž-
ní stavby.

„Oslovili jsme Ing. arch. Pav-
la Vrbu, předsedu představenstva 
společnosti ALFAPROJEKT OLO-
MOUC a.s., k předložení nabídky 
na zpracování výše zmíněné stu-
die. Dle jeho sdělení, je možné zá-
měr realizovat. Budou vypracována 
dispoziční řešení s vyčíslením ma-
ximální kapacity sálu dle variant 
řešení. Rada odsouhlasila ROZOP 
do 100 tis. korun bez DPH pro AL-
FAPROJEKT OLOMOUC. Projek-
tant okamžitě zahájí práce na stu-
dii s termínem dokončení do konce 
ledna 2017,“ uvedl první náměstek 
primátorky Zdeněk Fišer. 

Anna Kajlíková
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Významné stavebně investiční akce roku 2016 
V roce 2016 bylo realizováno množství investičních akcí.  
Finanční objem těchto stavebních akcí přesáhl 150 mil. Kč.

Arkády městského hřbitova – střecha
Byla provedena oprava střechy severní části arkád na městském hřbi-
tově. Celkové náklady činily cca 2,0 mil. Kč. Stavbu realizovala ISS 
STAVTRADE s.r.o.

Komunikace a CS Anglická-Holandská
V rámci investiční akce bylo vybudováno nové propojení ulic Italská – Švý-
carská, postavena cyklistická stezka a nové parkoviště o počtu 44 míst. Cel-
kové náklady činily cca 4,5 mil. Kč. Stavbu realizovala firma Strabag a.s.

Cyklistická stezka Žešov II. a III. etapa
Za příspěvku Státního 
fondu dopravní infra-
struktury ve výši 2,7 mil. 
Kč byla vybudována cyk-
listická stezka v celko-
vé délce 1,4 km. Celkové 
náklady činily 10,6 mil. 
Kč. Stavbu realizovala 
firma Strabag a.s.

Parkoviště na ulici Anenská 
Bylo vybudováno 
parkoviště v počtu 
40 nových parkova-
cích míst. 
Celkové náklady či-
nily cca 4,5 mil. Kč. 
Realizovala firma 
Jamastav Moravia 
s.r.o.

Most v ulici Čechovická
Byla provedena rekonstrukce stávajícího mostu v ulici Čechovická. Most 
byl rozšířen a byla provedena oprava opěr. Díky rekonstrukci byla zvý-
šena zatížitelnost mostu a jeho životnost. Celkové náklady činily cca 1,4 
mil. Kč. Stavbu realizovala firma
PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Rekonstrukce radnice – fasáda
Opravou fasády a střechy byla dokončena několik roků trvající komplex-
ní rekonstrukce Nové radnice na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. 
Celkové náklady dosáhly téměř 30 mil. Kč. Stavbu provedla firma H& B 
Delta, s.r.o. Vsetín.
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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 • 
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
tel.: 582 303 224 • fax: 582 303 491

operátor úpravy airbagové tkaniny
operátor tkalcovny – zakladač, seřizovač

operátor výroby bezvodých ofsetových desek

www.toray.cz

Do nově otevřených zubních ordinací  
v Prostějově

PŘIJÍMÁME  
NOVÉ PACIENTY

NABÍZÍME:
a  nadstandardní péči 

na moderně zařízeném 
pracovišti

a  bezbolestné a kvalitní 
ošetření

a  veškeré vstupní a kontrolní  
prohlídky včetně rentgenových  
snímků zdarma

a  objednávání na konkrétní  
dobu – u nás v čekárně nečekáte

Najdete nás na adrese:
Kozák-Dental s.r.o.

Pešinova 23/ Okružní 117, PROSTĚJOV – 796 01
tel.: 777 699 119

Postřehy
Jiřího Krampola a Petra Michka.

Jiří Krampol: Při své nedávné cestě na Moravu jsem si zapnul rádio a z něj 
se mi ozvalo: „Posloucháte Český rozhlas Brno, rozhlas pro celou Moravu“. 
A tak mně napadlo, co by tak říkali Češi a zejména Pražáci, kdyby se jim z 
rozhlasu ozvalo: „Posloucháte Moravský rozhlas Praha, rozhlas pro celé 
Čechy“.
Petr Michek: Country rádio uvedlo, že každý osmý Čech si bere na 
vánoční dárky půjčku ve výši 10 000 Kč, protože nemá žádné rezervy na 
mimořádná vydání. Tak jsem si řekl: „Ještě, že se to netýká nás Moravanů 
a Slezanů, kteří jsme známí svojí pracovitostí i šetrností.
Jiří Krampol: To je pravda, vždyť mému dědečkovi Tománkovi říkali 
„Hanácké škrťa“!

Pěkný den vám přejí Jiří Krampol a Petr Michek.
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Pro naše klienty hledáme

BYTY, DOMY, POZEMKY
Chcete dobře a rychle prodat Vaši nemovitost?

Prodávajícím nabízíme kompletní servis zdarma!

ATRIUM (přízemí), Hlaváčkovo nám.1, Prostějov 

Ing. Zuzana Kučerová
tel.: 774 409 430

Ing. Marie Vymazalová
tel.: 774 421 818

RV
17

00
05

4/
02

RV
17

00
07

4/
03



10 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

PUBLICISTIKA

S koncem ledna se přiblížil 
závěr výstavy díla Josefa 
Čapka v prostějovském 
muzeu a galerii. Najde se 
něco, co tohoto výtvarného 
umělce připomíná také 
ve sbírkách této instituce?

Zájemci o literaturu a o pros-
tějovského rodáka Jiřího Wol-
kera patrně postřehli, že druhá 
básníkova sbírka s názvem Těž-
ká hodina nese obálku, jejímž 
tvůrcem byl právě Josef Čapek. 
Čtenáři Wolkerovy korespon-
dence si mohli všimnout, že spi-
sovatel a Josefův bratr Karel 
Čapek se pochvalně vyjádřil už 
o první Wolkerově sbírce Host 
do domu, což mladého básníka 
zjevně potěšilo. Ale kdo se stal 
vykonavatelem Wolkerova přá-
ní, aby obálku Těžké hodiny, 
sbírky básní tehdy dvaadvace-
tilého mladíka, jednoho z de-
sítek dalších, kteří se v té době 
pokoušeli prorazit v literatuře, 
navrhl a provedl právě Josef Ča-
pek?

Těžkou hodinu připravovalo 
v září 1922 k vydání pražské na-
kladatelství Václav Petr – Karel 
Tvrdý jako sedmý svazek edice 
Atom. Wolker v dopise z 6. září 
Václavu Petrovi oznámil zaslání 
rukopisu a upřesnil svoje poža-
dav ky vzhledu, tisku a úpravy 
knihy. Podotkl, že „Tisk a úpra-
va jsou sice věci umělcovy, ale 
chci i sám do toho promlu-
vit několik slov. Barvu obálky 
přál bych si mít tmavou (tem-
ně šedou, nebo ještě lépe: hně-
dou) a na ní těžkým, prostým 
černým tiskem nadpis. Úpra-
vu tedy co nejprostší, a sko-
ro bych řekl: přísnou. Něco à 
la obálka ke Kdosi umřel [au-
tor Jules Romains]. Přál bych 
si, aby ji proved. Jos. Čapek.“ 
Díky obchodním schopnostem 
a předchozí spolupráci Václa-
va Petra s umělcem se podařilo 
Josefa Čapka pro tuto zakázku 
získat. (Mimochodem – Wolke-
rem uvedenou knihu Josef Ča-
pek také ilustroval.) Václav Petr 
ve své korespondenci zmínil, že 
obálky si vyzvedl v Čapkově by-
dlišti v Říční ulici na jeho pí-

semné vyzvání. „Jak obálka má 
vypadat, to jsem tlumočil Čap-
kovi již dříve, jak mě Jiří sdě-
lil své přání. Obě obálky učinil 
spontánně.“ Už 27. září Wolker 
Petrovi oznamoval: „rozhoduju 
se pro návrh čís. 1, tj. pro ten, 
který se líbil Vám i malíři. Jsem 
s ním velice spokojen, neboť vy-
stihuje to, co jsem zamýšlel.“

V příštím vydání se budeme 
věnovat muzejní sbírce Literár-
ní památky, která obsahuje jak 
knihu Jiřího Wolkera Těžká ho-
dina, tak obě varianty tiskové 
podoby obálky, které připravil 
Josef Čapek.

PhDr. Marie Dokoupilová, 
Muzeum a galerie v Prostějově, 
p. o.

Josef Čapek ve sbírce Lite-
rární památky v Muzeu a galerii 
v Prostějově – II. díl

V minulém vydání Prostějov-
ských radničních listů jsme čte-
náře seznámili se málo známou 
skutečností, že totiž výtvarné 

dílo Josefa Čapka má něco spo-
lečného s básníkem Jiřím Wol-
kerem. A to dva výtvarné ná-
vrhy obálky jeho sbírky Těžká 
hodina.

Muzejní sbírka Literární pa-
mátky obsahuje jak knihu Jiřího 
Wolkera Těžká hodina (kat. č. 
KN 24), tak obě varianty tiskové 
podoby obálky (kat. č. P 248), 
které připravil Josef Čapek. Ná-
vrh č. 1: tmavě hnědé provede-
ní s jednou pěticípou hvězdou 
umístěnou nad jménem auto-
ra a názvem, a třemi hvězdič-
kami mezi titulem a názvem 
edice, na rubu tužkou napsaný 
text: „Jos. Čapek. Dřevoryt (ná-
vrh) na obálku Těžké hodiny Jiř. 
Wolkra“; totéž ve světle hnědé 
barvě, na pravé straně reklamní 
charakteristika autora a sbírky 
určená na záložku, s nadpisem 
Vynikající novinka! Návrh č. 2: 
tmavě hnědé provedení s jinou 
grafikou a šesticípými hvězda-
mi umístěnými ve vodorovných 

pruzích kolem jehlanovitě se-
staveného jména autora, názvu 
sbírky a edice, na rubu tužkou 
psaný text: „2. varianta návrhu 
J. Čapka na sbírku »Těžká ho-
dina«.“ 

Tyto dva návrhy neměly ces-
tu do muzea tak snadnou, jak by 
se mohlo na první pohled zdát. 
Nacházely se totiž spolu s dal-
šími Čapkovými linoryty v ma-
jetku nakladatele Václava Petra 
(1897–1978), který je roku 1973 
nabídl prostějovskému muzeu 
ke koupi. V dubnu 1973 v dopise 
Josefu Glivickému sdělil: „Roz-
hodl jsem se odevzdat všechny 
dopisy paní Zdenky Wolkerové 
bez mých kopií Městskému mu-
zeu v Prostějově. Rovněž lino-
lea Jos. Čapka k Těžké hodině, 
dřeva K. Svolinského k Wolkro-
vým Baladám a Hubšilovy špa-
líčky ke Svatému Kopečku. ... 
Ponechávám muzeu k rozhod-
nutí, chtějí-li mě tyto věci hono-
rovat a jak.“ Poznámka Josefa 
Glivického na dopise lakonicky 
informuje: „Prostějovské muze-
um na tuto nabídku nepřistou-
pilo!“ Dokonce se Václavu Pet-
rovi z muzea ani nikdo neozval. 
Přesto – kromě koresponden-
ce Z. Wolkerové, kterou býva-
lý nakladatel předal dr. Jiřímu 
Hájkovi do Moravského zem-
ského muzea v Brně, zůsta-
ly všechny Petrem jmenované 
věci v Prostějově a nacházejí se 
v muzejních sbírkách.

Kromě těchto grafických prací 
se v prostějovském muzeu ucho-
vávají ve Wolkerově knihovně tři 
knihy, které Josef Čapek buď ilu-
stroval, nebo byl jejich autorem 
či spoluautorem: výtvarně do-
provodil Apollinairovo Pásmo, 
vydané v Praze roku 1919 (kat. 
č. KN I/275). Wolker si též poří-
dil Čapkův soubor esejí nazvaný 
Nejskromnější umění, kterou vy-
dalo nakladatelství Aventinum 
v Praze roku 1920 (kat. č. KN 
I/32) a pak ještě drama Ze života 
hmyzu, které spolu napsali brat-
ři Čapkové a vyšlo v Praze roku 
1921 (kat. č. KN I/35).

PhDr. Marie Dokoupilová,  
Muzeum a galerie  
v Prostějově, p. o.

Josef Čapek ve sbírce Literární památky 
v Muzeu a galerii v Prostějově – I. díl



11PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

PUBLICISTIKA

Porodnictví v České 
republice se už několik 
let drží na světové špičce 
nejen v nízké úmrtnosti, 
ale především díky úrovni 
následné péče o matku 
i dítě. Přesto snahou 
zdravotníků i nadále zůstává 
zdokonalování péče nejen 
v oblasti medicínské, 
ale rovněž v přístupu 
zdravotnického personálu 
k rodičce a jejímu doprovodu. 
Velký posun v tomto směru 
potvrzuje také nový primář 
porodnicko-gynekologického 
oddělení Nemocnice Prostějov 
MUDr. Martin Balák, který si 
v čerstvě nabyté funkci klade 
za cíl ještě více zpříjemnit 
novopečeným maminkám 
pobyt v nemocnici.

„Situace v porodnicích byla před 
dvaceti lety úplně jiná, než je 
tomu dnes. Tatínek dítěte u po-
rodu, nebo porodní plán rodičky 
– to bylo do té doby naprostou 
výjimkou.. Dnes už to naopak be-
reme jako samozřejmost a sna-
žíme se podle toho přizpůsobit 
i prostředí, aby se v něm žena cí-
tila co nejpříjemněji,“ vysvětluje 
primář porodnicko-gynekologic-
kého oddělení MUDr. Martin Ba-
lák s tím, že přátelské prostředí, 
podobné tomu domácímu, dopl-
ňuje také stejně naladěný zdra-
votnický personál.

„Lékař i porodní asistentky 
se vždy snaží maximálně vyho-
vět individuálním přáním rodič-
ky. Ať už se to týká samotného 
vedení porodu, nebo například 
přítomnosti dalších osob na po-
rodním boxu,“ říká MUDr. Mar-
tin Balák a dodává, že ženu 
může doprovázet nejen otec dí-
těte, ale třeba i maminka, sestra 
či kamarádka.

„Tatínků u porodu značně při-
bývá, což jednoznačně vnímám 

jako velké pozitivum, protože 
blízká osoba dovede ženu pod-
pořit nejlépe. Zároveň se tatínci 
častěji účastní i předporodních 
kurzů a cvičení, kde jsou rov-
něž velkou oporou pro nastáva-
jící maminku,“ potvrzuje primář 
porodnicko-gynekologického 
oddělení Nemocnice Prostějov 
MUDr. Martin Balák.

Právě předporodní kurzy a je-
jich rozšíření jsou jedním z cílů 
nového vedení oddělení. 

„Velmi rád navážu na tu do-
savadní péči, která v Prostějo-
vě doposud fungovala na dobré 
úrovni. Zároveň se plánuji více 
zaměřit na rozšíření služby před-
porodních kurzů a také poporod-
ní péče, jako je například cvičení 
pánevního dna,“ uzavírá primář 
porodnicko-gynekologického 
oddělení Nemocnice Prostějov 
MUDr. Martin Balák.

-dm-

Porodnictví v Prostějově 
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Studentky SŠDAM  
dovezly z Jihlavy tři zlaté
Tradiční soutěž Mladý módní 
tvůrce se letos konala v Jihlavě 
už po devatenácté. 

Posledních ročníků se pravidel-
ně zúčastňují i studentky Střední 
školy designu a módy v Prostě-
jově a pravidelně si odsud dová-
žejí přední umístění. Tento rok 
však bude patřit pravděpodob-
ně k jejich nejúspěšnějším. Pod 
vedením módní návrhářky Yvo-
ny Leitnerové zhotovily kolekce 
pro 3 různé soutěžní kategorie 
a ve všech třech kategoriích obsa-
dily první místo.

V kategorii Volná mladá móda 
na téma Spektrum barev vytvo-
řily studentky tvarově i barevně 
velmi zajímavou kolekci čtyř mo-
delů z oděvních plstí.

Téma Marilyn Monroe v kate-
gorii Společenské šaty inspirova-
lo studentky k vytvoření kolekce 
bílých šatů, navozujících atmo-
sféru doby, ve které tato herečka 
žila. Dobře vybrané doplňky, do-
bová hudba i stylové předvedení 

zaujalo diváky i porotu, kolekce 
získala rovněž 1. místo.

Až 25 soutěžících měla  kate-
gorie Mozaika, ve které byly k vi-
dění modely z netradičních mate-
riálů. I v této velké konkurenci se 
porotě nejvíce líbil model SŠDAM 
Prostějov, vyrobený z technické 

síťoviny, tisícovky pěnových čtve-
rečků a plastových céček. 

Pro začínající návrhářky SŠ-
DAM je tento úspěch nejen velkou 
radostí, ale i povzbuzením do dal-
ší práce, která je ještě čeká na cestě 
k maturitě i v další módní tvorbě.
 Ing. Jaroslava Sedlářová, 
 odborný pedagog SŠDSAM

Zástupci naší školní žákovské 
samosprávy se v předvánočním 
čase zúčastnili slavnostního pře-
dávání diplomu za umístění mezi 
pěti vítězi v 5. ročníku soutěže 
Brána k druhým v Praze.

Soutěž vyhlašuje každoroč-
ně Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy ve spolupráci s Ná-
rodním institutem pro další vzdě-
lávání a jejím cílem je hledat, uka-
zovat a oceňovat pozitivní příklady 
a skutky v naší společnosti, na kte-
rých se podílejí děti a mládež.

Naše škola do soutěže zasla-
la přehled naší spolupráce se SŠ, 

ZŠ a MŠ Jistota, o.p.s. Pravidel-
ně pro děti partnerské organizace 
připravujeme Mikulášskou nadíl-
ku spojenou s divadelním před-
stavením školní družiny. Náš 
dramatický kroužek své herecké 
umění ukazuje při jejich návště-
vách u nás ve škole. Již několik 
let k nám přicházejí děti z Jistoty, 
aby se učily společně s námi. Mají 
u nás možnost vyzkoušet si prak-
tické laboratorní práce v chemii 
a fyzice, spolupracují v hodinách 
výtvarné výchovy a pracovního 
vyučování, zpívají s námi v hu-
dební výchově.

Každý rok na začátku červ-
na připravují naši žáci pro naše 
kamarády z Tetína soutěžní do-
poledne na sportovištích u ško-
ly a na naší školní ekozahradě. 
Všechna soutěžní stanoviště jsou 
uzpůsobena postižením těchto 
dětí, věcné ceny pro všechny děti 
získáváme prostřednictvím Klu-
bu přátel školy, sponzorů školy 
a žákovské samosprávy.

Radomír Palát

Valentka – "Brána k druhým"

Třída s rozšířenou 
výukou angličtiny, 
matematiky a logiky
Již pátým rokem otevírá ZŠ Jana 
Železného v Prostějově třídu 
s rozšířenou výukou angličtiny, 
matematiky a logiky.

“Informační schůzka pro rodi-
če se koná v úterý 7. února 2017 
od 18 hodin v prostorách školy. 
Schůzka je určena pro rodiče bu-
doucích prvňáčků, kteří do první 
třídy nastoupí v září 2017 a ro-
diče se na ní dozví vše důležité.” 
zvou na schůzku zájemce Jan 
Krchňavý, ředitel ZŠ Jana Že-
lezného, a Tomáš Blumenstein 
za spolek Třída Prostějov

Třída žákům nabízí doplně-
ní standardního studijního pro-
gramu o tři hodiny anglického 
jazyka týdně – dvě hodiny s lek-
torkou angličtiny a jednu hodinu 
s rodilým mluvčím. Dále je výuka 
doplněna o hodinu osobnostní-
ho rozvoje a o řadu exkurzí a dal-
ších aktivit pro rozšíření obzorů 
dětí. Hodina matematiky je vy-
učována Hejného metodou, kte-
rá pomáhá rozvíjet matematic-
ké myšlení a hodiny logiky zase 
přináší rozvoj logického myšle-
ní dětí. Od třetí třídy je zařazena 
hodina informatiky, která dopl-
ňuje rozvoj matematického a lo-
gického myšlení ještě myšlením 
programátorským. Do výuky se 
můžete přijít podívat v Den ote-
vřených dveří, který proběhne 
v pátek 10. února od 8.00 hod. 
ve všech našich třídách 1. A, 2. A, 
3. A, 4. A.

L o ň s k ý 
rok 2016 
byl pro 
oddíl jed-
ním z nej-
úspěšněj-
ších v celé 
jeho his-
torii. 

Doros-
tence od-
dílu, kteří 
vybojova-
li medaile 
na závo-

dech Mistrovství České repub-
liky, přivítala na radnici primá-
torka Alena Rašková. 

Foto: Anna Kajlíková

Orientační běžci 
zavítali k primátorce
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Zápis k povinné školní 
docházce pro školní rok 
2017/2018 proběhne dle 
novely školského zákona 
v dubnu 2017. Zbývá tedy jen 
pár měsíců, během kterých 
je ideální s dítětem projít 
jeho znalosti a dovednosti 
a případně je docvičit. 

Při posuzování zralosti dítěte 
na školní docházku je důleži-

tým kritériem také přiměřený 
vývoj řeči. Jedná se o správnou 
výslovnost, dostatečnou slov-
ní zásobu a porozumění, tvor-
bu gramaticky správných vět. 
Nedostatky v těchto oblastech 
velmi často ovlivňují školní 
úspěšnost. Proto, pokud u va-
šeho dítěte přetrvává vada řeči 
je potřeba vyhledat logopedic-
kou péči ještě před nástupem 
do školy. 

Ambulantní pracoviště klinic-
ké logopedie v nestátním zdra-

votnickém zařízení LIPKA z. s. 
v Prostějově poskytuje své služ-
by všem dětem i dospělým s na-
rušenou komunikační schopnos-
tí. V současné době je pracoviště 
smluvním partnerem všech zdra-
votních pojišťoven. I z toho-
to důvodu nabízíme možnost 
BEZPLATNÉHO využití služeb 
klinické logopedie široké veřej-
nosti. 

Bližší informace získáte na te-
lefonním čísle 582 360 295.

-hv-

Upozorňujeme na změnu 
termínů zápisů do mateřských 
škol a do 1. ročníku 
základních škol pro školní rok 
2017/2018. 

Zápisy se budou na všech základ-
ních školách konat v období od 1. 
dubna do 30. dubna 2017. Nový 
termín zápisů byl zaveden po-
slední novelou školského zákona.

V Prostějově se zápisy na zá-
kladních školách budou konat 
21. dubna 2017, zápisy do mateř-
ských škol se uskuteční 5. května 
2017.  -red-

POZOR! Změna termínů 
zápisů do školek a škol 

Logopedie

Příroda právě odpočívá a sbírá 
sílu na energické jaro a léto. Je čas 
vhodný akorát tak na přezkoumá-
ní našich vizí a plánů. Máte ně-
jaké? Sníte? Ustojí vaše nápady 
i prudké deště, sněhové vánice 
a kruté mrazy? Co si budeme po-
vídat, když se nám daří, vše kolem 
nás jde jako po másle. Osobní ži-
vot, podnikání, práce. Tak nějak 
zlehka. Ale v  životě to tak však ne-
funguje stále. Vždy přijde i období, 
kdy o sobě pochybujeme, kdy pře-
mýšlíme, jestli to, co děláme, a jak 
to děláme, má vůbec smysl. Každý 

se občas sám sebe ptá: „Mám po-
kračovat v tom, co dělám, v podni-
kání, ve vztahu? Je právě teď čas 
na změnu?“ Tak kde je ta hranice 
to vám nepovíme, ale jak si správ-
ně naplánovat život a práci, to si 
můžete přijít otestovat. Co se tak 
podívat na to, kde je naše nejvyš-
ší hodnota a talent, který můžeme 
přetavit do produktu, po kterém 
budou zákazníci, klienti, šéfové 
a možná i my sami toužit?

Lektorkou tematického večera 
pod taktovkou Moudrého podniká-
ní žen v Prostějově je PhDr. Alena 

Přidalová, vystudovaná psycholož-
ka, majitelka a manažerka vzdělá-
vacího a poradenského centra, kte-
ré se zaměřuje na rozvoj osobního 
potenciálu a schopností člověka 
vedoucí k jejich profesnímu i osob-
nímu růstu, úspěchu a seberealiza-
ci. Kdy a kde? Ve středu 15. úno-
ra 2017 od 17:30 do 20:00 hodin 
v salonku Restaurace Na Mánes-
ce. Vzhledem k omezené kapacitě 
doporučujeme si své místo zavčas 
rezervovat u paní Heleny Volfové 
formou sms na telefonním čísle 
605 051 955.  PP

Udržitelný plán nejen pro byznys, ale i pro život

Pátrání po delegaci
Redakce Prostějovských rad-
ničních listů obdržela násle-
dující e-mail:

Dobrý den, obracím se 
na Vás s nezvyklou prosbou. 
Prosím, zda by bylo možné 
uveřejnit naší výzvu. V roce 
1956 byli vysláni do Číny dva 
tehdejší pracovníci  Agrostro-
je Prostějov – p. Jindřich Zed-
ník a p. František Babíček. 
V Číně byl tehdy s nimi i jako 
zástupce vedoucího skupiny 
můj dědeček. Nyní po 60 le-
tech se snažíme dopátrat jaké-
koliv informace o lidech z této 
skupiny. Vím, že jich bylo 8, 
pět "potomků" jsme již na-
šli. Bohužel nemáme jakéko-
liv další informace, protože 
v době záplav došlo k zatope-
ní archivu Ministerstva země-
dělství ČR. Víme pouze, kde 
pracovali a jak se jmenovali.

Jakékoliv informace je 
možné zaslat na e-maily: 
havr@n.cz, machji@seznam.cz

Moc děkuji 
J. M., Říčany u Prahy

Informační centrum 
pro mládež Prostějov

Změny v otevírací době ICM
V pátek 3., v pondělí 6. a ve středu 
8. února bude ICM Prostějov z pro-
vozních důvodů zavřeno. 
V pondělí 13. února bude v ICM Pro-
stějov probíhat kreativní dílna – nebude 
možné využít přístup na počítač.
Aktuální informace vždy najdete na na-
šich stránkách www.icmprostejov.cz.

Akce plánované na únor
Tvořivá dílna s ICM – malovaná zrcátka
Chtěli byste si vyrobit zrcátko s vlastním 
designem do kabelky nebo jako přívě-
šek? Přijďte na únorovou kreativní dílnu 
a vymalujte si vlastní mandalu, relaxační 
obrázek či vytvořte vlastní námět a od-
neste si jej v podobě pěkného doplňku 
nebo dárku. Tvořit budeme v pondělí 13. 
února 2017 od 14.00 do 17.00 hod. 
ve studovně ICM Prostějov, Komenské-
ho 17, Prostějov. Dobrovolný příspěvek 
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 
Scholar (žáci), ISIC (studenti) nebo ITIC 
(pedagogové) – v Prostějově, na cestách 
v ČR i v zahraničí? Kartu si můžete vyřídit 
na počkání v ICM Prostějov, Komenské-
ho 17 v otevírací době. Informace o tom, 
co potřebujete k vyřízení karty, a naši 
otevírací dobu najdete na našem webu 
www.icmprostejov.cz.
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Prezident Slovenské republiky 
udělil dne 9. ledna 2017 
Dobroslavu Pustajovi státní 
vyznamenání, Řád Ludovíta 
Štúra II. třídy in memoriam.

Dobroslav Pustaj, který ocenění 
získal za mimořádné zásluhy o de-
mokracii a ochranu lidských práv 
a svobod, se narodil v Košicích, 
dlouhý čas žil a pracoval v Ružom-
beroku; v roce 1949 založil spolu 
s Leopoldem Šidem a Štefanem 
Bradiakem protikomunistickou 
odbojovou organizaci Slobodné 
Československo. Za tuto činnost 

ho státní soud v listopadu 1952 
odsoudil za velezradu a vyzvědač-
ství na 25 roků vězení.

Jáchymovské uranové doly, 
přísná izolace v Leopoldově, nuce-
né práce ve sklárnách ve Valdicích 
– to bylo dlouhých 16 let a tři dny 
v téměř nesnesitelných podmín-
kách. Po propuštění ho čekal stálý 
dozor a pronásledování.

Do Prostějova se Dobro-
slav Pustaj přistěhoval v 90. le-
tech po nástupu Vladimíra Meči-
ara k moci a žil zde až do své smrti 
v roce 2013.  

Dobroslav Pustaj (9.7.1931 Ko-
šice – 27. 6. 2013 Prostějov)

-kaa-

Připomínáme si Dobroslava 
Pustaje, bojovníka za demokracii 
a ochranu lidských práv a svobod

Dne 07. 1. 2017 dojeli řidiči 
rozhodnou hranici v soutěži 

„Jízda bez 
nehod“ Zdroj: FTL

Řidiči – „milionáři“ oceněni 

ŘIDIČI OSOBNÍ DOPRAVY:

Fládr Martin 250 000 km

Podsedníková Marcela 250 000 km

Havlen Rostislav 500 000 km

Marčík Roman 500 000 km

Nejedlý Pavel 500 000 km

Zajíček Josef 500 000 km

Filipčík Zdeněk 750 000 km

Kouřil Jiří 750 000 km

Přichystal Jaroslav 750 000 km

Menšík Roman 750 000 km

Koschull Zdeněk 1 000 000 km

Hýbl Kamil 1 250 000 km

Franc Josef 1 500 000 km

ŘIDIČI NÁKLADNÍ 
DOPRAVY:

Gröger Petr 250 000 km

Matoušek Pavel 250 000 km

Šrámek Radovan 750 000 km

Sedláček Jaroslav 2 000 000 km

Němec Josef 2 250 000 km

Harik Milan 2 500 000 km

Poděkování
Výbor oddílu šachů SK Prostějov 
děkuje za všechny své členy statu-
tárnímu městu Prostějovu za po-
skytnutí dotace na celoroční čin-
nost ve výši 22 500 Kč, která byla 
využitá zejména na zaplacení 
cestovného a nájemného hracích 
místnosti. Naší mladí šachisté tak 
mohli cestovat nejen na utkání  
1. ligy mládeže „D“, ale také 
na turnaje GP konané v Olo-
mouckém kraji. 

Dále děkujeme i redakci Pros-
tějovských radničních listů, která 
nám pomohla informovat nejen 
naše šachisty, ale i neregistrova-
né zájemce o šachovou hru zve-
řejňováním propozic a výsledků 
turnaje.

Za členy oddílu šachů  
SK Prostějov předseda  

Ing. Karel Virgler

Poděkování
Střední škola, základní škola 
a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. 
děkuje všem Ježíškům, kteří spl-
nili přání našich handicapovaných 
dětí ze stromu přání, který připra-
vil HM TESCO Prostějov. Někteří 
lidé donesli dárky i přímo do školy 
s přáním konkrétnímu žákovi. Ra-
dost a rozjásané oči žáků, kteří do-
stali přesně dárek, který si vysnili, 
stálo za to vidět. Zveme do školy 
všechny lidi dobré vůle a splně-
ných přání. 

PhDr. Marie Turková

Zdravé město  
Prostějov opět pomáhalo
Nevidomí a slabozrací lidé i přes 
svůj handicap ukazují, že je třeba 
s nimi počítat. 

V měsíci lednu proběhla v klu-
bovně Sjednocené organiza-
ce nevidomých a slabozrakých 
v Prostějově hezká akce zaštítě-
ná Zdravým městem Prostějo-
vem. V rámci „Tvořivé dílny pro 
nevidomé“ zde lidé z materiá-
lu podobnému proutí pletli mis-
ky, ošatky, zvonečky a dekorační 
předměty. Ukázali tak, že i přes 
své postižení se dokážou aktivně 
zapojit do dění ve společnosti.

Zdravé město Prostějov dílnu, 
která pomáhá rozvíjet schopnosti 
postižený občanů, finančně pod-
pořilo.

-kaa-jg
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INZERCE

 Kyselina 
křemičitá
Měď 
Hořčík 
Chrom 
Železo 
Nikl 
Vápník 
Kobalt 

 
Draslík 
Vanad 
Mangan 
Titan 
Sodík 
Bor 
Zinek 
Molybden

Proč si lidé oblíbili unikátní
horninu vulkanického původu 
Schindeleho minerály?

Proč si lidé oblíbili unikátní
horninu vulkanického původu 
Schindeleho minerály?

www.kamennezdravi.cz
Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712

Třeba proto, jelikož kyselina křemičitá povzbuzuje zažívání 
a  podporuje buněčné dýchání; zlepšuje se vzhled pokožky vlasů 
a nehtů. Železo zase přispívá ke snížení únavy a vyčerpání, k normální 
funkci imunitního systému nebo normální tvorbě červených krvinek 
a  hemoglobinu. Dobrou zprávou nejen pro diabetiky je, že chrom 
přispívá k udržení normální hladiny krevního cukru. A věděli jste že 
třeba mangan přispívá k udržení normálního stavu kostí, k normální 
tvorbě pojivových tkání a k ochraně buněk před oxidačním stresem? 

Navíc přírodní produkt Schindeleho minerály může pomoci při 
projevech revmatizmu, jako je revmatoidní artritida, dna, artróza 
nebo spondylóza, což prokázala studie na testovaných pacientech se 
závažnými obtížemi, kteří užívali minerály ke svým lékům po dobu 
56 dnů a jak je znázorněno v následujícím grafu.

Třeba proto, jelikož kyselina křemičitá povzbuzuje zažívání 
a  podporuje buněčné dýchání; zlepšuje se vzhled pokožky vlasů 
a nehtů. Železo zase přispívá ke snížení únavy a vyčerpání, k normální 
funkci imunitního systému nebo normální tvorbě červených krvinek 
a  hemoglobinu. Dobrou zprávou nejen pro diabetiky je, že chrom 
přispívá k udržení normální hladiny krevního cukru. A věděli jste že 
třeba mangan přispívá k udržení normálního stavu kostí, k normální 
tvorbě pojivových tkání a k ochraně buněk před oxidačním stresem? 

Navíc přírodní produkt Schindeleho minerály může pomoci při 
projevech revmatizmu, jako je revmatoidní artritida, dna, artróza 
nebo spondylóza, což prokázala studie na testovaných pacientech se 
závažnými obtížemi, kteří užívali minerály ke svým lékům po dobu 
56 dnů a jak je znázorněno v následujícím grafu.

Zlepšení (%) při silných zdravotních obtížích na počátku

Bolesti kloubů 
76,5%
8,8%

Kvalita života 
86,7%
24,3%

Únava 
88,0%
13,0%

Skleslost 
66,7%
12,5%

Poruchy spánku 
69,2%
9,1%

Bolesti 
53,3%
9,5%

Mobilita 
33,3%
11,8%
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Skupina užívající 
Schindeleho minerály 
ke svým lékům

Kontrolní skupina 
užívající pouze léky

Mleté Minerály 400 g 
1 kus = 649 Kč 
při 2 = 605 Kč/kus 
při 3 = 580 Kč/kus 
při 4-5 = 545 Kč/kus 
při 6-11 = 510 Kč/kus 
12 a více = 490 Kč/kus

Doručení minerálů Českou poštou již zahrnuto v ceně, balení vydrží minimálně 2 měsíce. 

Pusťte si video o výrobě Schindeleho 
minerálů přímo z našich stránek 
a podívejte se, co všechno se 
musí stát, než se hornina dostane 
do plechovky a následně k Vám.
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RADNÍ, ZASTUPITELÉ

V různých médiích se 
několikrát objevilo nařčení, 
které městského právníka 
Mgr. Tomáše Kotryse, 
zastupujícího město v „kauze 
Manthellan“, označuje jako 
člověka, který u soudu lhal. 

Požádal jsem proto právníka 
Tomáše Kotryse, zda může nař-

čení ze lži nějakým způsobem 
vyvrátit:

„Samozřejmě mohu. Byl podán 
podnět ke kontrolní radě České 
advokátní komory, která celou zá-
ležitost prošetřila. Její závěry jsou 
jasné. Cituji:

Ze stížnostního spisu je zjiš-
těno, že jak rozsudek Okres-
ního soudu v Prostějově, tak 
i rozsudek Krajského soudu 
v Brně se nezabývá hodnoce-
ním žádných omylů, takže ad-
vokát tyto soudy v omyl ne-

uvedl.... Stížnost se jeví jako 
nedůvodná a advokát neporu-
šil ustanovení zákona ani pra-
vidla etického kodexu". 

Zkrátka, pravda je taková, že 
jsem nelhal. Pouze jsem nevyho-
věl žádosti opozičního zastupite-
le, abych u krajského soudu pro-
hlásil to, co on chtěl. Navíc jsem 
k tomu, abych u jednání před 
soudem prohlašoval něco, co 
po mě chce opoziční zastupitel, 
ani neměl mandát. Vždy jsem 
postupoval profesionálně.“

Odvážný název mého článku dou-
fám čtenáře zaujme. Není jedno-
duché nadchnout lidi pro spo-
lečnou věc. V každé sféře našeho 
života je třeba akci naplánovat, 
zajistit a provést. Když zůstanu 
u akcí mně blízkých a vzpomenu 
na prosinec a jeho „kulturní ma-
raton“, přijde mi naprosto nepo-
chopitelná následující skutečnost. 
Vyvěsím plakát o akci na plot ve-
dle kostela sv. Cyrila a Metoděje 
na Brněnské ulici a někomu stojí 
za tu námahu plakát vzít a zlikvi-
dovat. V případě, že sdělení od-
náší zapomnětlivec domů, aby si 
akci připomněl a přišel, dalo by 
se omluvit. Ale většinou to tak 
není. Co si tím člověk dokazuje? 
Sílu? Umí strhnout plakát? Totéž 
se děje například s adventními 
nebo velikonočními věnci na do-

movních dveřích. V uplynulém 
roce kupodivu náš adventní věnec 
na Trávnické zůstal nedotknut. 
Možná i proto, že již druhým ro-
kem jej dávám tak vysoko, aby 
k němu pocestný nedosáhl. Tato 
naše „kultivovanost“ se projevuje 
dál v řadě ulámaných nově zasa-
zených stromků nejen na březích 
Hloučely, zlomených patníků, 
převrácených popelnic, poškoze-
ných dopravních značek. Děje se 
tak jistě i ve světě, ale přesto mi 
připadá, že bychom se už měli po-
souvat někam dál a sílu svého já, 
vyjadřovat jiným způsobem.

Moje naivita platí i v jednání 
Zastupitelstva města Prostějova. 
Kolega Ing. Petr Kousal v předcho-
zích článcích upozorňoval na polo-
čas našeho zastupitelstva. Neubrá-
ním se dojmu, ano poločas to je, ale 

ruku na srdce, co vše se podařilo? 
Kostlivci v „radničních skříních“ 
zůstávají a já nevím, zda je to jen 
neochota domluvit se, nebo zásad-
ně jsme všichni proti všem?

Klub KDU-ČSL vždy zastá-
val názor: „Nebourejme Kultur-
ní dům, domluvme se s Mantela-
nem, ať se stávající objekt opraví“. 
Když procházím přes městskou 
tržnici, pomyslím si, proč by zde 
nemohla opět v upraveném zů-
stat, při jejím stávajícím stavu je 
mi smutno. U ozdobných věnců si 
řeknu, udělala jsem pěknou věc, 
někomu se líbil, tak si věnec vzal. 
Ale při procházce a rekapitulaci, 
co se daří v zastupitelstvu, tolik 
optimismu nemám. 

Ráda bych zakončila optimi-
sticky. Hodně věcí se vyřeší při 
osob ním setkání a nejen na úřed-

ních jednáních či schůzích. Příleži-
tostí může být i 71. Okresní ples  
KDU-ČSL, který bude v sobotu  
11. 2. 2017 v Národním domě, 
Vojáčkovo nám. 1. v Prostějově 
od 19. hodin. Bude hrát výborná 
hudební skupina MARBO, před-
tančení zajistí skvělý národopisný 
soubor Mánes, vystoupí orientál-
ní tanečnice. Vstupné je 200Kč. 
Předprodej vstupenek byl zahájen 
9. 1. v Okresní kanceláři KDU-Č-
SL, Vápenice 21, a od 6. 2. tamtéž 
pondělí až čtvrtek od 9 do 16 ho-
din. Také bude možné vstupenky 
zakoupit v předprodeji Městského 
divadla v Prostějově, Vojáčkovo 
nám. 1 nebo lze objednat na čísle 
739 615 406. Srdečně zveme! 

MVDr. Zuzana Bartošová 
– zastupitelka za KDU-ČSL  

Prostějov

V posledním čísle RL loňského 
roku se politické hnutí Změna 
pro Prostějov prezentovalo člán-
kem s přiléhavým titulkem „Kdo 
zas  dělá z lidí blbce?“ Hnutí dělá 
svému jménu čest. Zatímco ostat-
ní političtí souputníci se prezen-
tovali v duchu dávných tradic 
přáními pozitivními, Změna ov-
šem ukázala, že změna je mož-
ná a předestřela čtenářům svůj 
svérázný konfrontační styl v celé 
kráse. Samotný text článku nene-
chává nikoho na pochybách, kdo 
že to „dělá zase z lidí blbce“. Jak 
jinak, než současné koaliční ve-
dení radnice. Laskavý čtenář si 
jistě všimne, že se ono oblbování 
děje „zase“. Přeloženo, opakova-

ně. Rád bych na tomto místě au-
tory článku ujistil, že Prostějova-
ny velmi, velmi podceňují a svým 
způsobem i uráží, když jim pod-
souvají, že ze sebe nechají „dě-
lat blbce“…Nechci se ale pouštět 
do plané polemiky s autory jed-
noho článku, zvláště když hnu-
tí je ve svých útocích od samého 
počátku působení v zastupitel-
stvu konzistentní a vytrvalé. A tak 
dám v úvodu roku raději k dobru 
něco, o čem možná stojí za to, 
trochu přemýšlet. O Vánocích 
jsem narazil na zajímavé a pouč-
né vyprávění, které je docela vý-
stižnou metaforou k tématu sou-
časného vztahu koalice/opozice. 
Nejen. Konečně posuďte sami:

Byl jednou jeden mladý pár 
s chlapcem ve věku 12 let. Roz-
hodli se cestovat a poznávat svět. 
Posadili chlapce na oslíka a vydali 
se na cestu. Přijeli do první dědiny 
a lid jejich příchod komentoval: 
„podívejte na toho nevychované-
ho chlapce! On na oslu a chudá-
ci unavení rodiče pěšky. Že to tak 
nechají!! A tak manželka řekla 
manželovi: „nedovolme, ať mluví 
špatně o našem synovi!“ Manžel 
dítě sundal a sám usedl na osla. 

Přijeli do druhé vesnice. Lid 
bručel: „podívejte na toho ne-
stoudného otce! Nechá manžel-
ku a syna trápit se pěšky, zatím-
co sám se veze. Tak muž sestoupil 
a na osla posadil ženu.

Dorazili do třetí vesnice a lid to 
opět komentoval: “chudák muž! 

Po namáhavé práci nechá na oslu 
sedět ženu. A chudák chlapec, jak 
nešlechetnou má matku! A tak se 
rozhodli sednout na osla všichni 
tři a znovu vyrazili na pouť.

Když přijeli do čtvrté vesnice, 
zaslechli, co si šušká lid: „jsou to 
bestie. Větší bestie, než sám osel, 
co je nese. Umořili by ho k smr-
ti, místo aby sestoupili a kráčeli 
svorně vedle něho“. 

Ale v další vesnici nemoh-
li uvěřit svým uším, když slyšeli: 
„hele, to jsou ti tři idioti, co krá-
čejí pěšky, i když mají osla, který 
je může nést“!

A závěr? Pořád tě budou kriti-
zovat, pořád o tobě budou špatně 
mluvit, ať uděláš cokoli….

Jaroslav Šlambor, radní 
Psáno pro RL č.1/2017

Právník města Kotrys u soudu nelhal

JIŘÍ POSPÍŠIL,  
NÁMĚSTEK PRIMÁTORKY 
MĚSTA PROSTĚJOVA

Znovu začít a vydržet, chce sílu a odvahu…

Osel za to nemůže…
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ČAJOVNA POD POKLIČKOU
KRASICKÁ 59, 796 01 PROSTĚJOV – KRASICE
www.cajovnapodpoklickou.cz

POZOR změna otevírací doby – prohlédněte si pozorně naše webové stránky
Srdečně Vás zveme Pod pokličku na naše únorové programy.

každé druhé PONDĚLÍ – 16.00–20.30 hod.
VĚDOMÉ CVIČENÍ S DECHEM – Petra KUBÍČKOVÁ
každé ÚTERÝ – 9.30–15.30 hod.
ČAJOVNIČKA – setkání dětí a nosících rodičů
každý ČTVRTEK – od 12.00 hod.
ČAJOVNIČKA – setkání dětí a nosících rodičů
každý PÁTEK – 9.30–13.00 hod.
ČAJOVNIČKA – setkání dětí a nosících rodičů

8. 2. – středa – 17.30–19.30 hod.
CO VÁS ČEKÁ V ROCE OHNIVÉHO KOHOUTA – Ing. Arch. Milena MOUDRÁ
9. 2. – čtvrtek – 17.30–19.30 hod.
MEDITAČNÍ KONCERT – Sitár, Hang Drum, Fujara – Zdeněk HLADÍK
17. 2. – pátek – 18.00–21.00 hod.
SPONTÁNNÍ TANEC VE ZVUKOVÉ KOUPELI – Lucie ČAPKOVÁ
19. 2. – neděle – 16.00–18.30 hod.
CO ŽIVOT DAL – příběhy ze života a povídání Gošárníků
26. 2. – neděle – 16.00–17.00 hod.
Léčivá pohádka o princezně, která nic neslyšela – Zdeněk HLADÍK

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

PROGRAM NA ÚNOR
PRAVIDELNÉ AKTIVITY

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

Čtvrtky 17.00–19.00 Čajovna – přijďte si posedět u kávy či čaje, poznat nové lidi, popovídat si, zahrát stolní hry nebo ping pong, 
nabízíme i možnost společného vaření. K dispozici je také dětská herna. 

2. 2. Medovník – kulinářský podvečer v Čajovně s E. Svobodovou. 
Naučíme se, jak medovník vyrobit a také hned zjistíme, jak takový domácí medovník chutná :-)! 

Úterky 17.00–19.00 – vzdělávací a tvořivá setkání s hlídáním dětí.

7. 2. Valentýnská dekorace – tvořivá dílna s E. Svobodovou, DiS. 
Budeme vyrábět srdce pletená z papírových ruliček. 

14. 2. Víme, co jíme? – seminář výživové specialistky L. Němcové (Santé Prostějov)
Lektorka se zmíní o historii výživy. Dozvíte se, co tvoří základy výživy, jaké je dělení živin a základní složení potravin.

21. 2. Zásady bezpečného chování – přednáška strážníků Městské policie Prostějov
Nikdo se nechce stát obětí zlodějů a podvodníků. Jak se chovat a na co si dávat pozor, to je 
možné se dozvědět na setkání se strážníky městské policie. Přednáška bude doplněna videoprojekcí.

28. 2. Odpuštění – základ duševního zdraví – beseda s Mgr. J. Rozehnalovou
Bez odpuštění nelze prožívat zdravé vztahy. Odpuštění křivd nás osvobozuje. Budeme diskutovat nad tím, co nám brání odpouštět, 
co si potřebujeme uvědomit, abychom to dokázali atd. 

NAŠE AKTIVITY JSOU URČENY ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI A KAŽDÝ JE SRDEČNĚ ZVÁN!
Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší info: J. Rozehnalová 776 347 021, mozaika@zebrik-os.cz, 
FB: mozaika.multikulturni.centrum, www.zebrik.org

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

MATEŘSKÉ CENTRUM – každé 
pondělí od 9–12 hod
6. 2. Bude zima bude mráz – hry 
a tvoření s dětmi
13. 2. Valentýnské hrnky – tvořivý 
program pro maminky. V rámci Ná-
rodního týdne manželství vyrábíme 
dárky pro naše muže
20. 2. Pohádka pro děti a tvoření – 
výroba prstových loutek
27. 2. Jsem žena – biblické tance

Mateřské centrum nabízí prostor 
pro maminky i děti. Děti se vydová-
dí, zatancují si, zazpívají, něco vyro-
bí a získají kontakt se svými vrstev-
níky před vstupem do MŠ. Program 
pro maminky probíhá bez odloučení 
od dětí. Vítány jsou všechny mamin-
ky a děti od narození do 5ti let. 

PRVNÍ ŠKOLIČKA – každé úterý 
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 ná-
stup do MŠ, připravuje na separa-
ci od rodičů a navazování vztahů 
s vrstevníky v malé skupině a bez-
pečném prostředí. 
Přijímáme nové děti.

PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU – ka-
ždé úterý od 16.30 do 18.00 hod
Kroužek pro předškoláky, zaměřený 
na rozvoj jemné a hrubé motoriky, 
na grafomotoriku, logopedii, roz-
voj slovní zásoby a komunikačních 
schopností. Zahajujeme 7. 2. Nevá-
hejte děti přihlásit.

Aby malé bylo velké – každý 
čtvrtek od 16.30 do 17.30 hod
Kroužek plný příběhů a písniček 
rozvíjející základní etické hodnoty, 
postoje a předávání víry pro děti 
od 3 do 6 let. Součástí je výtvarné 
tvoření, jednoduchá modlitba a hra. 
Přijímáme další děti.
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I když je venku zima a na výlet se 
nikomu moc nechce, stejně se lidé 
zastavují v obchůdku pro letáček 
a ptají se, co chystáme. Na únor 
tedy připravujeme další „vaření“ – 
tentokrát na téma Racionální stra-
vou proti civilizačním chorobám. 
Dozvíme se čemu a proč, se říká su-
perpotraviny a opět si něco dobrého 
uvaříme či upečeme. Akce je naplá-
novaná na úterý 14. února od 14:00 
hod. v kuchyňce ZŠ Kollárova.

A výlety? První je domluvený 
na úterý 7. 3. do Olomouce a blíz-
kého okolí. Navštívíme Pevnost 
poznání, kde si vyzkoušíme pod 
vedením lektorů praktická cviče-
ní a samozřejmě prohlédneme in-
teraktivní expozice. Zajdeme ještě 
na exkurzi do svíčkárny a mýdlár-
ny. Samozřejmě, že si vyrobíme 
vlastní svíčky a mýdla. 

Na obě akce se můžete,  
jako vždy, přihlásit na prodejně 

v Pro  stějově na nám. T. G. Masa-
ryka 24, prostřednictvím inter-
netu na webu www.filemon-bau-
cis.cz nebo telefonicky na čísle 
722 464 228 (prodejna). Během 
února ještě počítejte se zkráce-
nou otevírací dobou od pondělí 
do pátku: 9:00–16:00 hod. 

Akce jsou pořádané ve spolu-
práci se Zdravým městem Prostě-
jovem.

Těší se na vás Jana Šmudlová  

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

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ
Termín  Hodina  Tematické zaměření setkání   Lektor
7. 2. 2017  14.00   Nobelova cena   RNDr. Jiří Prudký
Vše, co Vás zajímá na udělování této prestižní ceny, se dozvíte na Hvězdárně. Vstupné je 20 Kč.

14. 2. 2017  14.00   Cvičení s Pavlínkou   Pavla Glocová
I na Valentýna si přijdeme protáhnout tělo a zacvičit.

21. 2. 2017 14.00   Trénink paměti II.   Mgr. Magdaléna Ondráčková
Druhá část nového cyklu trénování paměti.

28. 2. 2017  14.00   Pěší pouť Velehrad – Řím  PhDr. Mgr. Karel Kavička
Přednáška, na kterou se už dlouho těšíme. Dozvíme se, jaké to bylo a třeba se i inspirujeme.

Všechny přednášky a besedy AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách LIPKA,z.s. Tetín 1,  
II. patro (pokud není uvedeno jinak). 
Setkání Akademie seniorů se uskutečňují za podpory statutárního města Prostějova.

Akce pro seniory v únoru

Primátorka města Prostějova Alena Rašková popřála paní Stanislavě Páleníkové k jejím 104. narozeni-
nám. Ke gratulaci se rádi připojujeme!

SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ 
V MĚSÍCI PROSINCI 2016 
OSLAVILI SVÁ JUBILEA
70 let Zdeňka Jurkovičová

Anna Klimešová
Marta Frömelová
Eva Kozičková
Miroslav Hanousek
Oldřich Žoch
Ivanka Konšelová
František Měchura
Jaroslav Svozil
Jaroslava Ježková
Růžena Valentová
Marie Zatloukalová
Josef Ruznar
Dagmar Kratochvílová
Věra Copková
Přemysl Vála
Soňa Vincenecová
Marie Burešová
Vlastimil Rozkoš
Hana Zedníčková
Jaroslav Doseděl
Václav Spirov
Leopold Buchmann
Miluše Ulrichová
Ludmila Esterková

75 let Lubomír Ježek
Libuše Labancová
Blažena Hloušková
Ivan Pospíšil
Božena Wichterlová
František Hořava
Ivo Milota
Josef Nedělník
Marie Kolářová
Ludmila Šťastná
Helena Došlíková
Danuše Zatloukalová
Artur Bílý
Josef Beránek
Miroslav Latýn
Marie Adamčíková
Františka Kočí

80 let Jaroslav Tůma
Libuše Tomášková
Josef Čechovský
Vlasta Plašticová
Marie Petýrková
Oldřich Hecl
Františka Vysloužilová
Anna Klevetová
Marie Trmačová
Marie Vysloužilová
Josef Neckař

85 let Jiřina Lencsesová
Olga Dadáková
Zdenka Rohovská
Marta Dosedělová
Anna Šnajdrová
Jan Janků
Vlasta Urbanovská

91 let Marie Reková
Marie Stavělová

92 let Vlasta Havlová
Františka Navrátilová
Jarmila Novotná
Milan Matula
Jaroslava Veselá
Marie Vyroubalová

93 let Zdenka Chytilová
Irma Vrbová
Jiřina Říhová
Anna Koblihová

94 let Verona Zatloukalová
Jan Sedláček



19PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

SPOLEČNOST, KULTURA

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Elenka je dvouletá holčička s Westovým syndromem – 
nejtěžší formou dětské epilepsie. 
Sama nedokáže stát ani sedět, neudrží sama hlavičku. 

Navzdory těžkému osudu se rodina snaží Elence zajistit 
plnohodnotný život. Pro další rozvoj a usnadnění péče 
by jim velmi pomohly zdravotní rehabilitační pomůcky. 

A právě ty bychom chtěli pořídit za pomoci veřejné sbírky.  
Všechny dary budou použity výhradně na zkvalitnění 
Elenčina budoucího života. 

Číslo účtu:  2113444395/2700
Děkujeme všem, kteří pomohou jakoukoli finanční částkou. 
V případě dotazu nás kontaktujte na tel.: 

605 456 666 nebo prostřednictvím 
facebookových stránek fb.me/elenka.vojtkova

Veřejnou sbírku pořádá Profi-tisk group s.r.o. 

 pro Elenku
Sbírka povolena Krajským úřadem Olomouckého kraje – KÚOK/89918/2016/OK/400

INZERCE

ÚNOR 2017
Středa 1. února v 19 hodin
TESTOSTERON  
(Andrzej Saramonowicz) 

překlad: Tomáš Svoboda
 „To znamená, že ony s náma vy-
jebávají za to, že se špatně cho-
váme,… my to vůbec nemůžeme 
ovlivnit, protože nám to poroučí 
nějakej zasranej hormón …a na-
konec, 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 Mi-

roslav Ondra nebo David Kolba 
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Pátek 3. února  
v 19 hodin 
BASKERVILLSKÁ BESTIE 
(Arthur Conan Doyle,  
Aleš Procházka a kol.) 

Sherlock Holmes a doktor Wat-
son na straně dobra. Proti nim 
stojí záhadná bestie, která upro-
střed ponuré krajiny plné močálů 
terorizuje rod Baskervillů. Doká-

že si doktor Watson poradit s me-
todou dedukční a převleky slav-
ného detektiva?

Komediálně laděná inscena-
ce na motivy románu A. C. Doyla 
představí proslulé vyšetřovatele 
v poněkud jiném světle. 

Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, 
A. Procházka, J. Hyndrich, L. 
Hejlová, V. Lužný, K. Vejmělko-
vá, L. Kameníček, D. Krchňavý, J. 
Krátký, J. Mojžíš Krejčí, M. Nevr-
lá, A. Mlčochová, A. Daněčková 
a další
Režie: Aleš Procházka

Čtvrtek 9. února v 19 hodin
E=mc2, LÁSKO MOJE  
(Patric Cauvin, Aleš Procház-
ka) 

Inscenace Divadla Point vznik-
la volně na motivy stejnojmenné 
knihy francouzského spisovatele 
Patrica Cauvina. 

Komedie o velké lásce paříž-
ského kluka, který hltá americké 
filmy a hraje fotbal a americké 
dívky, která obdivuje Einsteina 
a touží po lásce jako z Romea 
a Julie. Co na to kamarádi? A co 
na to dospělí?

Hrají: Eva Vychodilová/Aneta 
Dobrovolná, Martin Osladil, Lu-
káš Kameníček/David Krchňavý, 
Monika Nevrlá/Martina Sméka-
lová/Amélie S. Kostelková, Mi-
cheala Zbudilová/Denisa Kopec-
ká a Jiří Krátký

Režie: Aleš Procházka

Úterý 28. února v 19 hodin 
– DIVADLO NA ŠANTOVCE, 
OLOMOUC
TESTOSTERON  
(Andrzej Saramonowicz) 

překlad: Tomáš Svoboda
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera, 
Olomoucká 25, Prostějov 12. SEZÓNA 
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Vojáčkovo nám. 1
796 01 Prostějov
tel.: 582 329 600

předprodej 582 329 603
email: predprodej@divadloprostejov.cz

email: info@divadloprostejov.cz
www.divadloprostejov.cz

Ú N O R   2 017

Pravidelná otvírací doba divadelní pokladny (předprodeje vstupenek):
pondělí 10-13 a 14-17 hodin, v úterý, ve středu a ve čtvrtek 13-17 hodin,  
v pátek je zavřeno.
Vchod do pokladny je z terasy Národního domu.
Na všechny abonentní akce je možno dokoupit vstupenky.
Doprodej vstupenek vždy půl hodiny před začátkem představení pouze 
na dané představení.
Zakoupené vstupenky zpět nepřijímáme.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Platnost rezervace vstupenek je 14 dní, online rezervace 7 dní.
V přednáškovém sále a na jevišti za oponou nejsou sedadla číslována.
Sleva LAST MINUTE – poloviční vstupné půl hodiny před začátkem akce, 
pouze na akce označené zkratkou LM.
Sleva pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P – poloviční vstupné.
Bezbariérový přístup do divadelního sálu / Možnost zapůjčení sluchátek
Vstupenky na akce Městského divadla v Prostějově jsou dotovány 
městem Prostějov.

ČT 2. ÚNORA / 9 A 11 H
DIVADELNÍ SÁL / PRO ŠKOLY / 70 MINUT
Ernest Hemingway: STAŘEC A MOŘE
Divadlo Tramtarie Olomouc
Představení v angličtině

PO 6. ÚNORA  / 18 H
JEVIŠTĚ ZA OPONOU / LISTOVÁNÍ.CZ Č. 4, DOPRODEJ
SMRT ZAJDY MUNROA (Nick Cave) / doporučeno +18 let
Účinkují: G. Hašek, V. Hollá, P. Oubram

SO 11. ÚNORA / 10 H
DIVADELNÍ SÁL
ČTYŘLÍSTEK – PŘEDPLATNÉ PRO DĚTI A RODIČE, DOPRODEJ
MICHAL NESVADBA – MICHALOVA BRNKAČKA
Pragokoncert
Hravé a veselé setkání s  Michalem Nesvadbou, které děti 
důvěrně znají z televizní Kouzelné školky. 

NE 12. ÚNORA / 17 H
DIVADELNÍ SÁL / PRO VEŘEJNOST
DNES TANČÍ A HRAJÍ
Účinkují: žáci a soubory TO a LDO ZUŠ V. Ambrose 

PO 13. ÚNORA / 19 H
DIVADELNÍ SÁL / SKUPINA 5N – BONUS, DOPRODEJ
THE BACKWARDS – BEATLES REVIVAL
Dalibor Štroncer (John Lennon) – doprovodná kytara
Miroslav Džunko (Paul McCartney) – basová kytara
František Suchanský (George Harrison) – sólová kytara
Daniel Škorvaga (Ringo Starr) – bicí

ÚT 14. ÚNORA / 8.30 A 10.30 H
DIVADELNÍ SÁL / PRO ŠKOLY
THE BACKWARDS – BEATLES REVIVAL
Dalibor Štroncer (John Lennon) – doprovodná kytara
Miroslav Džunko (Paul McCartney) – basová kytara
František Suchanský (George Harrison) – sólová kytara
Daniel Škorvaga (Ringo Starr) – bicí

ÚT 14. ÚNORA / 19 H
DIVADELNÍ SÁL / 4. ABONENTNÍ KONCERT, DOPRODEJ, LM
CZECH BRASS
Marek ZVOLÁNEK, Marek VÁJO, Jiří HOUDEK – trumpeta
Lukáš MOŤKA, Stanislav PENK – trombón
Karel KUČERA – bastrombón
Karel MALIMÁNEK – tuba

ST 15. ÚNORA / 19 H
DIVADELNÍ SÁL / SKUPINA 5P, DOPRODEJ
Daniel Große Boymann – Thomas Kahry: VRABČÁK A ANDĚL
Městské divadlo Brno
Hrají: H. Holišová/M. Sedláčková, K. Ptáčková/I. Vaňková, 
A. Zelová, B. Remišová, A. Novotný, R. Jícha
Režie: Stanislav Moša – Igor Ondříček
náhradní představení za Marie Antoinetta (Městské divadlo Kladno)

NE 19. ÚNORA / 19 H
DIVADELNÍ SÁL / SKUPINA B, DOPRODEJ
Alain Reynaud Fourton: RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
Agentura Harlekýn Praha
Francouzská komedie s kriminální příchutí.
Hrají: V. Vydra, J. Šťastný/S. Skopal, J. Boušková,  
J. Malá/M.Peňázová, M. Zahálka/M. Davídek, 
L. Zahradnická/B. Šťastná, F. Skopal/M. Zahálka ml.
Překlad: Jiří Žák 
Režie: Jan Novák

PO 20. ÚNORA / 8.30, 9.40 A 10.40 H
DIVADELNÍ SÁL / PRO ŠKOLY
LiStOVáNí.cz: LICHOŽROUTI 
(Pavel Šrut a Galina Miklínová)
Účinkují: P. Oubram, T. Drápela, V. Hollá

ÚT 21. ÚNORA / 11 H
DIVADELNÍ SÁL / PRO ŠKOLY
LiStOVáNí.cz: UŽ JE TADY ZAS (Timur Vermes)
Hrají: L. Hejlík, A. Novotný

ST 22. ÚNORA / 19 H
DIVADELNÍ SÁL / SKUPINA 5P, DOPRODEJ
Pavel Khek – Lenka Smrčková: CHAPLIN
Městské divadlo Mladá Boleslav
Hrají: M. Ruml j.h., P. Prokeš, L. Matoušková, 
H. M. Maroušková, A. Petráš, M. Málková j.h., 
P. Mikeska, R. Teprt, P. Bucháček, K. Frydecká, 
T. Rumlová j.h., B. Mudrová j.h., J. Bernášková j.h. ad.
Režie: Pavel Khek 

SO 25. ÚNORA / 10.30 H
DIVADELNÍ SÁL
ČTYŘLÍSTEK – PŘEDPLATNÉ PRO DĚTI A RODIČE
DOPRODEJ
Vlastimil Peška: KRKONOŠSKÉ POHÁDKY 
aneb Trautenberk a Krakonoš
Divadlo Radost Brno
Režie: Vlastimil Peška

PO 27. ÚNORA / 19 H
DIVADELNÍ SÁL / MIMO PŘEDPLATNÉ (TROJÁK)
Patrik Hartl: VYSAVAČ
Studio DVA divadlo Praha
Bohumil Klepl v  jedinečné komediální ONE MAN 
SHOW o zamilovaném uklízeči z nákupního centra. 
Hraje: B. Klepl
Režie: Patrik Hartl
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Rukojmí bez rizika 
– komedie s hvězdami

Přední české herce Václava 
Vydru, Jana Šťastného nebo 
Svatopluka Skopala, Janu 
Bouškovou (Janu Malou 
nebo Marcelu Peňázovou), 
Martina Zahálku či Lenku 
Zahradnickou obsadil režisér 
Jan Novák do komedie 
Rukojmí bez rizika, kterou 
prostějovští diváci zhlédnou 
v neděli 19. února v 19 hodin. 

Marc ztvárněný Václavem Vydrou 
je ženami obdivovaný spisovatel, 
ale delší dobu již nemá o čem psát. 
Usoudí, že se nachází v bezvýchod-

né životní situaci  a rozhodne se 
spáchat sebevraždu. Překvapí ho 
letitý přítel Luc, který se už také 
kdysi pokusil zabít, když ho opusti-
la žena, a teď chce učinit totéž, pro-
tože se k němu vrátila. 

Sebevražedné plány jim překazí 
trojice prchajících amatérských lu-
pičů s pytlem plným peněz. Vtrh-
nou do bytu, sebevrahy si vezmou 
za rukojmí a vyhrožují, že je zabijí. 
Přestože je to právě to, co si Marc 
s Lucem nejvíce přejí, při pohle-
du na plný pytel bankovek dostá-
vají znovu chuť do života. Tvůr-
čí fantazie se Marcovi vrací právě 

včas. Lupičské trio potřebuje plán 
a za dveřmi je policie. 

„Nastíněný děj slibuje dobrou 
zábavu,“ uvedla ředitelka Městské-
ho divadla Jana Maršálková. Autor 
francouzské komedie s kriminální 
zápletkou Alain Reynaud – Fou-
rton  proslul scénáři napsanými 
s noblesou a notnou dávkou humo-
ru a nadsázky. Jeho inscenace znají 
diváci po celém světě.

Představení Agentury Harlekýn 
Praha je uváděno pro předplatitel-
skou skupinu B, doprodejové vstu-
penky jsou k dispozici v divadelní 
pokladně. (eze)

Hned dvě pohádkové soboty če-
kají v únoru v Městském divadle 
v Prostějově na malé diváky a je-
jich rodičovský doprovod.

V sobotu 11. února v 10 hodin 
se uskuteční představení Micha-
lova brnkačka, které bylo v pro-
sinci zrušeno z důvodu náhlého 
onemocnění Michala Nesvadby.

O dva týdny později – v sobo-
tu 25. února v 10.30 hodin při-
veze dětem Krkonošské pohádky 
brněnské Divadlo Radost.

Hlavními postavami dnes 
už klasických pohádek Marie 
Kubátové jsou hamižný a lakot-
ný Trautenberk a jeho sloužící 
Hanče, Kuba a Hajnej. A samo-
zřejmě vládce hor Krakonoš. 
V brněnské Radosti nastudovali 
tentokrát nové příhody s kou-
zelnou píšťalou, s lovem na Kra-
konošova jelena a s čarovnými 
dudami. Jak už víme, Trau-
tenberk chce vždycky všechno 
využít ve svůj prospěch, zneu-

žívá dobroty Hanče, Kuby i Haj-
ného. Na Krakonoše je ale 
krátký, takže je za své podvody 
nakonec spravedlivě potrestán. 
V pohádce vystupují samozřej-
mě také nejrůznější zvířátka, 
kterých je v Krakonošově krá-
lovství plno.

Obě představení se konají 
pro předplatné Čtyřlístek, volné 
vstupenky jsou k dispozici v di-
vadelní pokladně. 

(eze)

Děti potěší Michal Nesvadba a Krkonošské pohádky

Městské divadlo 
v Prostějově
vyhlašuje interní výběrové 
řízení na pracovní pozici: 

EKONOM/KA-ÚČETNÍ, 

ROZPOČTÁŘ/KA, 

PERSONALISTA/
PERSONALISTKA.

Požadavky:
n  vzdělání ekonomického 

směru 
n  praxe v oboru 
n  znalost problematiky pří-

spěvkové organizace vítána
n  znalost práce s PC (textový 

a tabulkový editor, účetní 
programy) 
n  analytické a koncepční 

myšlení
n  iniciativa a sebevzdělávání 

v oboru
n  komunikační schopnosti, 

spolehlivost, zodpovědnost 
a samostatnost

Pracovní poměr výhledově 
na dobu neurčitou, platové 
zařazení 10. platová třída.
Předpokládaný nástup:  
1. 6. 2017 nebo 1. 7. 2017

Přihlášku zasílejte  
poštou nebo emailem:
Městské divadlo v Prostějově, 
příspěvková organizace 
Vojáčkovo nám. 218/1
796 01 Prostějov
email: jana.marsalkova@
divadloprostejov.cz 

K přihlášce přiložte struktu-
rovaný životopis, který bude 
obsahovat zejména údaje o do-
saženém vzdělání, dosavad-
ních zaměstnáních a praxi, 
absolvovaná školení v oboru, 
údaje o odborných znalostech 
a dovednostech. Přiložte také 
písemnou referenci nebo kon-
takt na osobu, která referenci 
poskytne.

Termín pro podání 
přihlášky je do pátku  
24. 2. 2017.
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ZÁKLADNÍ  
UMĚLECKÁ ŠKOLA  
VLADIMÍRA  
AMBROSE   
PROSTĚJOV

HUDEBNÍ OBOR
8. 2. 2017 Společný koncert žáků 
a rodinných příslušníků – Veselé 
muzicírování
v 17.00 hod. sál ZUŠ

Školní kola soutěže – sál ZUŠ 
1. 2. 2017 – Hra na smyčcové ná-
stroje v 14.00 hod.
2. 2. 2017 – Hra na klavír  
v 10.00 hod.
7. 2. 2017 – Hra na kytaru  
v 14.00 hod.
Okresní kola soutěže – sál ZUŠ 
27.–28. 2. 2017 – Hra na klavír 
v 9.00 hod.

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie linka – únor – březen 
2017 výstava Cesta mezi okem 
a srdcem

Koncepce výstavy „ Cesta mezi 
okem a srdcem „ je zaměřena na zá-
znamy z akční tvorby.   Prostřednic-
tvím akční tvorby žáci objevují jiné 
výtvarné hodnoty a způsoby sebe-
vyjádření. Akční tvorba usnadňuje 
vnímání sebe sama a přibližuje ně-
které výrazové prostředky figurální 
kompozice. Také vnímání nově vy-
tvořeného prostoru vybavuje žáky 
dalšími vjemy a zážitky.

Vyhlášení výtvarné soutěže Ces-
ty, cestování...

TANEČNÍ OBOR
12. 2. 2017 v 17.00 hod.  
v Městském divadle Prostějov
Dnes tančí a hrají
Vystoupení žáků tanečního obo-
ru ZUŠ Vladimíra Ambrose Pro-
stějov a žáků literárně drama-
tického oboru ZUŠ Vladimíra 
Ambrose Prostějov.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ 
OBOR
22. 2. 2017 v 16.00 hod. v sále 
zámku Pernštýnské nám. 8
Zámecké recitování

DNES TANČÍ: A HRAJÍ
Skvělá podívaná plná 
nadšeného tance, ale 
i humorné scénky čeká 
návštěvníky v neděli 12. února 
2017 v 17 hodin v Městském 
divadle v Prostějově. Již 
po páté se taneční obor 
Základní umělecké školy 
Vladimíra Ambrose představí 
v koncipovaném pořadu  
DNES TANČÍ. 

Čtrnáct choreografií inspirovaných 
historií připravila Pavla Krieger 
Jahodová. Zazní hity swingu, roc-

k´n´rollu, diska, Beatles, ale i W. 
A. Mozarta a P. I. Čajkovského.

DNES TANČÍ je první ze tří 
velkých programů připravova-
ných v letošním školním roce 
a uvidíme v něm všechny žáky ta-
nečního oboru i taneční soubory, 
které na škole působí. Po prvé bu-
dou v divadle vystupovat i šikov-
né nejmladší děti z 1. a 2. ročníků, 
pro které vybrala Pavla Krieger 
Jahodová těžší hudební předlo-
hu.

Každoročně se v programu 
DNES TANČÍ objeví i taneční 

host. Letos ovšem byli do rolí 
hostů – moderátorů a bavičů 
nominováni domácí kluci z lite-
rárně dramatického oboru ZUŠ 
V. A. Tomáš Chudoba a Matěj 
Snášel ze třídy Jany Turčano-
vé zpestří velkou taneční podí-
vanou.

Veselý program DNES TAN-
ČÍ plný malých mistrných kousků 
můžete shlédnout v neděli 

12. února v 17 hodin v Měst-
ském divadle v Prostějově. Vstu-
penky jsou k zakoupení v před-
prodeji MD.

ZUŠ Vladimíra Ambrose v Prostějově – výtvarný obor – 
vyhlašuje výtvarnou soutěž „CESTY, CESTOVÁNÍ…“
Soutěž je určena pro žáky zá-
kladních škol a ZUŠ okresu 
Prostějov. Práce mohou zasílat 
školy i jednotlivci našeho regionu. 
Jednotlivé plošné a prostorové 
práce vyhodnotí odborná porota, 
oceněné práce budou odměněny 
a vystaveny v prostorách výtvar-
ného oboru ZUŠ na Vápenici. 

Téma: Jak jsme jeli na prázd-
niny, kudy a čím – výtvarné vy-
právění nebo seriál, dopravní 
prostředky, mapy, co zabalíme 
do kufru, pohlednice z cest, poš-
tovní známky, letáky pro cestov-

ní kancelář, co všechno poznám 
– architektura, památky a zvyky, 
cestování v čase (Historie, bu-
doucnost).

Výtvarné techniky: kresba, 
malba, koláž, grafika, kombino-
vaná a autorská technika, hlína, 
papír, netradiční materiál. 

Formát plošných prací: 
maximálně A2

Věkové kategorie:
 6–10 let
11–15 let
Označení soutěžních prací: 

jméno a věk autora, adresa školy 

nebo bydliště, telefonní kontakt 
a email. 

Práce zašlete nejpozději do  
3. března 2017 na adresu ZUŠ 
Vl. Ambrose, výtvarný obor, Vá-
penice 3, Prostějov, 796 01.

Slavnostní vernisáž a vy-
hodnocení soutěže se uskuteč-
ní ve čtvrtek 23. března 2017 
v 16.00 hodin v prostorách vý-
tvarného oboru ZUŠ Vl. Ambro-
se, Vápenice 3, Prostějov.

Informace:  
telefon 582 35 17 52,  
email – vapenice@zusprostejov.cz
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 Zařídíme veškeré úřední formality
 Sjednáme pohřeb i u vás doma 
  Zajistíme rakev, smuteční oznámení, věnce, 

květiny a stuhy, ozdobné urny
  Církevní i civilní rozloučení ve vlastní smuteční síni 

v rodinném kruhu s knězem nebo řečníkem 
při obřadu

  Zajistíme živou i reprodukovanou 
hudbu k obřadům

  K našim službám patří videozáznam, práce 
fotografa, převoz autobusy, smuteční pohoštění 

  Zahraniční převozy zesnulých s vyřízením 
všech potřebných formalit 

 Kopání a úprava hrobů 

VÁCLAVKOVÁ A SPOL. 
SOUKROMÁ POHŘEBNÍ SLUŽBA
Stejně jako zrození nového života, tak i jeho konec, jsou přirozenou součástí lidského žití. Důstojné rozloučení je poslední službou, 
kterou můžeme zesnulému prokázat, a každý člověk si zaslouží úctu a pokoru při jeho vyprovázení na poslední cestě.

Pracovníci naší pohřební služby vám, s plným respektem k vašim přáním, v těchto smutných chvílích pomohou.

  
Převozy zesnulých zajišťujeme NEPŘETRŽITĚ na tel. 582 343 883, 582 340 004 
Najdete nás v Prostějově na ulici Mlýnská 31 nebo v Kralicích na Hané na Masarykově náměstí. 

www.vaclavkovaj.cz 
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Vlastenectví je také  
pravdivý pohled na minulost
Vlastenecké sdruženi 
antifašistů je zapsaný spolek 
v České republice. Úspěšně 
působí zejména na Moravě. 
Na Prostějovsku je již 
stabilně prezentované a svými 
aktivitami obohacuje kulturní 
úroveň veřejnosti. 

V průběhu slavných výročí se pra-
videlně spolu s ostatními vlastenci 
setkávají na památných pietních 
místech ke vzpomínce u pomní-
ků hrdinů protifašistického odbo-
je a u společných hrobů nevinných 
českých občanů, obětí německé 
nacistické zvůle. 

Svými aktivitami se vlastenci 
podílejí na zachování paměti ná-
roda. Všem, kteří jsou ochotni vní-
mat, připomínají důležité etapy 
naší historie.

Ve svém programu již dru-
hým rokem připravilo Vlastenec-
ké sdružení antifašistů, ve spolu-

práci s vedením pedagogického 
sboru Gymnázia Jiřího Wolkera 
v Prostějově, společnou účast při 
pietních akcích. V uplynulém roce 
2016 spolu navštívili pietní místa 
Prlov, Ležáky, Javoříčko a Litovel.

V roce 2017 plánujeme spo-
lečný zájezd do Terezína, kde je 
uchováno svědectví o tom, co byl 
holokaust a nacistická selekce. 
V Lidicích, Ležákách, Prlově a Ja-
voříčku vzpomeneme tragický 
osud obyvatel těchto obcí v době 
německé okupace. Právě na těch-
to místech, u památníků a nad 
společnými hroby umučených 
a vyvražděných českých občanů 
je možné předat mladé generaci 
pravdivé poučení o průběhu jisté 
etapy evropských i našich národ-
ních dějin. 

V dnešní době se stále hlasitěji 
ozývají (bohužel i z našich nejvyš-
ších vládních míst) ti, kteří již zcela 
otevřeně podporují řady potomků 

nacistických agresorů. Jejich spo-
lečným cílem je prosadit změny při-
jatých zákonů o poválečném uspo-
řádání v Československé republice. 

Uskutečnění náročného pro-
gramu VSA je však možné jen 
s finanční podporou a s pochope-
ním dárců. Významným sponzo-
rem v roce 2016 byli představite-
lé statutárního města Prostějova. 
Poskytnutá dotace umožnila bez-
platnou přepravu studentů s pe-

dagogickým doprovodem na pa-
mátná místa. Všem, kteří se o to 
přičinili, patří naše upřímné po-
děkování. Všem lidem dobré vůle, 
kteří nepovažují vlastenectví za ex-
trémismus, přejeme v celém roce 
2017 mnoho štěstí, životní pohodu, 
pracovní úspěchy a především pev-
né zdraví.

Za Vlastenecké sdružení  
antifašistů ČR v Prostějově

RNDr. Josef Liška, předseda
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9.2., 23.2. | ČT | 15–17H | UČEBNA  

PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam se obrátit? Každý sudý týden, vždy ve čtvrtek, se v Městské knihovně 
Prostějov koná „Poradna pro spotřebitele“. Odborní právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace s 
Vámi budou řešit Váš konkrétní problém. 

9.2. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL   

KŘEST KNIHY JARMILY POSPÍŠILOVÉ
Úspěšné prostějovské spisovatelce Jarmile Pospíšilové vychází další kniha. Nový, tentokrát společenský ro-
mán má název Skořápky na vodě. Slavnostní křest se uskuteční v prostějovské knihovně, samozřejmě za 
účasti autorky. 

15.2. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL   

NA MÁMINĚ KOLE NAPŘÍČ BALKÁNEM
Vyprávění a promítání fotografií cyklocestovatele Radomíra Čížka, který se na jaře loňského roku vydal na kole 
přes Balkánský poloostrov. Podělí se s námi o své zážitky z cesty z Atén do Budapešti, přes Řecko, Albánii, 
Černou Horou, Chorvatsko a Maďarsko. 

16.2. | ČT | 16-18H | PODKROVNÍ SÁL  

DESKOHRANÍ
Máte rádi deskové hry? 
A víte, že si je můžete zahrát i v knihovně? Naši sbírku her jsme rozšířili o zbrusu nové kousky, které vám chce-
me představit. Přijďte sami nebo spolu, vyberou si malí i velcí, každý podle své nálady.

22.2. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL   

STŘELNICE NEBO KNIHOVNA?
Přednáška historičky PhDr. Michaely Kokojanové vybízí ke vzpomínání na slavnou minulost prostějovského stře-
lectví, která je úzce svázána s budovou dnešní prostějovské knihovny.

23.2. | ČT | 15–17H | KNIHOVNA PRO DĚTI  

KARNEVAL V KNIHOVNĚ
Blázni vítáni! V čase masopustu a maškarních bálů přijďte do knihovny pro děti tak, aby vás nikdo nepoznal. 
Přestrojte se třeba za zvíře, pohádkovou bytost, za cokoliv bláznivého vás napadne. Děti čeká několik soutěž-
ních stanovišť a hromada legrace. Každý, kdo přijde v masce, dostane dárek.

28.2. | ÚT | 9H | PŮJČOVNA   

TVOŘIVÁ KNIHOVNA
Pokračuje osmý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá knihovna“. Tentokrát si znovu vyzkoušíme quilling. Tato 
akce je určena především seniorům. Zájemci se mohou hlásit v půjčovně, počet míst je omezen. Těšíme se na Vás.
 

CELÝ MĚSÍC

V (NE)BEZPEČÍ: ON-LINE SOUTĚŽ PRO DĚTI
Jste na internetu jako doma? Nezapomeňte ale, že zde jsou také další miliony lidí a spoustu z nich byste doma ur-
čitě nechtěli. Doma je tam, kde jste v bezpečí. A internet bezpečné místo rozhodně není. Vyzkoušejte si náš sou-
těžní test a možná zjistíte zajímavé věci. Nejlepší budou zařazeni do losování o knižní ceny. Kviz je vhodný pro děti 
od 10 do 15 let. Může si jej vyzkoušet každý, ale toho, kdo je starší, vyřadíme z losování. Otázky najdete na adrese www.
knihovnapv.cz/soutez.

SPISOVATELÉ JAK JE NEZNÁTE
Ernest Hemingway a Victor Hugo psali nazí. Hugo navíc ve dnech autorského „bloku“ kázal svým podřízeným odnést všechny 
jeho šaty, aby tak nemohl ven a byl připoután ke své práci. Další dvě stovky zajímavostí ze soukromí třicítky autorů, klasických 
i současných, našich i zahraničních se můžete dozvědět díky této literární výstavě. Ke zhlédnutí v Galerii Na Půdě knihovny od 15.2.

SNÍH V KNIHOVNĚ
Chcete vidět zasněžené knížky, regály, počítače, a třeba i zasněžené knihovnice? Během ledna noste do knihovny pro děti 
a mládež (Vápenice 9) vlastnoručně vyrobené vločky - z čehokoli chcete, veliké jak je libo. Můžete si kdykoliv do knihovny 
přijít jen tak posedět a pár vloček si zde vystřihnout. Všechny potom vystavíme, i kdybychom měli zapadnout.
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Počítačové kurzy pro seniory
Už tři roky probíhají 
v prostějovské knihovně 
kurzy výuky práce na počítači, 
které jsou určené především 
seniorům. Velmi nás těší váš 
zájem o tyto kurzy a také 
kladné ohlasy na ně. 

Průběžně po celý rok se otevírají 
kurzy určené naprostým začáteč-
níkům – tedy těm, kdo s počíta-
čem buď vůbec nepracují, anebo 
umí zatím jen velmi málo. V pěti 
na sebe navazujících lekcích si je-
jich účastníci vyzkouší práci s myší, 
seznámí se s klávesnicí PC, zkusí 
si napsat jednoduchý text, uložit 
soubor a také vyhledávat některé 
informace na internetu. Do kurzů 
pro začátečníky se můžete přihlásit 
v čítárně, osobně nebo telefonicky 
na čísle 582 329 661.

Počátkem roku 2017 otevřeme 
také nové kurzy pro mírně pokro-
čilé – tedy pro ty, kdo už ovláda-

jí základy práce na PC, používa-
jí internet a e-mailovou poštu. 
Pokud si i tito zájemci chtějí své 
znalosti rozšířit, mohou si vy-
brat některý z nabízených kur-
zů, ve kterých se naučí například 
upravovat fotografie, nakupovat 
na internetu, dozví se víc o soci-
álních sítích, o bezpečnosti v in-
ternetovém prostředí a mnoho 

dalšího. U účastníků těchto kurzů 
předpokládáme, že už zvládají zá-
kladní dovednosti práce na počí-
tači. Proto je možné se do kurzů 
přihlásit pouze elektronicky, a to 
na adrese: www.knihovnapv.cz/
kurzy. O začátcích všech kurzů 
vás budeme telefonicky informo-
vat, samozřejmě s dostatečným 
předstihem. Těšíme se na vás.

Chcete vědět, co všechno se dá 
zažít během 16denního cyklový-
letu po Balkánském poloostrově? 
Prozradí nám to šumperský rodák 
Radomír Čížek, který se v dubnu 
roku 2016 vydal sám na kole na té-

měř 1700 km dlouhou pouť přes 
Balkánský poloostrov. Během své 
cesty z Atén do Budapešti postup-
ně projížděl Řeckem, Albánií, Čer-
nou Horou, Chorvatskem a Ma-
ďarskem. Bude povídat o svých 

zážitcích, o přírodních krásách 
regionu, o životě místních oby-
vatel i o tom, jaké slasti a strasti 
přináší život dobrodruha na kole. 
Radomír Čížek říká, že měl spous-
tu příležitostí nahlédnout do běž-
ného života tamních obyvatel a že 
se setkal převážně s usměvavými 
lidmi, kteří mu byli téměř vždy 
ochotní pomoci s jakýmkoliv pro-
blémem. Dozvíte se, jaké to je pro-
mrznout ve stanu při kempování 
v Řecku nebo jak nekonečný je 
90 km dlouhý úsek bez jediné ves-
nice v pohoří Pindos, jak dobro-
družné je sám zabloudit v albán-
ských horách a jak nebezpečný 
může být noční sjezd ze srázů nad 
Skadarským jezerem. Nenechte si 
ujít zajímavé vyprávění ve středu  
15. února v 17 hod.

Na mámině kole napříč Balkánem

Také kolorit Prostějova dotvá-
řely po staletí aktivity spojené 
s fenoménem střelectví: od in-
dividuální domobrany, přes 
střelecká bratrstva a cechy, až 
po zájmové organizace, odrážejí-
cí postupně se zvyšující sebevě-
domí měšťanského stavu. Střel-
ci patřívali k reprezentativním 
složkám společnosti. Nabízeli 

nezištně své síly k obraně města 
a vlasti, v případě potřeby svě-
domitě plnili pořádkovou funkci 
při obecních slavnostech a obo-
hacovali významně společenský 
život celé městské komunity. 
Ke vzpomínání na slavnou mi-
nulost prostějovského střelec-
tví nás ve středu 22. února v 17 
hod. pozve historička PhDr. Mi-

chaela Kokojanová. Není bez 
zajímavosti, že objekt, který si 
s nadšením a osobní obětavos-
tí vystavěli a s patřičnou pom-
pou a sebeuspokojením otevřeli 
střelci v roce 1823, je dnes síd-
lem Městské knihovny Prostě-
jov. A lze předeslat, že lákavé ví-
ceúčelové využití budovy zdaleka 
není novinkou našich dnů.

Střelnice nebo knihovna?

KRÁTCE

Spisovatelé jak je neznáte
Když měl Victor Hugo tzv. spisova-
telský blok a nevěděl, co psát, vy-
svlékl se do naha, vzal si pouze pa-
pír a tužku a nakázal služkám, ať 
mu oblečení nevrací, dokud něco 
nenapíše. Ray Bradbury psal každý 
den alespoň 1000 slov. V knihov-
ně, kde za 10 centů na půl hodiny 
půjčovali psací stroje, napsal pří-
běh o budoucnosti, v níž lidstvo 
pálí knihy. Za půjčování psacího 
stroje zaplatil celkem 9,80 dolarů. 
Knihu pak vydal pod názvem 451 
stupňů Fahrenheita. Haruki Mu-
rakami každý den vstává ve 4.00 
a pak 6 hodin pracuje. Každé od-
poledne uběhne 10 km nebo upla-
ve 1500 metrů, někdy oboje. První 
kniha Agathy Christie byla výsled-
kem sázky se sestrou, která jí řekla, 
že nedokáže napsat dobrý detektiv-
ní příběh. Byla abstinentka a neku-
řačka. Albert Camus naopak kouřil 
celý život. Dokonce i jeho kočka se 
jmenovala Cigarette. Další dvě stov-
ky zajímavostí ze soukromí a práce 
třicítky klasických i současných au-
torů se můžete dozvědět díky další 
literární výstavě knihovny. Obrazo-
vě zpracovaná fakta si můžete pro-
hlížet v Galerii Na Půdě knihovny 
od 15. února až do 13. dubna.

Křest nové knihy  
Jarmily Pospíšilové

Ve čtvrtek 9. února v 17 hod. se 
v podkrovním sále knihovny usku-
teční křest nové knihy oblíbené 
prostějovské autorky. Jarmila Po-
spíšilová je nejen úspěšnou spiso-
vatelkou, ale působí také jako advo-
kátka a starostka obce Vincencov. 
Vydala už 16 knih a na jejím kontě 
najdeme detektivky i společenské 
romány. Počátkem letošního roku 
se na pultech knihkupectví objevi-
la její nová kniha nazvaná Skořáp-
ky na vodě. Čtivý příběh hlavního 
hrdiny Tomáše Valenty, kterému 
se po letech úspěchů rozpadne jeho 
svět, nepostrádá humor a téměř de-
tektivní zápletku. Přijďte na křest 
knihy spojený s autorským čtením 
a dozvíte se víc. 
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MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

KJÓSA SUGURI – KJÓSABORI
9. 2.–24. 4. 2017

Začátek výstavní sezóny v hlavní budově Muzea a galerie 
v Prostějově bude věnován ojedinělé výstavě, zapůjčené ze 
Západočeského muzea v Plzni. 

Retrospektivní výstava představí více jak sto kusů prací tohoto 
mistra lakových dřevořezeb drhé čtvrtiny až konce 20. století. 
U nově získaných exponátů se jedná převážně o styl kamaku-
rabori , což je laková technika, u níž je plastická výzdoba vyře-
zána přímo ve dřevě těla nádoby a potom je pokryta vrstvou 
červeného ( popř. černého laku) uruši. Tento unikátní soubor 
získalo Západočeské muzeum v Plzni darem z Japonska.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

UMĚNÍ TRPĚLIVÝCH LAHVÍ
do 19. 2. 2017
Výstava ze soukromé sbírky 
pana Leopolda Heneše z Tře-
benic, který se vkládání a sta-
vění nejrůznějších předmětů 
v lahvích věnuje více než 40 
let. Pan Heneš tuto disciplínu 
dovedl ještě dále – celé budo-
vy, několikaposchoďové dorty 
a hlavolamy vkládá i do žárovek. 
Tajemství tohoto u nás málo 
známého, avšak historicky více 
než 300 let starého umění, je 
výsledkem nápaditosti, ctižá-
dostivosti, zručnosti, vytrvalosti 
a neutuchající snahy se nevzdat. 
Umělecký talent pak podtrhuje 
krásu této komplexní pracovitosti.

U NÁS V ZIMĚ
PAVEL KARASINSKI A DANIEL ZÁDRAPA – FOTOGRAFIE
do 19. 2. 2017

GEOLOGIE SVĚTA
v amatérské fotografii profesionálního geologa
2. 2.–24. 4., vernisáž 2. 2. 2017 v 17 hodin

Geologické zajímavosti z pěti kontinentů v obrazech Vám přiblíží 
výstava fotografií geologa Ondřeje Bábka z Univerzity Palackého 
v Olomouci. Sbírka fotografií, která vznikala během terénních pra-
cí, exkurzí i dovolených, představuje povrch naší planety od po-
břeží Korsiky k jihoamerickým Andám, od islandských ledovců 
k africkým pouštím a od zrníček písku na plážích Normandie až 
k žulovým monolitům kalifornské Sierry Nevady.
Fotografie jsou provázeny geologickými, leč odborně nenáročnými 
texty, které tlumočí vzkazy zapsané v kameni matičkou přírodou své-
mu nezvedenému potomstvu. Za každým snímkem lze nalézt nějaký 
zajímavý příběh, krátký nebo delší, ale téměř vždy geologický. 
Výstavu zahájí vernisáž 2. 2. 2017 v 17 hodin s krátkou hudební 
produkcí bluegrassové skupiny Soft and Easy z Olomouce.

KOUZELNÝ SVĚT CÍNOVÝCH VOJÁČKŮ
23. 2.–2. 4. 2017
Výstava cínových vojáčků z napoleonských vá-
lek ze soukromé sbírky jednoho z největších 
sběratelů u nás. Nenechte si ujít!

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

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

GIORDANO BRUNO A RENESANCE
Ing. Pavel Goliáš 
9. 2. (čtvrtek) v 18:00 hodin
Astronomie, historie a filozofie mají 
k sobě velice blízko. Všechny tyto 
oblasti lidského poznání v sobě ztě-
lesňuje Giordano Bruno, velký rene-
sanční filozof, jehož život, plný hle-
dání moudrosti, skončil v roce 1600 
v plamenech na hranici. Jeho dílo, 
myšlenky a odkaz jsou však platné 
dodnes. Jaký byl Giordano Bruno člo-
věk? Jak pohlížel na vesmír? A jaká 
byla doba, ve které žil? Na tyto otáz-
ky, plné nečekaných souvislostí nám odpoví ing. Pavel Goliáš z Nové 
Akropolis v Brně.
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST

Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek od 14:00 do 15:00 hodin. 
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pátek v 18:30 
hodin a ve středu od 17:30 do 18:30 hodin pro klub Hvězdárníček 
a zvídavé děti. 
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, 
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND
sobota 4. 2. a neděle 5. 2.
Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu a zú-
častnit se v sobotu i v neděli pozorování Slunce od 14:00 do 15:00 ho-
din a v sobotu též pozorování večerní hvězdné oblohy v 18:30 hodin. 
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč.

Astronomická soutěž pro děti

V neděli 5. 2. v 15:00 hodin soutěž pro 
děti z cyklu soutěží „KOSMONAUTIKA“- 
DRUŽICE V OKOLÍ ZEMĚ. Soutěži bude 
předcházet povídání o družicích, které 
pomáhají lidem v komunikaci i v pozná-
vání naší planety. Vstupné děti, studenti 
do 26 let, senioři, invalidé 10 Kč a do-
spělí 20 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
O POČASÍ
Pohádku uvádíme každou únorovou středu v 15:30 hodin. Vyprávění 
Ondřeje Sekory o vzniku mraků, blesků a o ročních obdobích. 
Vstupné děti, studenti do 26 let, senioři, invalidé 10 Kč 
a dospělí 20 Kč.

PRÁZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ
27. 2. v 10:00 hodin Brněnská měsíční pohádka Povídání o Měsíci.
28. 2. v 10:00 hodin Jak kapička putovala. Pohádka o koloběhu vody.
Vstupné děti, studenti do 26 let, senioři,
invalidé 10 Kč a dospělí 20 Kč.

VÝSTAVY
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE

První i druhá výstava jsou dostupné na začátku astronomických pořa-
dů a pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i 
kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, stu-
denti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí, čtvrtou a pátou výše 
uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA  
A GALERIE V PROSTĚJOVĚ – HVĚZDÁRNA

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

PŘEDNÁŠKA

GIORDANO BRUNO A RENESANCE
Ing. Pavel Goliáš 
9. 2. (čtvrtek) v 18:00 hodin
Astronomie, historie a filozofie mají 
k sobě velice blízko. Všechny tyto 
oblasti lidského poznání v sobě 
ztělesňuje Giordano Bruno, velký 
renesanční filozof, jehož život, plný 
hledání moudrosti, skončil v roce 
1600 v plamenech na hranici. Jeho 
dílo, myšlenky a odkaz jsou však 
platné dodnes. Jaký byl Giordano 
Bruno člověk? Jak pohlížel na ves-
mír? A jaká byla doba, ve které 
žil? Na tyto otázky, plné nečekaných souvislostí nám odpoví 
ing. Pavel Goliáš z Nové Akropolis v Brně.
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a inva-
lidé 20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ  
POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek od 14:00 do 15:00 hodin. 
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pátek 
v 18:30 hodin a ve středu od 17:30 do 18:30 hodin pro klub Hvěz-
dárníček a zvídavé děti. 
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, 
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND
sobota 4. 2. a neděle 5. 2.
Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvěz-
dárnu a zúčastnit se v sobotu i v neděli pozorování Slunce 
od 14:00 do 15:00 hodin a v sobotu též pozorování večerní 
hvězdné oblohy v 18:30 hodin. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, 
studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč.

Astronomická soutěž pro děti

V neděli 5. 2. v 15:00 hodin soutěž 
pro děti z cyklu soutěží „KOSMO-
NAUTIKA“– DRUŽICE V OKOLÍ ZEMĚ. 
Soutěži bude předcházet povídání 
o družicích, které pomáhají lidem 
v komunikaci i v poznávání naší pla-
nety. Vstupné děti, studenti do 26 let, 
senioři, invalidé 10 Kč a dospělí 20 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
O POČASÍ
Pohádku uvádíme každou únorovou středu v 15:30 hodin. 
Vyprávění Ondřeje Sekory o vzniku mraků, blesků a o ročních 
obdobích. 
Vstupné děti, studenti do 26 let, senioři, invalidé 10 Kč 
a dospělí 20 Kč.

PRÁZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ
27. 2. v 10:00 hodin Brněnská měsíční pohádka Povídání 
o Měsíci.
28. 2. v 10:00 hodin Jak kapička putovala. Pohádka o kolo-
běhu vody.
Vstupné děti, studenti do 26 let, senioři, 
invalidé 10 Kč a dospělí 20 Kč.

VÝSTAVY
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE

První i druhá výstava jsou dostupné na začátku astronomických 
pořadů a pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po do-
mluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 
20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí, čtvr-
tou a pátou výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena.
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www.fcc-group.cz

Společnost .A.S.A. TS Prostějov 
s novou tváří

Od 1. února 2017 mění společnost .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 
svůj název a logo, kterým se bude prezentovat.

Důvodem této změny je sjednocení názvu a značky na celoevropském trhu. Společnost FCC je majitelem 
společnosti .A.S.A. od roku 2006 a pro sjednocení se vedení FCC rozhodlo z důvodu posílení globálního vnímání 
značky v celé Evropě, kde poskytuje služby v oblasti životního prostředí a služeb pro obyvatele.
Ostatní údaje společnosti (sídlo, IČ, DIČ) zůstávají beze změny.

FCC Prostějov, s.r.o..A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.

MĚNÍME 

JEN JMÉNO

FCC_inzerce_Prostejov_204x142_v01.indd   1 20.12.2016   15:39:14

INZERCE
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tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 6. února  
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
Recyklace bez legrace: 
Tvoření z papíru
KDY: pátek 10. února od 16:00 
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Tvořivá dílna, kde si vyzkou-
šíme různé výtvarné aktivity 
s novinovým či ručním papírem. 
Zhotovíme si pletený papírový 
košík, různé dekorace, zvířátka 
a zdobení ručního papíru.
Poplatek 20 Kč za osobu.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 20. února 
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.

vycházka do přírody 
Kartouzka a Svatý 
Kopeček
KDY: sobota 25. února
KDE: sraz v 8:20 na hlavním 
nádraží v Prostějově; odjezd 
vlakem v 8:35 do Olomouce 
a odtud autobusem do Dolan.
Pro rodiče s dětmi i další zájemce 
proběhne půldenní lesní vycház-
ka z Dolan na Svatý Kopeček. 
Začneme prohlídkou zříceniny 
kláštera Kartouzka, pokračujeme 
po naučné stezce k osadě Nové 

Sady, odtud vystoupáme ke stu-
dánce Jiřího Wolkera a k blízké-
mu vyhlídkovému altánu. Lesní-
mi cestami dojdeme až na Svatý 
Kopeček, kde vycházka končí. 
Pro děti bude cestou připraveno 
několik hravých aktivit. Po ukon-
čení vycházky mohou účastníci 
individuálně navštívit ZOO a bazi-
liku na Svatém Kopečku, anebo 
se rovnou vrátit do Olomouce 
a Prostějova. Délka pěší trasy je 
asi 5 km. 

NA BŘEZEN PŘIPRAVUJEME: 

Jarní prázdniny  
v Ekocentru Iris
KDY: 6.–10. března, denně 
od 7:30 do 16:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pětidenní příměstský tábor. 

Cena 1500 Kč (v ceně program, 
materiál na tvořivou činnost, 
pitný režim, oběd, 2 svačiny, 
pedagogický dozor,...). Čeká 
nás týden plný her, tvoření 
i dobrodružství. Každý den 
aktivity uvnitř i venku, vyrábění 
z přírodních materiálů, hádan-
ky, soutěže... Na akci je nutné 
se přihlásit na iris@iris.cz

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, 
T-mobile a Lesy ČR. 

Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris 
Husovo náměstí 67, Prostějov 

www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278, facebook: Ekocentrum Iris

pořádá v únoru tyto akce:
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1.2. středa
-------------------------------
17:30 | Všechno nebo nic
ČR, 2017, 107’, nevhodné pro 
děti do 12 let, vstupné 110,- 

20:00 | spojenci
Velká Británie / USA, 2017, 124’, 
nevhodné pro děti do 12 let, 
vstupné 120,- | české titulky
-------------------------------
2.2. čtVrtek
-------------------------------
17:30 | Miluji tě modře
ČR, 2017, 90’, nevhodné pro 
děti do 12 let, vstupné 120,- 

20:00 | Jackie
USA, 2016, 95’, nevhodné pro 
děti do 12 let, vstupné 80,-
české titulky | PreMIÉra
-------------------------------
3.2. Pátek
-------------------------------
15:30 | anděl Páně 2
ČR, 2016, 99’, mládeži 
přístupné, vstupné 110,- 

17:30 | Všechno nebo nic
ČR, 2017, 107’, nevhodné pro 
děti do 12 let, vstupné 110,- 

20:00 | kruhy
USA, 2017, 102’, nevhodné pro 
děti do 12 let, vstupné 120,-
české titulky
-------------------------------
4.2. sobota
-------------------------------
15:30 | Psí poslání
USA, 2017, 100’, mládeži 
přístupné, vstupné 110,- 
český dabing

17:30 | Jackie
USA, 2016, 95’, nevhodné pro 
děti do 12 let, vstupné 80,-
české titulky

20:00 | Místo u moře
USA, 2017, 137’, nevhodné pro 
děti do 12 let, vstupné 120,-
české titulky
-------------------------------
5.2. neděle
-------------------------------
15:30 | Psí poslání
USA, 2017, 100’, mládeži 
přístupné, vstupné 110,- 
český dabing

17:30 | Zakladatel
USA, 2016, 115’, mládeži 
přístupné, vstupné 120,-
české titulky

20:00 | spojenci
Velká Británie / USA, 2017, 124’, 
nevhodné pro děti do 12 let, 
vstupné 120,- | české titulky
-------------------------------
6.2. Pondělí
-------------------------------
17:30 | Paterson
USA / Německo / Francie, 2017, 
118’, nevhodné pro děti do  12 let, 
vstupné 80,- | české titulky

20:00 | toni erdmann
Německo / Rakousko / 
Rumunsko, 2016, 162’, 
nepřístupné mládeži do 15 let, 
vstupné 90,- | české titulky
-------------------------------
7.2. úterý
-------------------------------
17:15 | ovčáček čtveráček 
ČR, 2017, 75’
vstupné 200,- | PříMý Přenos

20:00 | kruhy
USA, 2017, 102’, nevhodné 
pro děti do 12 let, vstupné 80,-  
české titulky
-------------------------------
8.2. středa
-------------------------------
17:30
richard Müller: nepoznaný
ČR / SR, 2017, 90’, nevhodné 
pro děti do 12 let, vstupné 80,-

20:00 | Místo u moře
USA, 2017, 137’, nevhodné pro 
děti do 12 let, vstupné 120,-
české titulky
-------------------------------
9.2. čtVrtek
-------------------------------
17:30 | leGo® batman film
USA, 2017, 104’, mládeži 
přístupné, vstupné 130,-
český dabing | 3d | PreMIÉra

20:00 
Padesát odstínů temnoty
USA, 2017, 117’, nepřístupné 
pro mládež do 15 let, vstupné 
140,- | české titulky | PreMIÉra
-------------------------------
10.2. Pátek
-------------------------------
15:30 | leGo® batman film
USA, 2017, 104’, mládeži 
přístupné, vstupné 110,-
český dabing

17:30 | Zpívej
USA, 2016, 110’, mládeži 
přístupné, vstupné 110,-
český dabing

20:00 
Padesát odstínů temnoty
USA, 2017, 117’, nepřístupné 
pro mládež do 15 let, vstupné 
140,- | české titulky
-------------------------------
11.2. sobota
-------------------------------
15:30 | leGo® batman film
USA, 2017, 104’, mládeži 
přístupné, vstupné 110,-
český dabing

17:30 
Padesát odstínů temnoty
USA, 2017, 117’, nepřístupné 
pro mládež do 15 let, vstupné 
140,- | české titulky

20:00 | spojenci
Velká Británie / USA, 2017, 124’, 
nevhodné pro děti do 12 let, 
vstupné 120,- | české titulky
-------------------------------
12.2. neděle
-------------------------------
15:30 | leGo® batman film
USA, 2017, 104’, mládeži 
přístupné, vstupné 130,-
český dabing | 3d 

17:30 | Miluji tě modře
ČR, 2017, 90‘, nevhodné pro 
děti do 12 let, vstupné 120,- 

20:00 
Padesát odstínů temnoty
USA, 2017, 117‘, nepřístupné 
pro mládež do 15 let, vstupné 
140,- | české titulky
-------------------------------
13.2. Pondělí
-------------------------------
17:30 | tanečnice
Francie / Belgie, 2016, 108’, 
mládeži přístupné, vstupné 
110,- | české titulky

20:00 | Já, daniel blake
Velká Británie / Francie, 2016, 
100’, nevhodné pro děti do 12 
let, vstupné 90,- | české titulky
-------------------------------
14.2. úterý
-------------------------------
17:30 | la la land
USA, 2016, 127’, mládeži 
přístupné, vstupné 110,-  
české titulky

20:00 
Padesát odstínů temnoty
USA, 2017, 117’, nepřístupné 
pro mládež do 15 let, vstupné 
140,- | české titulky
-------------------------------
15.2. středa
-------------------------------
17:30 | Jackie
USA, 2016, 95’, nevhodné pro 
děti do 12 let, vstupné 80,-
české titulky

20:00 
Padesát odstínů temnoty
USA, 2017, 117’, nepřístupné 
pro mládež do 15 let, vstupné 
140,- | české titulky
-------------------------------
16.2. čtVrtek
-------------------------------
17:30 
Padesát odstínů temnoty
USA, 2017, 117’, nepřístupné 
pro mládež do 15 let, vstupné 
130,- | české titulky

20:00 | t2 trainspotting
Velká Británie, 2017, 109’, 
nepřístupné pro mládež do  
15 let, vstupné 120,-
české titulky | PreMIÉra
-------------------------------
17.2. Pátek
-------------------------------
15:30 | Psí poslání
USA, 2017, 100’, mládeži 
přístupné, vstupné 110,- 
český dabing

17:30 
Padesát odstínů temnoty
USA, 2017, 117’, nepřístupné 
pro mládež do 15 let, vstupné 
130,- | české titulky

20:00 | t2 trainspotting
Velká Británie, 2017, 109’, 
nepřístupné pro mládež do 15 let, 
vstupné 120,- | české titulky
-------------------------------
18.2. sobota
-------------------------------
15:30 | leGo® batman film
USA, 2017, 104’, mládeži 
přístupné, vstupné 130,-
český dabing | 3d 

17:30 
Padesát odstínů temnoty
USA, 2017, 117’, nepřístupné 
pro mládež do 15 let, vstupné 
130,- | české titulky

20:00 | lék na život
USA, 2017, 146’, nepřístupné 
pro mládež do 15 let, vstupné 
120,- | české titulky
-------------------------------
19.2. neděle
-------------------------------
15:30 | Psí poslání
USA, 2017, 100’, mládeži 
přístupné, vstupné 110,- 
český dabing

17:30 | Zlato
USA, 2017, 121’, mládeži 
přístupné, vstupné 110,- 
české titulky

20:00 | Mlčení
Mexiko / Tchaj-wan / USA, 
2016, 159’, mládeži přístupné, 
vstupné 120,- | české titulky
-------------------------------
20.2. Pondělí
-------------------------------
17:30 | Šíleně šťastná
Itálie / Francie, 2016, 116’, 
mládeži přístupné, 
vstupné 80,- | české titulky

20:00 | V sedmnácti 
Francie, 2016, 116’, nepřístup-
né pro mládež do 15 let, 
vstupné 90,- | české titulky
-------------------------------
21.2. úterý
-------------------------------
17:30 | Zlato
USA, 2017, 121’, mládeži 
přístupné, vstupné 110,- 
české titulky

20:00 | t2 trainspotting
Velká Británie, 2017, 109’, 
nepřístupné pro mládež do 15 
let, vstupné 120,- 
-------------------------------
22.2. středa
-------------------------------
17:30 | koudelka fotogra-
fuje svatou zemi
Německo / ČR, 2015, 75’, 
mládeži přístupné, 
vstupné 90,-

20:00 
Padesát odstínů temnoty
USA, 2017, 117’, nepřístupné 
pro mládež do 15 let, vstupné 
130,- | české titulky
-------------------------------
23.2. čtVrtek
-------------------------------
17:30 | bába z ledu
ČR, 2017, 106’, nevhodné pro 
děti do 12 let, vstupné 120,-
PreMIÉra

20:00 | John Wick 2
USA, 2017, 122’, nepřístupné 
pro mládež do 15 let, vstupné 
110,- | české titulky
PreMIÉra
-------------------------------
24.2. Pátek
-------------------------------
15:30 | Pes ro(c)ku
USA, 2017, 80’, mládeži 
přístupné, vstupné 110,- 
český dabing

17:30 | John Wick 2
USA, 2017, 122’, nepřístupné 
pro mládež do 15 let, vstupné 
110,- | české titulky

20:00 | bába z ledu
ČR, 2017, 106’, nevhodné pro 
děti do 12 let, vstupné 120,-
-------------------------------
25.2. sobota
-------------------------------
15:30 | leGo® batman film
USA, 2017, 104’, mládeži 
přístupné, vstupné 110,-
české titulky

17:30 | I dva jsou rodina
Francie, 2016, 118’, nevhodné 
pro děti do 12 let, vstupné 
110,- | české titulky

20:00 | bába z ledu
ČR, 2017, 106’, nevhodné pro 
děti do 12 let, vstupné 120,-
-------------------------------
26.2. neděle
-------------------------------
15:30 | Pes ro(c)ku
USA, 2017, 80’, mládeži 
přístupné, vstupné 110,- 
český dabing

17:30 | bába z ledu
ČR, 2017, 106’, nevhodné pro 
děti do 12 let, vstupné 120,-

20:00
Padesát odstínů temnoty
USA, 2017, 117’, nepřístupné 
pro mládež do 15 let, vstupné 
130,- | české titulky
-------------------------------
27.2. Pondělí
-------------------------------
17:30 | I dva jsou rodina
Francie, 2017, 118’, nevhodné 
pro děti do 12 let, vstupné 
110,- | české titulky

20:00 | spojené státy lásky
Polsko / Švédsko, 2017, 104’, 
mládeži přístupné, vstupné 
100,- | české titulky
-------------------------------
28.2. úterý
-------------------------------
17:30 | Moonlight
USA, 2017, 111’, nevhodné 
pro děti do 12 let, vstupné 80,- 
české titulky

20:00 | John Wick 2
USA, 2017, 122’, nepřístupné 
pro mládež do 15 let, vstupné 
110,- | české titulky
-------------------------------
-------------------------------

kIno Metro 70 
únor 2017

Školní 1 
796 01, Prostějov 
IČO: 05592178

pokladna: 582 329 642 

Pokladna je otevřená hodinu 
před představením, telefonic-
ké rezervace je možné vyřídit 
po dobu provozu pokladny. 
Rezervace vyprší 30 minut 
před začátkem filmu. Online 
prodej vstupenek na http://
www.klubduha.cz/kinome-
tro70/.

kancelář: 
582 329 641, 582 329 640
kinometro70@gmail.com

Změna programu vyhrazena.

2
únor
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PAVLÍNKA 18, 748 01 LITOVEL
tel.: 603 269 648, fax: 585 343 246 

www.litovelskalesni.cz

VÝROBA:
 frézovaného (kulatého) dřevěného materiálu 

 kůlů ke stromkům 
 plotovek palisád 

 dřevěných obkladů (půlkuláč + pero – drážka) 
 zahradních lavic a stolů

 boudy pro psy
 kompostéry a jiné zahrad. doplňky

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA • PŘEPRAVA DŘÍVÍ 
TĚŽEBNÍ A PĚSTEBNÍ PRÁCE • DODÁVKY SAZENIC LESNÍCH 
STROMKŮ PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ • VÝKUP DŘÍVÍ

CO BUDETE DĚLAT:
n  Provádět opravy a preventivní údržbu výrobních zařízení  

a souvisejících instalací
n  Pracovat ve 3-směnné provozu
n  Spolupracovat na vypracování plánu údržby
n   Navrhovat a spolupracovat při zavádění zlepšovacích opatření
n  Spolupracovat při přemísťování výrobních zařízení a jejich novém rozmístění
n  Spolupracovat na udržování aktuální technické dokumentace
n  Udržovat stroje a nářadí určené k údržbě v odpovídajícím stavu

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle: 608 955 623, 582 401 711 nebo zašlete svůj životopis na khorakova@czeika.cz.

Jsme prostějovská firma (obor strojírenství) a hledáme do týmu ve výrobě šikovného a zodpovědného kolegu na pozici 

ÚDRŽBÁŘ – ELEKTRIKÁŘ
NABÍZÍME:
n  Základní mzdu 19–25000 Kč + výkonová složka a další odměny
n  Možnost odborného vzdělávání a kariérního růstu
n  Ke mzdě také systém zaměstnaneckých benefitů formou kafetérie (zdraví, sport, 

volný čas, kultura, dovolená) + příspěvky na sportovní aktivity (plavenky apod.)
n   Možnost dotovaného stravování v závodní jídelně (obědy, večeře) + vybave-

ní pro zaměstnance s vlastním jídlem, občerstvení na pracovišti (automaty)
n  Firmu hrazené pojištění odpovědnosti při výkonu povolání
n  Pracovní mobil i pro soukromé použití
n  Firemní akce apod.

NAŠE POŽADAVKY:
n  Středoškolské vzdělání nebo vyučení v oboru elektrika  

nebo příbuzném.
n  Nutné osvědčení dle vyhl.50/1978 Sb. §6
n  Výhodou je znalost pneumatiky a/nebo hydrauliky, automatů,  

produktivní údržby (TPM) nebo rychlé výměny náhradních dílů (SMED)
n  Zkušenosti: 1–2 roky na údržbě a/nebo montáži strojů
n  Aktivní přístup k řešení problémů, flexibilita ohledně pracovní doby 

a schopnost pracovat v týmu

půjčky od 5 000 do 50 000 Kč
pro ZAM., SD, ID, MD

PŘIJÍMÁME NOVÉ OZ

PŮJČKA OD NÁS?
BEZPEČNĚ, POHODLNĚ 

A RYCHLE...

HLEDEJTE LEVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ

do 48 hodin
po schválení

www.helpfi nancial.cz  tel.: 601 368 982

     týdenní splátky 
        od 148 Kč do 1 584 Kč

INZERCE

Loutkaři Sokola I Pronitka 
si užili svou chvilku slávy 
v hlavním i regionálním 
zpravodajství ČT 1. Při 
natáčení ve znojemské dílně 
výroby loutek Mašek přišla 
řeč i na naše divadlo pro děti. 
A tak se štáb rozjel natáčet 
do Prostějova. Po dlouhé 
přípravě, zkoušení, osvětlování 
a filmování se na obrazovce 
objevily nejen naše dvě 
nejnovější loutky, vodník 
a drak, které jsme pořídili 

díky finanční podpoře města 
Prostějova, ale i jejich starší 
pohádkoví kamarádi a také 
herci, kteří jim vdechují život.

„Měli jsme nádhernou lout-
ku čerta, ale s jeho opravou 
jsme si nevěděli rady. Tehdy 

jsem navštívila dílnu ve Znojmě 
a poznala pana Maška.“ Vzpo-
míná Lucie Hlačíková. „Byla 
jsem překvapená, s jakou lás-
kou a něhou si položil rozbitou 
loutku jako malé dítě do náru-
čí a snad zasněně řekl, „ten je 
od nás, z Unanova“ a myslel tím 
dílnu svých předků.“

Herci souboru Pronitka vás 
zvou na představení, každou 
neděli ve 13.30h a 15.30h v pro-
stějovské sokolovně. Vstupné 
20Kč. -lh-

Trojí porce, trojí trefa

Unikátní program složený ze tří 
částí – kázání evangelia, divadel-
ního představení Oskar a růžová 
paní (podle novely francouzského 
spisovatele E. E. Schmitta, v režii 
Hany Mikoláškové, umělecké šéf-
ky Zlínského divadla) a koncertu 
kapely.

Účinkují Štěpán Hájek (evang.
farář z brněnského klubu Desert), 
Ivana Hloužková (dvojnásobná 
držitelka ceny Alfréda Radoka) 
a Vladimír Hauser (herci Divadla 
Husa na provázku) a ekopunková 
kapela Zelené koule z Brna.
Kdy: 14. února v 19 hod.
Kde: sál evangelické církve 
v Prostějově, Kollárova 6
Vstupné dobrovolné určeno pro 
organizace pečující o nemocné 
děti. -dj-

Pronitka v televizi!

Série nedělních představe-
ní v podání loutkového divadla 
PRONITKA bude pokračovat až 
do konce března těmito pohád-
kami:

5., 12. a 19. února 2017 je 
připravena pohádka s názvem 
Kašpárek vždy vítězí. Kašpárek 
je téměř ve všech loutkových 

pohádkách a vždy po zásluze 
potrestá všechno zlo. 

26. února, 5. a 12. března 
2017 se připravuje opět po-
hádka s Kašpárkem, tentokrát 
s názvem Kašpárek, princezna 
a drak. I zde se děti mohou tě-
šit na nejčastěji zmiňované po-
hádkové postavy. 

Sérii pohádek uzavře  
19. a 26. března 2017 Perníková 
chaloupka, kterou určitě všich-
ni dobře znají. Ta, kterou PRO-
NITKA připravila, je údajně 
tou nejpohádkovější, protože je 
z loutkového divadla a navíc má 
netradiční rozuzlení a perníko-
vé překvapení na závěr. -red-

Přijďte s dětmi na loutkové představení
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Wichterlova ul.
Prostějov

od 160 m2 vnitřního prostoru pro Vaše bydlení
vel. 4+kk s garáží, nebo 4+1 s garáží
pozemky od 260 m2 do 348 m2

nadstandardní výbava
kompletní dům za 4.489.000 Kč

www.jhreality.cz

po
sl

ed
ní

ch
 5

 d
om

ů

tel.: 608 805 659, 775 341 705
e-mail: jhreality@jhreality.cz

INZERCE

Výstava v Galerii N7
Ve středu 15. února se v 17:00 v Galerii N7 a kavárně 
bude konat další výstava arménsko-českého malíře 
Ašota  Arakeljana,  malíře  s  nevídaným  citem  pro 
barvu, tah a fantazii. To vše se pojí ve snové uličky 
a  náměstí  připomínající  magickou  Prahu  nebo 
v bohatě rozvité kytice z vašich nejbarevnějších snů.

V době od  17.  ledna do  17.  února 
2017  probíhá  v  prostějovské  Art 
kavárně Avatarka paní Ivy Polické 
na náměstí T. G. Masaryka výsta-
va  obrazů  Jany  Jančaříkové,  Ště-
pánky  Servusové  a  Martina  Zou-
bala. Tito mladí, osmnáctiletí  žáci 
prostějovské malířky  a  výtvarnice 
Zdeňky Trnečkové,  kterým  se  de-
set let věnuje a netradičním způso-

bem předává své zkušenosti, před-
loží  uměnímilovné  veřejnosti  svá 
díla. I když nejde o malíře v obecně 
známém smyslu, lze očekávat zají-
mavé výsledky, ke kterým dospěli 
v zájmové oblasti a této etapě ma-
lířské tvorby, která je baví.

Srdečně  zvou  autoři  spolu  se 
Zdeňkou Trnečkovou a Ivou Polic-
kou  Antonín Bůžek

Výstava obrazů žáků 
Zdeňky Trnečkové v Avatarce
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prostejov@klenoty-buran.cz, mobil: 724 202 307
www.klenoty-buran.cz 

Veškerý zlatnický a hodinářský servis nyní přímo na prodejně
úterý–pátek: 10:30–19:00, sobota: 9:00–18:30

14. února
Valentýnské 

úterý

kdy pro vás máme 
připravenou symbolickou slevu 14 % 
na naše zboží a růži pro vaši partnerku.

Zveme Vás do prodejny 
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PLESY NA PROSTĚJOVSKU 2017
TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ OBEC POŘADATEL

3. 2. Maturitní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SOŠ podnikání a obchodu Prostějov

3. 2. Reprezentační maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov
SOŠ průmyslová a SOÚ strojírenské Prostě-
jov

3. 2. Sportovní ples Kulturní dům Lipová Lipová SK Lipová

4. 2.
V. Společný ples Cukrovaru  
Vrbátky a.s. a Skláren Moravia

Městské divadlo v Prostějově Prostějov Cukrovar Vrbátky

4. 2. Hanácký bál Kulturní dům Kralice Kralice n/H Hanácký soubor Klas Kralice

4. 2. Velké sportovní plesy Sokolovna Čechovice Čechovice TJ Sokol Čechovice

4. 2. Šibřinky Kulturní sál Obecního domu Pivín Pivín TJ Sokol Pivín

4. 2. Hasičský ples Kulturní dům Žárovice Žárovice Hasiči Soběsuky

4. 2. Maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov RG a ZŠ města Prostějova

4. 2. Maškarní ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice Obec Mostkovice

4. 2. Obecní ples Kulturní dům Smržice Smržice Obec Smržice

4. 2. Společenský ples Sokolovna Určice Určice Klub přátel při ZŠ a MŠ Určice

4. 2. VII. Společenský ples Restaurace U Tří bříz Prostějov
Tyflocentrum Olomouc, o.p.s.,  
Regionální pracoviště Prostějov

10. 2.
Reprezentační ples  
školy a klubu přátel GJW

Společenský dům Prostějov Prostějov GJW Prostějov

10. 2. Maturitní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SŠ automobilní Prostějov

10. 2. Fotbalový ples Sokolovna Kostelec n/H Kostelec n/H FC Kostelec na Hané

11. .2 Hanácký bál Kulturní dům Kralice Kralice n/H Hanácký soubor Klas Kralice 

11. 2. Fotbalový ples Sokolovna Ptení Ptení FC Ptení

11. 2. 71. Okresní ples KDU-ČSL Městské divadlo v Prostějově Prostějov OV KDU-ČSL

17. 2. Hanácký bál Městské divadlo v Prostějově Prostějov Mánes

17. 2. Hasičský ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice SDH Mostkovice

17. 2. Maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov Trivis, SŠ veřejnoprávní Prostějov

18. 2.
XXIII. Zemědělsko-potravinářský 
ples

Společenský dům Prostějov Prostějov Okresní agrární komora Prostějov

18. 2. Obecní ples Sokolovna Dubany Vrbátky Obec Vrbátky

18. 2. Maškarní bál Sokolovna Smržice Smržice TJ Sokol Smržice

18. 2. Zahrádkářský ples Kulturní dům Čelčice Čelčice Zahrádkářský spolek Čelčice

18. 2. Ples Župy sokolské Sokolovna Kostelec n/H Kostelec n/H Župa sokolská – Prostějov

18. 2. Hasičský ples Kulturní dům Lipová Lipová SDH Lipová

18. 2.
Ples Spolku Plumlovských  
nadšenců

Kulturní dům Žárovice Žárovice SPN

18. 2. Reprezentační ples lékařů Městské divadlo v Prostějově Prostějov ČLK

18. 2. Společenský ples Sokolovna Určice Určice TJ Sokol Určice

24. 2. Večírek KPŠ Městské divadlo v Prostějově Prostějov KPŠ Palacká

25. 2. Rockový bál Kulturní dům Žárovice Žárovice SPN

24. 2. Velké sportovní plesy Sokolovna Čechovice Čechovice TJ Sokol Čechovice

25. 2. Hasičský ples Sokolovna Ptení Ptení JSDH Ptení

ÚN
OR
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Dvojčátka Anička a Kačenka byla přijata 
do Klokánku na předběžné opatření soudu. 
Matka s nimi vystřídala několik azylových 
domů a všude poukazovali na její špatnou 
péči. K dětem se chovala hrubě a popudlivě, 
nepovídala si s nimi, nedávala jim dostatek 
jídla, krmila je jen pečivem. Výsledkem bylo 
těžké vývojové zanedbání i špatný psychický 
stav obou holčiček. Ačkoli v době přijetí jim 
byly téměř tři roky, nemluvily a vydávaly jen 
skřeky. Na všechny nové podněty reagovaly 
vyděšeným křikem a pláčem. Strach měly 
i z vany. Při večerním koupání Anička utekla 
z koupelny a schovala se, Kačenka celou dobu 
ve vaně „hučela“. Když si „teta“ přendávala 
pásek z kalhot, dostala Kačenka hysterický 
záchvat, zatímco Anička hrůzou strnula. 

Rodiče dcery zprvu navštěvovali, po pár 
měsících ale jejich zájem opadl. Obě holčič-
ky udělaly v Klokánku veliké pokroky. Po půl 
roce jsme je nahlásili příslušným úřadům pro 
náhradní rodinnou péči. Žádnou rodinu však 
pro ně neměly. Nakonec si holčičky našli je-
jich noví rodiče sami. Dozvěděli se o nich od 
známé jejich rodičů, a protože byli prověře-
nými žadateli o NRP, bylo jejich žádosti vy-
hověno. Ze strany dvojčátek i jejich nových 

rodičů to byla láska na první pohled. Děvčát-
ka strávila v Klokánku necelých 10 měsíců 
a nyní žijí šťastně ve své nové rodině.

Přispějte jakoukoli částkou na účet Fon-
du ohrožených dětí 3055103/0300, nebo 
odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS  
FODKLOKANEK na telefonní číslo 87 777. 
Cena DMS je 30 Kč. Více na www.darcov-
skasms.cz. Můžete přispívat také pravidel-
ně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí 
odeslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROK 
FODKLOKANEK na číslo 87 777 a každý 
měsíc Vám bude automaticky odečtena část-
ka 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz. 

Za Vaši pomoc mnohokrát děkujeme!
www.fod.cz

Anička a Kačenka
INZERCE

Apoštolská církev  
v Prostějově 

Vás zve na cyklus přednášek o křes-
ťanství inspirovaných  
populárními Kurzy Alfa

Otazníky života
23. ledna–13. března 2017 
vždy v pondělí  
od 17:30 do 19:30 

v budově Apoštolské církve, Raiso-
va 1159, Prostějov
Témata jednotlivých  
přednášek:
6. 2. 2017 Proč musel Ježíš zemřít?
13. 2. 2017 Jak získat víru?
20. 2. 2017 Proč a jak se modlit?
27. 2. 2017 Proč a jak číst Bibli?
6. 3. 2017 Uzdravuje Bůh i dnes?
13. 3. 2017 Proč je důležitá církev?

Čeká Vás příjemné prostředí s po-
hoštěním formou teplé večeře, ná-
sledovat bude přednáška a disku-
ze na dané téma. Přednášky jsou 
zdarma s možností dobrovolného 
příspěvku na občerstvení. 
Hlídání dětí zajištěno.

Cyklus informativních  
přednášek „ Základy  
křesťanství“ Kollárova 6
Známe základní informace 
o křesťanství? Jak ovlivni-
lo křesťanství spolu s židov-
stvím naši kulturu, veřejný 
život, vnímání světa a hod-
notový systém? – Tento kurz 
je otevřený každému pře-
mýšlivému člověku, kdo se 
chce více dozvědět o křes-
ťanství.

Kurs bude mít osm 60 mi-
nutových setkání, věnovat se 
budeme základním informa-
cím o bibli, jejím důrazům, 
dotkneme se dějin křesťanství 
i židovství, také vztahu k jiným 
náboženstvím (např.k islámu).

Kurs probíhá vždy ve stře-
du od 19 hod. V „Dolničce“ 
(klubovna v budově evange-
lické církve Kollárova 6 – su-
terén), v období mezi 15. úno-
rem (zahájení) a 5. dubnem 
(zakončení) a je bezplatný.

Bližší informace na tel. 
723 724 694

Osudy plukovníka 
Bedřicha Seligera

přednáška 
Klubu his-
t o r i c k é h o 
a státověd-
ného v Pro-

stějově
Na únor 2017 připravil Klub his-
torický a státovědný v Prostějově 
přednáškou ing. Michala Šmucra 
věnovanou osobě plukovníka Be-
dřicha Seligera, rodáka z Prostějo-
va a válečného hrdiny z bitvy u So-
kolova. Přednášející působící jako 
ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera 
v Prostějově posluchačům přiblí-
ží zajímavý životní osud bývalého 
absolventa tohoto školního ústa-
vu, který při tažení československé 
vojenské jednotky v SSSR velel 
minometnému družstvu a v bo-
jích o Dukelský průsmyk pak celé 
minometné rotě. Klubová před-
náška se uskuteční v tradiční třetí 
úterý v měsíci dne 21. února 2017  
v 17 hodin ve výstavním sále Stát-
ního okresního archivu Prostějov 
v Třebízského ulici č. 1. Všichni 
jsou srdečně zváni. -tc-

Pozvánka

Moravsko-slezská křesťanská 
akademie, region Prostějov 

vás srdečně zve na přednášku 
převora kláštera dominikánů 

v Olomouci P. Jindřicha Poláčka 
OP, 800 let řádu Bratří kazatelů, 
dominikánů, která se uskuteční 

dne 15. 2. 2017 v 17:30 hod. 
v budově CM gymnázia Komen-

ského ul. 17. Přednáška potěší 
nejen milovníky historie.

V Prostějově se nachází 5 soch 
svatého Jana Nepomuckého, kte-
rému je i zasvěcený kostel známý 

jako kostel Milosrdných bratří. 
O tomto svatém a jeho odkazu 

současnosti bude hovořit přední 
církevní historik P. Miroslav 

Herold TJ, dne 1. 3. 2017  
v 16 hod. v budově CM gymná-
zia, Komenského 17. Přednášky 

jsou podpořeny statutárním 
městem Prostějovem. Zve výbor 

pobočky MSKA.

Karel Kotyza
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Voňavý týden 
6. 2.–10. 2. Jak podpořit svoje 
zdraví i náladu pomocí vůně. Tra-
diční voňavý týden s besedami 
o aromaterapii ve všech pravidel-
ných programech.

Cipískova narozeninová 
párty – MC Cipísek slaví 
18. narozeniny
20. 2.–24. 2. Karnevalový pro-
gram s oslavou 18. výročí založe-
ní MC Cipísek ve všech pravidel-
ných programech.

Jak zvládnout období 
dětského vzdoru?
beseda pro rodiče v úterý 28. 2. 
v 18.00 s Mgr. M. Skládalovou, 
rezervace míst předem
 

Jak být úspěšným 
rodičem aneb základy 
efektivního rodičovství
Zážitkový seminář pro rodiče: 
Jak ovlivňují naše původní rodi-
ny výchovu našich dětí? Proč děti 
zlobí a co s tím? Jakou roli hrají 
emoce, podpora, tresty a odměny 
ve výchově a další témata. Sobota 
18. 2. 9.00–13.00, přihlášky pře-
dem

Prostějovský Polokruh
Podpůrná ženská skupina je ote-
vřena nastávajícím maminkám, 
maminkám po porodu i s  dětmi 
každé sudé pondělí od 17 hodin. 
Maminky si navzájem radí o ko-
jení, nošení dětí v šátku, o jídle, 
látkových plenách a dalších té-
matech.

Individuální právní 
poradenství 
s Mgr. A. Hálkovou dle objedná-
ní, korespondenční poradenství 
zdarma-hrazeno z dotací
 

Individuální 
psychologické 
poradenství 

s PhDr. P.Tenglerovou dle objed-
nání, v únoru v úterý 14. .2 dopo-
ledne, dotovaná cena
 

Rodičovské setkání
Další z pravidelných měsíčních 
setkání rodičů na téma děti, vý-
chova a komunikace v rodině.
V únoru se setkání koná v úte-
rý 14. 2. v 18.00. Rezervace míst 
předem.
 

Volné herny pro rodiče 
s dětmi do 5 let
herny probíhají vždy v pondě-
lí 15.00–17.00, bez společného 
programu a bez předchozího na-
hlášení 

Informace o pravidelných pro-
gramech pro rodiče s dětmi zís-
kají zájemci na kontaktních ad-
resách MC. Momentálně probíhá 
cyklus programů leden–březen.
Jednorázové akce jsou určeny 
i veřejnosti, nejen pravidelným 
návštěvníkům MC.

Mateřské centrum 
Cipísek/ Program 
únor 2017

Bližší informace na  
www.mc prostejov.cz,  
www.facebook.com/cipi-
sekprostejov a e-mailem:  
mcprostejov@centrum.cz
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Pozvánka na výstavu v DUZE

PERCEPCE:
Vnímání neodmyslitelně patří 
mezi základní procesy orientace 
každé osobnosti. Jestliže člověk
prochází životními peripetiemi, je 
zkreslení pohledu na svět pocho-
pitelné. Jestliže k tomu ona osob-
nost přidá i užívání vysoce návy-
kových látek, posouvá se identita 
jedince do světa iluzí. Je napros-
to logické, že určitý vjem vyvolává 
další vjem jiného smyslu. A my tak 

máme možnost analyzovat vše, co 
přichází do styku s naším tělem.

Tereza Koníčková (1994) je 
Olomoucká fotografka. Studu-
je Ateliér reklamní fotografie 
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlí-
ně. V Prostějově se představí se 
svým cyklem PERCEPCE, který 
je zároveň její bakalářskou pra-
cí. Ve své tvorbě se věnuje jak ko-
merčním zakázkám, tak i sociál-
ním tématům.

PROSTĚJOV

DUHA – Kulturní klub u hradeb

Vernisáž ve čtvrtek 2. února 2017 v 17 hodin.

Výstava otevřena do 28. února 2017

po–čt 9–12 a 13–15 a pá 9–12 a při večerních  

a víkendových akcích.

Magistrát města Prostějova

Odbor školství, kultury a sportu,oddělení  

DUHA – Kulturní klub u hradeb, Školní 4, Prostějov,  

Klub historický a státovědný v Prostějově

Ministerstvo kultury ČR pro-
hlásilo v lednu letošního roku 
soubor dvanácti historických 
náhrobků ze starého židovské-
ho hřbitova v Prostějově a jejich 
fragmentů za kulturní památku. 
Jednotlivé kameny byly vybrány 
ve spolupráci s Národním pa-
mátkovým ústavem v Olomouci 
jako příklad funerální tvorby 19. 
století. Náhrobky se až do roku 
1943 nacházely na historickém 
židovském hřbitově v dneš-
ní Studentské ulici v Prostějo-
vě, který byl prohlášen kulturní 
památkou již 8. července 2016. 
Oznámil to zástupce americ-
ké dobročinné nadace WMSBG 
Kolel Damesek Eliezer Tomáš 
Jelínek.

„Nalezené náhrobky a jejich 
fragmenty dokládají existenci 
prostějovské židovské komunity 
v 19. století.“ říká Tomáš Jelínek. 
Všechny na sobě ale nesou stopy 
likvidace za nacistické okupace. 
Podle Jelínka jsou shromážděné 
náhrobní kameny rovněž výra-
zem dobré vůle dárců napravo-

vat příkoří minulosti. Podle roz-
hodnutí ministerstva kultury je 
soubor náhrobků důležitou sou-
částí kulturního dědictví měs-
ta Prostějova a místní židovské 

obce, jejíž historie sahá až do 15. 
století. Kampaň za nalezení zmi-
zelých náhrobků byla zahájena 
v roce 2015 a doposud byly ohlá-
šeny nálezy v Prostějově, Selout-
kách, Žešově, Sněhoticích a On-
draticích.

Videodokument k tématice ná-
hrobků naleznete pod tímto odka-
zem:

https://www.youtube.com/
watch?v=ADLnfiCXzfI&featu-
re=youtu.be 

-md-

Prostějov, město kulturních památek 
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Ve velký úspěch proměnili závod-
níci týmu SKC TUFO Prostějov 
svou účast na posledních repub-
likových mistrácích roku 2016. 
Tým z Hané přivezl z Prahy šest 
medailí, z toho dvě v nejprestiž-
nější kategorii, tedy muži ELITE. 

Ve spojené kategorii muži 
ELITE a U23 držel před závěreč-
ným dějstvím – bodovacím závo-
dem – prostějovský závodník Lu-
děk Lichnovský první místo. Jen 
se ztrátou jednoho bodu na prů-
běžně druhého Davida Sojku 
z Dukly Brno se na výborném tře-
tím místě držel další z prostějov-
ských závodníků Martin Spudil. 
Oba mladí prostějovští závodní-
ci se v závěrečném bodovacím 
závodě činili, leč David Sojka se 
na mistrácích potkal se skvělou 

formou a v bodovacím závodě, 
stejně jako v celkovém hodno-
cení omnia zvítězil, druhé místo 
v celkovém pořadí obsadil Martin 
Spudil, a převahu „modrožlutých 
barev“ na stupních vítězů zajis-
til celkově třetí Luděk Lichnov-
ský. V omniu – prozatím jediné 
olympijské disciplíně jednotlivců 
pro dráhové vytrvalce – se ve vel-
mi dobrém světle předvedli i dal-
ší prostějovští závodníci, Marek 
Šipoš obsadil 7. místo, Matěj Šti-
bingr 11. místo. 

O sady medailí pro mistry re-
publiky bojovali i mládežníci. 
V juniorech se skvělým a srdna-
tým výkonem v závěrečné bo-
dovačce na třetí místo celkové-
ho pořadí posunul prostějovský 
Tomáš Bárta, mezi juniorkami 

se třetím místem zaskvěla pros-
tějovská Ema Cetkovská. V kate-
gorii kadetů prostějovský Lukáš 
Kolařík zaostal jen o čtyři body 
za vítězným Pavlem Bittnerem 
z Olomouce, přesto i jeho může 
3. místo v celkovém pořadí těšit. 
Poslední medaile, tentokrát stří-
brná, zamířila do Prostějova zá-
sluhou Gabriely Bártové, která ji 
vybojovala v nejmladší kategorii, 
tedy kategorii žaček.

-oš- 

MČR v omniu – šest medailí do Prostějova

Jako pokaždé, již od roku 
2008, pořádala v prosinci 
prostějovská taneční škola 
Pirouette své Vánoční taneční 
koktejly. Všechny lektorky 
se svými svěřenci předvedly, 
na čem v letošním školním 
roce pracují a na co se všichni 
můžeme těšit na vystoupeních, 
plesech a soutěžích po celé 
České republice i v zahraničí.

Od loňského roku je navíc 
tato akce svázána s charitativ-
ním projektem Děti tančí dětem. 
V loňském roce šel celý výtěžek 
akce na nákup pohybové pomůc-
ky pro Centrum Hájek. Letos 
jsme se rozhodli věnovat výtěžek 
na transparentní účty dvěma po-
třebným dětem z našeho regionu. 
Konkrétně peníze poputují rov-
ným dílem k Davídkovi Vítko-
vi a Zdeničce Kotyzové. Oba dva 
potřebují ke zlepšení svého sta-
vu speciální cvičení, rehabilitace, 
lázně, léky, pomůcky a další.

Rodiny a přátelé od téměř 300 
tanečníků se mohli celé odpole-
dne těšit nejen z vystoupení dětí 
a dospělých, ale také z přibýva-
jícího množství peněz v kasič-
ce. Pomoci mohli všichni hned 
několika způsoby. Mohli jednak 
přispět formou dobrovolného 
vstupného a jednak koupí punče. 
Stejně jako v loňském roce, byla 
připravena dražba získaných tro-

fejí v předchozí taneční sezoně. 
Celkem bylo vydraženo 10 pohá-
rů, které již mají jistě své místo 
na poličce šťastných malých ma-
jitelů. Novinkou v letošním roce 
byl prodej charitativního taneč-
ního kalendáře. Kalendář vznikl 
z finančních příspěvků skvělých 
sponzorů, takže 100% jeho pro-
dejní ceny putovalo do kasičky 
a půjde Zdeničce a Davídkovi.

Všem sponzorům i všem ro-
dičům a přátelům patří velké 

díky za příspěvky i za podporu 
nejen v průběhu koktejlového 
odpoledne, ale v průběhu celé-
ho roku. Poděkování také pat-
ří statutárnímu městu Prostě-
jovu za jeho podporu a pomoc, 
a v neposlední řadě také všem 
lektorkám a asistentkám, kte-
ré tancem a taneční školou Pi-
rouette doslova žijí a bez kte-
rých by to nešlo.

-tv- (redakčně upraveno)

Děti tančí dětem v TŠ PIROUETTESportovní komise Rady 
města Prostějova

u příležitosti ankety 
Sportovec města 

Prostějova za rok 2016
vyhlašuje kategorii

Hvězda 
prostějovských 

médií
Tato kategorie je určena pro 
sportovní veřejnost, která zde 
může navrhnout a hlasovat pro 

jakéhokoliv prostějovského 
sportovce z prostějovského 

oddílu. Informace o soutěži jsou 
zveřejněny v prostějovských 

médiích (Prostějovské 
radniční listy, Prostějovský 

Večerník, Prostějovské novinky 
a Prostějovský Deník)

způsob hlasování
prostřednictvím webu  

sportovní komise
www.skmpv.cz

uzávěrka hlasování 
3. 3. 2017

vyhlášení ankety
Dne 17. 3. 2017, 

u příležitosti slavnostního 
vyhlášení ankety Sportovec 
města Prostějova 2016, 

vylosujeme z platných anketních 
lístků jednoho z hlasujících, 

který bude kontaktován 
prostřednictvím telefonního čísla 
uvedeného na hlasovacím lístku.

cena pro vítěze
vítěz obdrží desetidenní zájezd 

od sponzora soutěže 
čtenářské soutěže

CK VLHA Prostějov (Elba 
na kole, Elba „nejen" 

s cvičením jógy)
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Hlavní 
mediální partner

Partner 
muzikálu

Partneři Hudebního divadla KarlínGenerální partner 
muzikálu

www.hdk.cz
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O R I G I N Á L N Í  1 2 0 Č L E N N Ý  A R M Á D N Í  S O U B O R

WWW.ALEXANDROVCI.CZ

12. 5. 2017 OLOMOUC 
Zimní stadion — 15:00 a 20:00

HOSTÉ: GIPSY 4 EVER

www.ATZIJIDUCHOVEMUZIKAL.cz

Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek, 
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková,  V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další

V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ

Hlavní partneřiGenerální partner Generální mediální partner

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA  
OD 3. BŘEZNA 2017

W W W. R O C K Y P R A H A . C Z

HRAJÍ  KRYŠTOF MICHAL, JAN KŘÍŽ, MILAN ŠTEINDLER 
HANA HOLIŠOVÁ, ROMAN VOJTEK, MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ  

MICHAELA NOSKOVÁ, DÁŠA ZÁZVŮRKOVÁ, ROBERT ZÁRUBA A DALŠÍ

INZERCE

Nová odstředivka na plavky 
a diskotéka – novinky, které 
pro uživatele lázní připravila 
Domovní správa Prostějov.

Lidé mohou nově využívat od-
středivku na plavky, která zde 
byla instalována koncem roku 
2016. Zařízení umožní návštěv-
níkům vyždímat si plavky téměř 
do sucha.

„Odstředivka odstraní de-
vadesát pět procent vody z pla-
vek a to do deseti sekund. Lidé 
si tak domů odnáší plavky té-
měř suché. Zajištěna je tak vyš-
ší hygiena a také se takto zamezí 
zatuchnutí mokrého materiálu 
plaveckého úboru. Tento po-
mocník má jednoduché, intui-
tivní ovládání,“ informoval jed-
natel Domovní správy Prostějov 

Vladimír Průša a hned přidal 
další novinku, která na návštěv-
níky lázní čeká.

Po úspěchu, který měla dis-
kotéka na ledě, proběhne podob-
ná akce plná hudby a soutěží pro 
děti i přímo v lázních. 

„Tato akce se bude konat v pá-
tek 3. 2. 2017, tedy v čase polo-
letních prázdnin. Věříme, že po-
těšíme všechny, kteří se přijdou 
podívat a zúčastní se,“ doplnil 
Průša. 

-kaa-

Přinášíme novinky z Městských lázní Prostějov

Více jak stovka aktivních účastní-
ků (a další stovka diváků) se bě-
hem posledního dopoledne roku 
2016 zúčastnila tradičního Silves-
trovského běhu v prostějovských 
Kolářových sadech. A ve všech 
kategoriích – počínaje těmi nej-
menšími – byly na tratích vidět 
pěkné výkony. V žákovských ka-
tegoriích to byly především sou-
boje mladých biatlonistů z pro-
stějovského klubu a závodníků 
a závodnic Drahanského sport 

klubu z Blanska. Nad očekávání 
těsný byl také souboj v katego-
rii dorostenců, kde prostějovský 
orientační běžec Ondra Vystavěl 
sice od začátku závod vedl, ale 
blanenský atlet Jan Šmída mu 
zdatně sekundoval. Vítězka ka-
tegorie dorostenek Anežka Líz-
nerová, závodnice AK Prostějov, 
zase do poslední chvíle bojovala 
o nejrychlejší čas a vítězství mezi 
ženami. To si nakonec díky vý-
bornému finiši odnesla Zuzana 

Svobodová z Drnovic. Hlavní zá-
vod mužů na 5 500 m byl od za-
čátku v režii závodníků Maraton-
ského klubu Prostějov. Vítězství 
stupňovaným tempem vybojoval 
Dominik Voráč, druhé místo ob-
sadil loňský vítěz Bronislav Khýr 
a třetí skončil Martin Tomica. 

„S celkovou účastí jsme spo-
kojeni, v posledních letech zazna-
menáváme stále více závodníků. 
A to nám ještě letos – na rozdíl 
od minulých ročníků – počasí 

příliš nepřálo – bylo mlhavo a po-
měrně nevlídno. Jsem také velice 
rád, že náměstkyně primátorky 
paní Ivana Hemerková i její kole-
ga pan Pavel Smetana s námi zů-
stali po celou dobu závodu a v cíli 
odměnili cenami nejlepší závod-
níky. Tímto bych také chtěl statu-
tárnímu městu Prostějovu podě-
kovat za podporu“ uzavřel loňský 
ročník ředitel závodu Dušan Vy-
stavěl .

-dv-

Tradiční Silvestrovský běh v Kolářových sadech opět úspěšný
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