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Premiérový masopust se vydařil!

Městská policie zmodernizuje 
kamerový systém a operační 
středisko. 13

Majitelé čtyřnohých mazlíčků. 
Nezapomínejte uklízet  
po svých pejscích. 13

Sídliště Šárka prochází 
revitalizací. Další etapa bude 
zahájena v květnu. 7

Foto: Archiv MMPv
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INZERCE

• HLEDÁME BYT 2–3+1
•  Rodinný dům  

Prostějov – Vyškov
DĚKUJEME PŘEDEM  
ZA NAŠEHO KLIENTA  
ZA  NABÍDKU.

POBOČKA:                          PROSTĚJOV, DROZDOVICE 3
734 747 528                                       WWW.RKOKNO.CZ

1.600.000 Kč

PROSTĚJOV

Byt 3+1 v OV na sídlišti.  
PENB G.  

LIPOVÁ – SEČ

Prodej chaty 3+1 v blízkosti lesa. 
PENB G. 

PROSTĚJOV

2.195.000 Kč
DB 3+1 blízko centra,  
žádaná lokalita. PENB G.

HORNÍ ŠTĚPÁNOV

Suchý RD 3+1 s lesním pozemkem. 
CP 1.885 m2. PENB G. 

820.000 Kč

465.000 Kč

RV
16

01
29

9/
02

OBJEVTE, NA ČEM
    OPRAVDU ZÁLEŽÍ

 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
 ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km 

NOVÁ ŠKODA KODIAQ 
S ADAPTIVNÍM PODVOZKEM DCC 

Získejte opravdu velký důvod objevovat okolní svět. 
Nové SUV značky ŠKODA je jako stvořené pro 
všechny s duší dobrodruha. S adaptivním podvozkem 
DCC, inteligentním pohonem 4×4 s off -road režimem 
a sadou panoramatických kamer Vám cestou do cíle 
pomůže pokořit čas i divokou přírodu.
Tak přesedněte  do nového vozu ŠKODA KODIAQ
a nastartujte s námi svou touhu objevovat to,
na čem opravdu záleží. RECONNECT.

mujkodiaq.cz 
 

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

PV – AUTO spol. s r.o.
Brněnská 108, 796 01  Prostějov
Tel.: 582 333 779
E-mail: pvauto@pvauto.cz
www.pvauto.cz
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Moderní ryze česká výrobní společnost sídlící v Kralicích  
na Hané, dodavatel plastových dílů a montážních celků  

do automobilového průmyslu pro renomované zákazníky

Z důvodu rozšiřování výroby hledá nové zaměstnance

NABÍZÍME:   
a plně hrazené stravenky v hodnotě 65 Kč

a 25 dnů dovolené
a docházkový bonus 2000 Kč
a poukázky flexipass
a možnost kariérního růstu a odborného vzdělávání
a hlídané firemní parkoviště
a další zajímavé benefity

PROVOZOVNA Kralice na Hané
a operátor lisu
a logistik výroby
a seřizovač
a směnový mistr
a technolog

a obsluha CNC
a nástrojař
a operátor montáže
a technik jakosti
a 3D technik měření

PROVOZOVNA Skřípov
a směnový mistr
a seřizovač JÚZ

a směnový kontrolor
a operátor výroby

www.linaplast.cz  |  kariera@linaplast.cz  |  583 037 124
PŘIJĎ K NÁM BUDOVAT SVOJI KARIÉRU!

NÁSTUP IHNED
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Město Prostějov ožilo  
začátkem února Masopustem

Připraven byl bohatý program nejen pro velké, ale i malé 
návštěvníky této úspěšné akce

KRÁTCE

„Nebudeme  
navyšovat nájemné 
a pachtovné o míru 
inflace,“ říkají radní 

Český statistický úřad vyhlásil 
míru inflace (index spotřebitel-
ských cen) za rok 2016 0,7 %. 
Město Prostějov ale navýšení 
nájemného a pachtovného pro 
rok 2017 o míru inflace uplat-
ňovat nebude, přestože v rámci 
většiny uzavřených nájemních 
smluv takovou možnost město 
Prostějov má.

„V posledních šesti letech 
jsme nic nenavyšovali a hodlá-
me v tomto trendu i letos po-
kračovat. Navíc jsme se v Pro-
gramovém prohlášení Rady 
města Prostějova již na období 
2010–2014 zavázali, že v oblasti 
hospodaření města nebude při 
pronájmu městských nebyto-
vých prostor uplatňováno na-
vyšování nájmů o míru inflace,“ 
uvedl náměstek primátorky Jiří 
Pospíšil. 

-jg- kaa-

Výročí měsíce
8. března si připomínáme 
sto padesát let od narození 
lékaře, budovatele prostějovské 
nemocnice, amatérského 
historika umění a sběratele 
MUDr. Jaroslava Mathona 
(1867–1953).

Brněnský rodák vystudoval medicí-
nu ve Vídni. Po krátké praxi v Brně 
byl 1. 1. 1897 jmenován primářem 
chirurgicko-gynekologického od-
dělení a zároveň ředitelem veřejné 
nemocnice v Prostějově. Tuto práci 
zastával šestatřicet let. Zasloužil se 
nejen o výstavbu a rozšíření nemoc-
nice, ale i o modernizaci léčebných 
metod. Založil protituberkulózní 
poradnu. Jeho zásluhy byly oceně-
ny jmenováním do Lékařské komo-
ry moravskoslezské za Hanáckou 
lékařskou župu. Od roku 1918 byl 
členem Zemské zdravotnické rady 
moravskoslezské. Věnoval se kul-
turním a společenským aktivitám. 
Především se zaměřil na oblast vý-
tvarného umění. Byl dlouholetým 

předsedou uměleckého odboru Be-
sedy. Zde organizoval přednášky, li-
terární večery a výstavy. Byl členem 
kuratoria prostějovského muzea. 
V roce 1923 založil místní Památko-
vou komisi. Stal se jejím předsedou. 
Tato se podílela na soupisu a ochra-
ně všech památek ve vztahu k Pro-
stějovu. V centru jeho zájmu byly 
gotické plastiky. Byl jmenován čle-
nem archeologické komise při Čes-
koslovenské akademii věd a umění. 
Dále byl aktivním členem prostějov-
ské Orlice a Přírodovědného klubu. 
O prostějovských památkách a his-
torii napsal řadu publikací, napří-
klad Prostějov a okolí ve světle svých 
historických a uměleckých památek, 
Veřejná nemocnice v Prostějově, 
Duch gotiky na Prostějovsku, Jano 
Köhler a jeho dílo, Mistr české goti-
ky Matěj Rejsek, Prostějov, průvod-
ce městem a okolím. Byl i literárně 
činný (např. básnická sbírka Dojmy 
a profily). Závěr života prožil v Kro-
měříži. Zde 25. 5. 1953 zemřel. Je 
pohřben v rodinném hrobě v Mě-
rotíně u Litovle. Za zásluhy v oblasti 
zdravotnictví a ochrany památek byl 

17. 3. 1933 jmenován čestným obča-
nem města Prostějova. V Prostějově 
nám tuto osobnost připomíná také 
název ulice.

Celostátní přehlídka uměleckého 
přednesu a divadel poezie Wolke-
rův Prostějov letos slaví šedesátiny. 
I. ročník se konal 30. a 31. března 
1957 v prostorách Národního domu 
v rámci Olomouckého kraje. U zalo-
žení této akce stály významné kul-
turní osobnosti Jarmila Liebschero-
vá, Cyril Zbořil, Ludmila Pelikánová, 
Vladimír Halada, Vladimír Přikryl 
a Rudolf Pogoda. Soutěžílo sedm-
desát recitátorů ve dvou kategoriích. 
Od roku 1959 získala tato akce ce-
lonárodní charakter. Byla založena 
tradice, která pokračuje a rozvíjí se. 
Prostějov se tak na pět červnových 
dnů stává městem poezie, městem 
setkávání interpretů literárních tex-
tů i odborníků z řad dramaturgů, 
režisérů, porotců, literátů i místem 
diskusí a odborných seminářů. Je to 
pocta našemu rodákovi Jiřímu Wol-
kerovi, ale i kráse mluveného slova. 
Letošní jubilejní 60. ročník proběh-
ne ve dnech 13.–17. června 2017.

HANA BARTKOVÁ

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Dobroty a velká 
legrace. To 
byl historicky 
první Masopust 
v Prostějově. Akci 
doplnily písničky 
i dobové stánky 
s rozličným zbožím. 
Nechyběl ani průvod 
masek a prasátko.

UPOZORNĚNÍ:
Za obsah periodika (s výjimkou reklamy) odpovídá dle tiskového záko-
na vydavatel, v případě Prostějovských radničních listů tedy statutární 
město Prostějov. 
Z tohoto důvodu nebudou zveřejňovány články, které by se mohly do-
týkat cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména 
nebo dobré pověsti určité právnické osoby.
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Druhý díl seriálu: Volební období je v polovině – 
bilancujeme v oblasti rozvoje města
Čeho se podařilo dosáhnout 
a jak je plněno Programové 
prohlášení Rady města  
2014–2018?

Občanům města Prostějova 
dnes předkládáme druhou část 
osmidílného seriálu, která se 
zabývá zmapováním plnění 
úkolů, které si Rada města 
Prostějova na začátku svého 
funkčního období stanovila.

Druhou deklarovanou oblastí 
v Programovém prohlášení je 
ROZVOJ MĚSTA

 
 ¶  věnovat pozornost územnímu 

plánu
 ¶  i nadále věnovat velkou po-

zornost všem místním částem 
města 

 ¶  usilovat o další rozšiřování 
průmyslových zón 

 ¶  budeme podporovat místní 
podnikatelské aktivity 

 ¶  nezvýšíme daň z nemovitosti 
 ¶  i nadále budeme věnovat vel-

kou pozornost prostějovské-
mu zámku, Národnímu domu 
a dalším památkám našeho 
města 

 ¶  oživíme centrum města o dal-
ší kulturní akce, mimo jiné 
i cestou grantové politiky 
a akcí spojených s Prostějov-
ským létem a Prostějovskou 
zimou 

Rozvoji města a Územnímu plá-
nu je věnována neustálá pozor-
nost. V současnosti probíhá řešení  
1. a 2. Změny územního plánu. 
Pro příští rok se připravuje, dle 
stavebního zákona, takzvané vy-
hodnocení územního plánu.

Je třeba zmínit pravidelná Se-
tkání vedení města s občany v jed-
notlivých částech města. Rada tak 
získá, na základě přímého kontak-
tu informace o tom, co obyvatele 
jednotlivých částí města trápí, co 
chtějí změnit, upravit a podobně. 
Z těchto setkání pak vychází na-
příklad nejen opravy městského 

majetku, ale také investiční akce 
požadované tamními obyvateli.

Další rozšiřování průmyslo-
vé zóny a tím navýšení zaměst-
nanosti v regionu je jasným 
cílem. Běží výkupy pozemků 
v ulici Kojetínské a Brněnské. 
Podařilo se také vykoupit zpět 
do vlastnictví města pozemek 
v průmyslové zóně o rozloze  
8 ha, který byl okamžitě nabíd-
nut novým investorům, kteří mají 
v úmyslu vybudovat nová zázemí 
svých firem s cílem vytvořit další 
pracovní místa.

Stranou nezůstávají ani místní 
podnikatelé a průmyslové podni-
ky, se kterými jsou radní ve styku. 
Je nezbytné znát jejich potřeby 
a být nápomocni při řešení pro-
blémů, s nimiž se setkávají. Mimo 
jiné jsou to například i otázky tý-
kající se územního plánu.

Rada města Prostějova se zavá-
zala k tomu, že nezvýší daň z ne-
movitosti, což je jedna z význam-
ných podpor podnikatelům, ale 
i občanům a to je také plněno.

Velká pozornost je věnována 
památkám. V letošním roce fini-
šuje rekonstrukce zámku, do které 
se za poslední dva roky investova-
lo cca 20 milionů korun. 

V letošním roce bude zahájena 
celková oprava střechy Národního 
domu a na řadu přijdou i další při-
pravované investice (také v rámci 
ITI), které by měly pomoci tento 
skvost, co nejlépe zachovat příš-
tím generacím. 

Podařilo se nám oživit náměstí 
v rámci kulturních akcí Prostějov-
ského léta a Prostějovské zimy. 

Namátkou jmenujme akce jako 
Hodokvas, Karel IV. v Prostějo-
vě, 625. výročí povýšení Prostě-
jova na město, Velikonoční trhy, 
Diskotéka na ledě a doplňme, že 
mobilní kluziště a vánoční trhy 
sklidily obrovský ohlas. 

ANNA KAJLÍKOVÁ
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NABÍDKA PRÁCE:
Úspěšná stavební firma z Prostějova  
se zabývající se výstavbou pasivních, 

nízkoenergetických a průmyslových staveb  
hledá do svého týmu nadějné:

a přípraváře zakázek, rozpočtáře
a zedníky
a tesaře

a izolatéry,
a pokrývače
a Klempíře

info@konstrukta.cz  |  776 031 234
www.konstrukta.cz

KONSTRUKTA – STAVBY s.r.o.
Za Brněnskou ulicí 4292, 

79601 Prostějov

INZERCE

Plnění povinného  
podílu osob se 
zdravotním postižením 

Statutární město Prostějov 
je v souladu s ustanovením § 
83 zákona o zaměstnanosti 
zaměstnavatelem, který má 
povinnost zaměstnávat osoby se 

zdravotním postižením ve výši 
povinného podílu těchto osob 
na celkovém počtu zaměstnanců 
zaměstnavatele.

Povinný podíl činí 4%. To v pra-
xi znamená, že je město povinno 
zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením nebo odebírat výrobky 
či služby od firem zaměstnávajících 
minimálně 50% handicapovaných. 

„Na počet zaměstnanců magis-
trátu bychom tedy podle zákona 
měli zaměstnat celkově 12 zdra-
votně handicapovaných osob nebo 
odebrat v takovém objemu služby či 
výrobky,“ vysvětluje tajemník Ma-
gistrátu města Prostějova Lubomír 
Baláš.

Pokud by město svou povinnost 
nesplnilo, muselo by do státního 

rozpočtu odvést za rok 2016 částku 
805.275,- korun. Díky aktivnímu 
a zodpovědnému přístupu města 
jako zaměstnavatele ke zmíněné 
právní normě, nebude muset Pro-
stějov, podobně jako v předchozích 
letech, žádné peníze do státního 
rozpočtu odvádět. 

„Loni jsme totiž tuto povinnost 
naplnili zaměstnáváním tří osob se 
zdravotním postižením a odebrá-
ním výrobků a služeb v objemu 12 
osob. Naše skutečné plnění je tedy 
v celkové výši 15 osob se zdravot-
ním postižením,“ dodává Baláš. 

-red-

Tříkrálová sbírka 2017 ve zdejším 
děkanátu, po rozpečetění 235 poklad-
niček, vybrala 949 488 korun, tedy 
o 94 192 tisíc korun více, než tomu 
bylo v roce minulém. 

„Peníze mají posloužit nákupu 
nového auta zdravotní služby, která 
zajíždí ke klientům a dále na opra-
vy centra Marta v Prostějově,“ uvedl 
Vít Forbelský z Charity Prostějov.  
V tabulce na webu Charity Prostějov 
http://www.prostejov.charita.cz/
sbirky/trikralova-sbirka/vynosy-jed-
notlivych-let/trikralova-sbirka-2017/ 
se můžete podívat na výsledky jednot-
livých skupinek v obcích a městech. 
Výsledky z různých míst České repub-
liky najdete na www.trikralovasbirka.

cz VIP skupinka tří králů pod vedením 
ředitele charity Františka Hynka na-
vštívila také Magistrát města Pros-
tějova. Tříkrálová sbírka v roce 2016 
vybrala celkem 855 296 korun.

Jaké je rozdělení vybraných fi-
nančních prostředků?
58% služby Charity Prostějov
15% projekty Arcidiecézní charity Olo-
mouc
10% Charita ČR v Praze – humanitár-
ní pomoc
5% projekty Charity ČR
5% pokrytí režie sbírky
5% krizový fond – pomoc Charitám 
v exist. nouzi
2% nouzový fond – mimořádná po-
moc potřebným v ČR

Tříkrálová sbírka vybrala téměř jeden milion korun  
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Náměstí Spojenců čeká revitalizace
Úpravy komunikací, chodníků, 
hracích ploch a veřejného 
osvětlení. Pro změny, které 
čekají náměstí Spojenců, 
vyhlašuje Rada města Prostějova 
zadávací řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce 
zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení. 

„Náměstí si jistě zaslouží úpravu, 
která nabídne nejen nové komuni-
kace, ale také například hřiště pro 
volnočasové aktivity či nové chod-
níky. V rámci komplexní úpravy 
a regenerace náměstí Spojenců 
tedy konkrétně proběhne celková 
úprava vozovek, parkovacích stání, 
vjezdů, chodníků, ploch pro stání 
odpadových nádob a hracích ploch. 
Dále budou provedeny úpravy vo-
dovodních a kanalizačních přípojek 
a vybudovány tři podzemní kontej-

nerové odpadové boxy a dále pro-
vedena úprava krytu civilní obrany. 
Současně proběhnou související 
sadové úpravy,“ uvedla primátorka 
Alena Rašková s tím, že práce by 
měly začít před 1. 6. 2017. Ukončení 
a předání díla je plánováno nejpoz-
ději do 31. 8. 2018.

Práce zde budou probíhat ve čty-
řech etapách, dvě letos a dvě v roce 
příštím. Celková předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky je 35,5 mi-
lionu korun (bez DPH). Ve smlouvě 
bude zahrnuto i pojištění dodavate-
le za způsobenou škodu ve výši po-
jistné částky 15 milionů korun. Pro 
zajištění povinností dodavatele ply-
noucích z poskytnuté záruky za ja-
kost díla – kvalitu stavebních prací 
navrhuje město požadovat bankovní 
záruku ve výši 1,5 milionu korun, 
tedy ve výši 4,2 procent předpoklá-
dané hodnoty zakázky.  -jg-kaa-

Opravy chodníků budou pokračovat
V letošním roce bude město 
Prostějov opět pokračovat 
v opravách chodníků. 

Seznam chodníků byl konzulto-
ván tak, aby nedošlo k opravě chod-
níku v lokalitě, kde je plánovaná 
investiční akce, případně výkopové 
práce správců inženýrských sítí.

„Společná koordinace nebo 
návaznost na práce vlastníků sítí 
jako je E.ON, RWE a podobně je 
problematická, neboť přesné ter-
míny jejich prací jsou vždy známy 
až v průběhu roku. Roli v tom hrají 
výběrová řízení či různá odvolání 

uchazečů a podobně,“ uvedl náměs-
tek primátorky Jiří Pospíšil.

V tabulce níže je uveden seznam 
chodníků, které čeká celoplošná 
oprava povrchu, včetně jejich plo-
chy a předpokládané ceny. 

„Seznam obsahuje také chodní-
ky, kde byla v roce 2016 schválena 
oprava na základě žádostí byto-
vých družstev nebo společenství 
vlastníků. Dále oprava chodníku 
v ulici Lidická, která vzešla ze se-
tkání s občany města v roce 2015 
a byla v roce 2016 odložena v sou-
vislosti s prohlášením přilehlého 
bývalého židovského hřbitova kul-

turní památkou,“ vysvětlil náměs-
tek Pospíšil. 

Dle potřeby budou prováděny 
lokální opravy chodníků.

-kaa-

Plán oprav chodníků v roce 2017:
Celoplošné opravy chodníků:

ULICE UPŘESNĚNÍ ÚSEKU CHODNÍKU
CELKOVÁ  
PLOCHA (m2)

PŘEDPOKLÁDANÁ 
CENA V KČ S DPH

Lidická
od ul. Studentská po ul. Dobrovského  
dle PD včetně vybudování odvodnění

992 1 840 000

Tylova
od ul. Libušinka po ul. Wolkerova (návaznost 
na akci ORI –propojení opravených chodníků)

360 360 000

Libušinka
od ul. Tylova –(návaznost na akci ORI 
-propojení opravených chodníků)

190 210 000

Moravská
podél bytového domu 83–85,  
dokončení opravy z roku 2016

190 210 000

sídl. Svobody podél bloku 17 (úkol z roku 2016) 380 380 000

CELKEM: 2112 3 000 000

KRÁTCE

Přehled odchycených psů 
v Prostějově, které je 
možné si osvojit

Liga na ochranu zvířat ČR míst-
ní organizace Olomouc, pobočný 
spolek

Telefon:  585 418 484, E-mail: 
olomouc.utulek-loz@seznam.cz, 

Aktuální přehled odchycených 
psů najedete na webových strán-
kách útulku: http://www.olo-
mouckyutulek.cz

Evid. č. 4670 (Prosta) – fena 
kříženec, nalezena dne 21. 1. 2017, 
místo nálezu: ulice Na Příhoně

Evid. č. 4680 (Kiara) – fena 
shih-tzu, nalezena dne 29. 1. 2017, 
místo nálezu: Žešov, u hřbitova

Evid. č. 4698 (Blažej) – pes ně-
mecký ovčák, nalezen dne 31. 1. 
2017, místo nálezu: ulice Jasmínová
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Informujeme o průběhu 
regenerace sídliště Šárka

Práce na druhém funkčním celku 
regenerace sídliště budou zahájeny 
období: 2. 5. 2017–25. 8. 2017 
(etapa 2 a 3).

 „V první etapě se řešila komunika-
ce včetně parkování a odvodnění, 
dešťová kanalizace, nové dlážděné 
a mlatové chodníky, pojížděné a re-
konstruované chodníky včetně záli-
vů pro lavičky, přeložky vedení níz-
kého napětí, kácení dřevin a nová 
výsadba zeleně, zástění pro kontej-
nery a prvky mobiliáře,“ informoval 
první náměstek Zdeněk Fišer.

Kompletní projekt obnovy síd-
liště zahrnuje výstavbu nových 

komunikací, rozšíření a opravy 
stávajících komunikací, výstavbu 
parkovacích stání uvnitř sídliště. 
Dále jde o stavby k zajištění od-
vodnění pozemních komunikací, 
kanalizaci ukončenou podzemními 
retenčními nádržemi s přepadem 
do jednotné kanalizace pro odvod-
nění pozemních komunikací s vo-
zovkou z asfaltobetonu a drenážní 
systém ukončený vsakovacími ša-
chtami sloužící k odvodnění parko-
vacích stání ze zámkové dlažby. 

V rámci projektu dojde také 
na stavbu cyklostezky a chodníků 
z dlážděného povrchu a s mlatovým 
povrchem. Podél všech komunikací 

je navrženo nové venkovní osvět-
lení. Podél mlatového chodníku 
i v předprostorech domů jsou na-
vrženy zálivy pro umístění laviček 
určené k odpočinku a rekreaci ob-
čanů. Dále podél nájezdové rampy 
silnice D46 je navrženo prodloužení 
protihlukové stěny i se svodidlem. 
Dalšími částmi projektu je řešení 
zeleně v zájmové lokalitě, vybavení 
sídliště zděnými zástěnami pro ná-
doby na odpad, doplnění oplocení 
dětského hřiště a vybavení veřej-
ných částí prvky mobiliáře (lavičky, 
koše, aj). 

-jg-kaa-

Komunikace a chodník 
v Žešově – U Palírny  
Nová komunikace a chodník, 
U Palírny v Žešově, za 4,8 milionu 
korun. To je investiční akce, 
která byla městem Prostějovem 
připravována již loni. Následně bylo 
vypsáno výběrové řízení, ve kterém 
nejvýhodnější nabídku předložila 
společnost STRABAG a. s., Praha. 
Smlouva o dílo byla podepsána 
s termínem realizace 04-06/2017.

„Výsledná cena vzešlá z výbě-
rového řízení je o zhruba o dvacet 
procent nižší, než byl předpoklad 
vycházející z projektové dokumen-
tace. V rámci stavebních prací má 
být provedena rekonstrukce ko-
munikace v délce 274 metrů, dále 
rekonstrukce chodníků, odvod-
nění a veřejného osvětlení,“ uvedl 
první náměstek primátorky Zde-
něk Fišer.  -jg-kaa-

Komunikaci v ulici 
J. Köhlera a Hrázky 
ve Vrahovicích čeká oprava
O novou dešťovou kanalizaci a ko-
munikaci v ulici J. Köhlera a Hráz-
ky ve Vrahovicích se postará 
společnost COLAS CZ, a.s., Praha, 
která městu předložila ekonomic-
ky nejvhodnější nabídku.

„Předmětem veřejné zakázky 
jsou stavební práce spočívající v re-
konstrukci pozemní komunikace 
a chodníků, vybudování nové dešťo-
vé kanalizace a částí chodníků, no-
vého veřejného osvětlení a přeložky 
sdělovacího vedení,” upřesnil první 
náměstek primátorky Zdeněk Fišer. 
Konkrétně se jedná o podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce, 
která je zadávaná v podlimitním re - 
žimu v otevřeném řízení. Její vysou-
těžená hodnota je 11,1 milionů korun 
 (bez DPH). „Předpokládáme, že sta-
vební práce budou zahájeny od 31. 3. 
2017. Požadovaný termín dokončení 
díla jsme stanovili nejpozději do 30. 
11. 2018,“ doplnil Fišer. Nabídku 
na opravu předložila desítka do-
davatelů. Základním hodnotícím 
kritériem pro zadání veřejné zakázky 
byla ekonomická výhodnost nabíd-
ky s tím, že zadavatel, tedy město 
Prostějov, požaduje délku záruky 
nejméně 60 měsíců a připouští délku 
záruky nejvýše 120 měsíců.  -kaa-

Region se již tradičně může chlubit 
nejnižší mírou nezaměstnanosti, 
počet uchazečů o jedno pracovní 
místo je minimální.

Podíl nezaměstnaných vyšší než re-
publikový průměr k 31. lednu 2017 
vykázaly 4 okresy, nejvyšší byl v okre-
se Jeseník (9,4 %). Přesto, že se neza-
městnanost v lednu zvedla, v okrese 
Prostějov je stále její podíl nejnižší 
(4,0 %) a okres jako jediný vykazuje 
nezaměstnanost nižší než v ČR. O jed-
no volné místo se zde ucházejí, podle 
tabulek úřadu práce, necelí tři lidé. 

Podle slov náměstka primátorky Ji-
řího Pospíšila stojí za nízkou nezaměst-
naností v našem regionu péče a aktivity 
vedení města v průmyslové zóně: 

„Prakticky hned po roce 1989 jsme 
začali budovat průmyslovou zónu, kte-
rá byla pro investory natolik zajímavá, 
že je dnes téměř plná a o zbytek místa 
projevuje zájem hned několik firem. 
Tím roste i nabídka dalších pracovních 
míst.“ Práci v průmyslové zóně mohou 
najít jak strojaři, tak například švadle-
ny, řidiči či pracovníci ve stavebnictví. 
„V současnosti firmy v průmyslové 
zóně stále poptávají zaměstnance, jed-

na se bude navíc rozrůstat a nabídne 
práci dalším šesti stovkám lidí,“ pokra-
čuje Pospíšil a uzavírá:

„Věříme, že se podaří dále rozši-
řovat průmyslové zóny v Prostějově 
a budeme tak moct dát lidem ještě víc 
pracovních příležitostí než doposud.“ 

-jg-kaa-

Prostějovsko má čtyřprocentní  
nezaměstnanost – jde o nejnižší míru v zemi 

KRÁTCE
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Významné stavebně investiční akce roku 2016 
V roce 2016 byly realizovány i další investiční akce, které příznivě ovlivnily život v našem městě.

Regenerace sídliště Šárka
Byla zahájena I. etapa revitalizace sídliště Šárka. Jedná se celkovou rekon-
strukci komunikací, parkovacích ploch, chodníků, osvětlení, mobiliáře a zele-
ně. Celkové náklady činily cca 14 mil. Kč. Stavbu realizovala firma HORSTAV 
spol. s r.o.

Křižovatka E. Valenty – Olomoucká
V rámci investiční akce byly vybudovány odbočovací pruhy a instalováno světel-
né signalizační zařízení. Celkové náklady činily cca 4,5 mil. Kč. Stavbu realizovala 
firma Strabag a.s. 

Propojení ulice Hybešova  
a Říční – můstek
Byl vybudován nový most přes vodní tok Hloučela u obchodního centra (OBI). 
Celkové náklady činily cca 1,7 mil. Kč. Stavbu realizovala firma Stavby a Sta-
tika spol. s r.o.

Komunikace a chodník Čechovice  
(Luční –Plumlovská)
V rámci investiční akce bylo vybudováno komunikační propojení a chodník 
mezi ulicí Plumlovská a Luční. Celkové náklady činily téměř 3,5 mil. Kč. Stav-
bu provedla firma STANIX PROJEKT s.r.o.

CS Dolní – Kralická – úsek Letecká
Byla provedena rekonstrukce stávajícího chodníku na smíšenou cyklostezku v cel-
kové délce 350 m. Celkové náklady činily cca 2,3 mil. Kč. Stavbu realizovala firma 
Milan Oračko, Hněvotín. Příspěvek z Olomouckého kraje byl ve výši 0,3 mil. Kč.

EÚO ZŠ Kollárova, budova Erbenova 5 
Byla provedena energeticky úsporné opatření na budově Erbenova 5. Celkové 
náklady činily téměř 2,9 mil. Kč. Zhotovilem byla firma JAMASTAV MORAVIA 
a.s. Příspěvek Operačního programu životního prostředí byl ve výši 1,2 mil. Kč.
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Postřehy
Jiřího Krampola a Petra Michka.

Jiří Krampol: Když jsem byl malý chlapec, tak vždy o prázdninách v Kandii 
u Laškova jsem chtěl pomáhat svému dědečkovi. 

Ten mi ovšem dával rady do života. „Kde se jí, tam jez, kde se pije, tam 
pij, ale kde se pracuje, tam nepřekážej!“ Tak jsem se raději stal hercem.

Petr Michek: Nedávno mně zaujala reklama, na které bylo napsáno: 
„Kupte si chytrý telefon, pořiďte si chytré hodinky a jezděte v chytrém 
autu a úspěch vás nemine“. Jak to spolu souvisí, tam uvedeno nebylo, ale 
prodejna zela prázdnotou. Chytří zákazníci tam nebyli.

Pěkný den vám přejí Jiří Krampol a Petr Michek.

CA KONSULT s.r.o., Havlíčkova 3a, Prostějov
tel.: 582 340 441, 604 542 454, www.cakonsult.cz

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ  
PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

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
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Úprava prostor pod věží – nová radnice
Stoletou radnici na náměstí  
T. G. Masaryka čeká rekonstrukce 
části prostoru pod věží. 

Dotkne se prostoru v přízemí budovy, 
který byl po dobu rekonstrukce vyu-
žíván jako zařízení a zázemí stavby. 
Prostor, který před rekonstrukcí slou-
žil Odboru občanských záležitostí jako 
pracoviště pro vydávání cestovních 
dokladů, bude upraven tak, aby vy-
hovoval moderním požadavkům pro 
různá jednání s veřejností, prezentaci 
projektů i jednání orgánů města. 

„Součástí stavební modernizace 
bude i vybavení nábytkem, audio a vi-
deo technikou. Výhodou je, že tento 
prostor má bezbariérový přístup. Po-
chopitelně je zde třeba také vybudo-
vat nové sociální zázemí pro zasedací 
místnost,“ uvedl první náměstek pri-
mátorky Zdeněk Fišer s tím, že návrh 
na modernizaci zpracoval ing. arch. 
Zdeněk Beran.

Investiční akci připravoval Odbor 
rozvoje a investic již v roce 2016 jako 
„Úpravu prostor pod věží – nová rad-
nice“. 

„Vypsáno bylo výběrové řízení, 
ve kterém nejvýhodnější nabídku 
předložila Stavební společnost NA-
VRÁTIL, s.r.o., Prostějov. V řízení 
předložila cenu za realizaci díla ve výši 

6.758.266,24 Kč (s DPH). Smlouva 
o dílo byla podepsána s termínem rea-

lizace leden až červen letošního roku,“ 
doplnil náměstek Fišer. -jg-kaa-

KRÁTCE

Dopravní terminál 
na Floriánském  
náměstí v Prostějově 
Dopravní terminál na Florián-
ském náměstí čeká úprava. Rada 
města Prostějova proto schválila 
vytvoření projektové dokumen-
tace řešící změnu, která bude ob-
sahovat jak úpravu komunikace, 
tak i parku včetně napojení cyk-
lostezky. 

„Z loňského roku už máme 
studii terminálu, kterou pro nás 
zpracoval Ing. arch. Petr Brožek. 
Na stavbu se můžeme ucházet 
také o dotační peníze,“ uved-
la primátorky Alena Rašková. 
Jak doplnila, pro projektovou 
dokumentaci na dopravní ter-
minál už bylo vypsáno výběrové 
řízení, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku, ve výši 652 190,- Kč  
(vč. DPH), předložila společnost 
Laboro ateliér s.r.o., z Chocně. 

„Celkové náklady na zpracová-
ní projektové dokumentace, včet-
ně autorského dozoru budou činit  
710 tisíc korun,“ doplnila primá-
torka Alena Rašková. 

-kaa-

„Mateřská školka 
Partyzánská se dočká 
nového oplocení     
Rada města Prostějova schválila 
finance potřebné na vytvoření 
projektové dokumentace pro 
opravu nevyhovujícího oplocení 
mateřinky.

„Projekt na kompletní opravu 
plotu této strany areálu školky 
si vyžádá šedesát tisíc korun,“ 
uvedla primátorka Alena Raško-
vá a doplnila, že stávající oplo-
cení již nevyhovuje požadavkům 
na bezpečnost. 

„V současnosti máme kolem 
plotu nataženou bezpečnostní 
pásku a je tam vstup zakázán,“ 
dodala primátorka. Nový plot, 
podle jeho slov, bude v délce 
pětaosmdesáti metrů a bude 
částečně ze zděného materiálu 
včetně takzvaného drátěného 
systému v horní jeho části. Prá-
ce by měly probíhat v průběhu 
letošních letních prázdnin.

-kaa-
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První gastroskopii v prostějovské nemocnici 
provedli lékaři přesně před pětatřiceti lety
Prostějov – Devatenáctého  
února uplynulo přesně 35 let, 
kdy lékaři v Nemocnici 
Prostějov poprvé provedli 
pacientovi gastroskopické 
vyšetření – tedy diagnostické 
zobrazovací vyšetření jícnu, 
žaludku a dvanácterníku. 
Metodu tehdy poprvé provedla 
MUDr. Helena Simonová 
a MUDr. Pavel Navrátil, CSc., 
který je rovněž zakladatelem 
gastroenterologického oddělení 
v Nemocnici Prostějov. Za tu 
dobu prošla endoskopická 
vyšetření patřičným vývojem a už 
dávno se pacienti nemusí obávat 
nepříjemného zážitku s tlustou 
a neohebnou hadičkou v krku.

„Současné endoskopy pracují s na-
prosto odlišnými technologiemi, 
které jsou nejen rychlejší a přes-
nější, ale především komfortnější 
pro pacienty. V minulosti se obraz 
z minikamery na konci endoskopu 
přenášel pomocí optických vláken. 
Oproti tomu dnes již využíváme 
bezdrátového přenosu, takže endo-
skopy jsou mnohem tenčí a pruž-
nější,“ vysvětlil primář gastroente-
rologického oddělení Nemocnice 
Prostějov MUDr. Mgr. Jaroslav Ma-
ceček, PhD. a dodal, že tím se zkra-
cuje i doba samotného vyšetření, 

která se tak pohybuje v rozmezí ně-
kolika málo minut.

„Pokud se jedná o klasické dia-
gnostické vyšetření, pak se doba zá-
kroku skutečně pohybuje v řádech 
minut a vyšetření je šetrné a bez 
komplikací“, vysvětluje prim. Ma-
ceček. Podobně probíhá i vyšetření 
tlustého střeva (koloskopie) či žlu-
čových cest (ERCP). Tato vyšetření 
se pohybují v řádu desítek minut. 
Pro co největší komfort pacientů 
mohou lékaři při vyšetření apliko-
vat lokální nebo celková analgeti-
ka či v případě potřeby nabídnout 
také celkovou anestezii. V případě 
léčebných metod, například při en-
doskopickém odstranění žlučových 
kamenů, je úleva od bolesti samo-
zřejmostí. Gastroenterologické od-
dělení Nemocnice Prostějov patří 
mezi tzv. screeningová centra, tedy 
místa, kam jsou odesíláni pacienti 
k vyšetření a léčbě při pozitivním 
nálezu testu na okultní krvácení.

„Lidé s nádorovými onemoc-
něními tlustého střeva, která se 
mohou projevovat právě skrytým 
krvácením ve stolici, tvoří mimo ji-
ných podstatnou část pacientů na-
šeho oddělení. V tomto ohledu se 
snažíme co nejvíce apelovat na pre-
venci a nezanedbávání příznaků, 
jakými jsou dlouhodobá nevolnost, 
hubnutí, zažívací obtíže, krvácení 

či bolesti,“ uvedl MUDr. Mgr. Ja-
roslav Maceček, Ph.D. a zároveň 
apeloval na důležitost zdravého 
životního stylu bez cigaret, velkého 
množství alkoholu a s dostatkem 
zdravého pohybu, což hraje pod-
statnou roli v prevenci onemocně-
ní trávicího traktu.

„Na prevenci se snažíme klást 
největší důraz, ať už se jedná o děti, 

dospělé či seniory. Právě proto po-
řádáme každým rokem Den otevře-
ných dveří gastroenterologického 
oddělení, kde si zájemci mohou 
prohlédnout, jak to u nás vypadá 
a zároveň se poradit s odborníky,“ 
uzavřel primář gastroenterologic-
kého oddělení Nemocnice Prostě-
jov MUDr. Mgr. Jaroslav Maceček, 
Ph.D.

Srdečně Vás 
zveme na Den 

otevřených dveří 
gastroenterologického 
oddělení, které se bude 

konat  
14. 3. 2017 

od 9:00 
do 12:00. Lékař MUDr. Pavel Navrátil, CSc. se zdravotní sestrou Janou 

Blažkovou – Fialovou při gastroskopickém vyšetření v první 
polovině 80. let.
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Školy získají ceny ve sběru separovaného  
papíru ve školním roce 2016–2017

Řidičské průkazy, které byly vydány 
v roce 2007 s platností na 10 let

Společnost FCC Prostějov, s.r.o. 
ve spolupráci se Statutárním 
městem Prostějov opět 
připravila pro školní rok  
2016–2017 soutěž škol 
ve sběru separovaného papíru.

„Účelem sběrové soutěže je vycho-
vávat děti ke třídění odpadů. Školy 
touto formou získají finanční pro-
středky na jejich činnost,“ uvedl 
náměstek primátorky Jiří Pospíšil. 
Společnost FCC Prostějov, s.r.o. 
nabízí školám výkupní cenu papíru  
1,- Kč za 1 kg a svoz, vážení a na-
kládku zdarma. 

Do soutěže, která opět probíhá 
ve dvou kolech, se v letošním roce 
přihlásilo 9 škol. První kolo pro-
běhlo v měsících září – prosinec 
2016. Děti sesbíraly 104,759 t, což 

je o 17,5 t více, než v loňském roce. 
Druhé kolo leden – květen 2017 
právě probíhá.

Jaké budou konkrétní ceny? 
- pro prvních 10 žáků z každé 

zúčastněné školy – Dárkový Pass 
Sodexo

1. cena  1 000,- Kč  
2. cena  900,- Kč  
3. cena 800,- Kč  
4.–5. cena  500,- Kč  
6.–7. cena   400,- Kč  
8.–10. cena  300,- Kč  

-  pro vítězné 4 školy – peněžní 
odměna

1.  cena  15 000,- Kč
2.  cena  12 000,- Kč
3.  cena 9 000,- Kč
4.  cena 5 000,- Kč

- pro jednotlivé výherce z řad 
dětí – oceněno bude jako v loň-
ském roce prvních 10 žáků z každé 
školy dle umístění, tj. 90 žáků cel-
kem, poukázkami Dárkový Pass 
Sodexo.

Zapojením škol do třídění od-
padu se Statutárnímu městu Pro-
stějovu navýšila odměna za sběr 
separovaného odpadu od firmy 
EKO-KOM, a.s. a soutěž napomáhá 
i získání bonusu efektivity za sběr 
papíru. 

252,492 tun papíru, který ode-
vzdali žáci při sběrové soutěži v loň-
ském školním roce, tak neskončilo 
v komunálním odpadu, ale bylo 
využito k další recyklaci. Bylo to 
o 22,063 tun více, než ve školním 
roce 2014–2015. 

-red-

Více než třetina lidí už si 
vyměnila řidičský průkaz, 
kterému brzy skončí platnost.

Další řidiči ale ještě musí 
na úřad, pokud chtějí dále ří-
dit. Jde o řidičské průkazy, kte-
ré byly vydány v průběhu roku 
2007 s platností na 10 let, tento 
rok byl totiž z hlediska počtu vy-
daných řidičských průkazů nej-
vytíženější v historii.

Z hlediska věku je skupinou, kte-
ré se výměna týká nejvíce, skupina 
řidičů nad 61 let. V této věkové ka-
tegorii zbývá k výměně u ORP Pros-
tějov 2 177 řidičských průkazů. 

Řidiči by neměli s návštěvou 
úřadu vyčkávat, aby se vyhnuli zby-
tečným frontám. 

O nový řidičský průkaz je op-
timální požádat asi 2 měsíce před 
skončením platnosti a výměna je 
zcela zdarma, lhůta pro vydání je 20 
dnů. V případě expresního vydání 
do pěti pracovních dnů si řidiči při-
platí 500 korun./zák.č. 361/2000 
Sb. § 110 odst. 4/

K vydání nového řidičského prů-
kazu stačí přijít na příslušný úřad 
obce s rozšířenou působností (pod-
le místa trvalého bydliště řidiče), 

v tomto případě na:
a  Magistrát města Prostějova, Odbor 

dopravy, ul. Křížkovského 36/7
a  Předložit
 ¶ řidičský průkaz, jehož jste držitelem
 ¶ platný průkaz totožnosti
 ¶ jednu současnou průkazovou 

fotografii /foto není prováděno 
pracovníky registru řidičů/
Je možné využít i systému ob-

jednávání na úřad: 
https://www.prostejov.eu/cs/

obcan/objednavani-na-urad/ob-
jednani-k-obslouzeni.html

Pokud řidiči o výměnu nepo-
žádají včas, hrozí jim za řízení 
s propadlým řidičským průkazem 
pokuta, která je v blokovém řízení 
na místě do 2 tisíc korun, v případě 
správního řízení až 2 500 korun. 

KRÁTCE

Životní podmínky 2017 
– výběrové šetření 
v domácnostech
Český statistický úřad organizuje 
v roce 2017 v souladu se zákonem 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších před-
pisů, výběrové šetření o životních 
podmínkách domácností v České 
republice – EU-SILC 2017 (Život-
ní podmínky 2017), které navazu-
je na předchozí ročníky tohoto še-
tření. Smyslem tohoto zjišťování 
je získávat dlouhodobě srovnatel-
né údaje o sociální a ekonomické 
situaci v celkem 32 evropských ze-
mích. Dalším cílem je získat data 
pro výpočet ukazatelů peněžní 
a materiální chudoby. 

Šetření se koná na území celé 
České republiky v 11 460 domác-
nostech, z nichž se 6 710 zúčastni-
lo šetření již v předchozích letech. 
Všechny domácnosti byly do šet-
ření zahrnuty na základě náhod-
ného výběru počítačem. 

Vlastní šetření probíhá 
od 4. února do 28. května 2017 
prostřednictvím speciálně vyško-
lených tazatelů. Do šetření budou 
zahrnuty všechny osoby, které mají 
ve vybraném bytě obvyklé bydliště. 

Pracovníci zapojení do šetření 
se budou prokazovat průkazem 
tazatele a příslušným pověřením, 
které je ve spojení s občanským 
průkazem opravňují k provedení 
šetření Životní podmínky 2017 
a které jim vydá Krajská správa 
ČSÚ, nebo průkazem zaměstnan-
ce ČSÚ. Ve všech fázích zpraco-
vání je zaručena anonymita zjiš-
těných údajů a získaná data jsou 
důsledně chráněna podle přísných 
požadavků zákona č. 89/1995 Sb. 
o státní statistické službě, ve zně-
ní pozdějších předpisů, a podle 
zákona č. 101/2000 Sb. o ochra-
ně osobních údajů. Všichni pra-
covníci zúčastnění na zjišťování 
a procesu zpracování jsou vázáni 
mlčenlivostí o všech šetřených 
skutečnostech ve smyslu §16 zmi-
ňovaného zákona o státní statis-
tické službě. 

Pracovníkem Krajské správy 
ČSÚ pověřeným řízením šetření 
Životní podmínky 2017 je paní 
Alice Smutná, tel.: 585 731 507

-kv-

Statistické údaje výměny řidičských průkazů vztahující se k ORP Prostějov – 2017

ORP 
PROSTĚJOV

MĚSÍC KONCE PLATNOSTI ŘP (V ROCE 2017) ZŮSTÁVÁ  
VYMĚ-
NIT–
CELKEM:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01.01.2017 K výměně: 584 401 684 517 478 412 526 646 624 781 640 483 6776

31.01.2017 Výměna: 426 6350



13PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

PUBLICISTIKA

Technické opotřebení 
a zastaralost technologie 
je důvodem postupné 
modernizace. 

Městský kamerový dohlížecí systém 
v Prostějově funguje již od roku 
2000. Dosah pokrývá zhruba 15 až 
20 procent obydlených oblastí měs-
ta (průmyslové zóny nejsou započí-
tány). 

„Systém nyní obsahuje devěta-
dvacet kamer, z toho jsou tři mo-
bilní přes data mobilního operátora 
a jedna z kamer ve vysokém rozli-
šení je ve Vrahovicích, v ulici M.
Pujmanové,“ uvedl zástupce ředi-
tele Městské policie Prostějov Libor 
Šebestík s tím, že v současné době 
je nutné zajistit postupnou moder-
nizaci kamer z analogových na plně 
digitální IP kamery s vysokým rozli-
šením a širokým záběrem 16:9. 

„Navrhujeme modernizaci ka-
merových bodů v ulici Školní (bu-
dova magistrátu) a na náměstí T.G.
Masaryka (budova radnice – věž). 
Tyto analogové kamery slouží už 16 
let. Jejich technologie je zastaralá 
a jsou technicky značně opotřebe-
né. Navrhujeme také, vzhledem 
k velkému provozu vozidel a osob 
ve Školní ulici, umístit zde pohyb-

livou kameru ve vysokém rozliše-
ní s třicetinásobným přiblížením 
a speciální kamery se stálým zá-
běrem v úhlu 180 stupňů. Pokryla 
by tuto ulici od budovy zámku až 
po Šerhovní,“ nastínil Šebestík 
a doplnil, že tato kamera má osm 
integrovaných kamer s vysokým 
rozlišením a umožňuje pohled 
do jednotlivých směrů. 

Předpokládaná částka za vý-
měnu kamer a instalaci kompletní 
technologie je odhadována na 300 
tisíc korun. Kompletní projekt 
na modernizaci operačního středis-
ka, výměnu analogových monitorů 
za velkoplošné obrazovky je v ob-

jemu 700 tisíc korun (s možností 
státní dotace).

„Operátoři kamerového systé-
mu získají lepší přehled o situaci 
na monitorovaných místech. Cel-
kově se zefektivní práce operačního 
střediska, vydávání a export zázna-
mů pro Policii ČR a správní orgá-
ny,“ uzavřel Libor Šebestík.

Celkové náklady na kamerový 
systém v Prostějově od roku 2000 
již přesáhly 13 milionů a získaná 
dotace překročila 5 milionů ko-
run. Loni byl projekt operačního 
střediska v Prostějově zařazen 
do vzorových projektů „ Chytrá 
města“. 

ANNA KAJLÍKOVÁ

Městský kamerový systém  
čeká modernizace

KRÁTCE

Zeptali jste se: Někteří 
majitelé psů zanedbávají 
své povinnosti

O tom, že každý majitel psa by si 
měl plnit svou povinnost a po svém 
mazlíčkovi uklízet, jistě není třeba 
polemizovat. 

Bohužel ne všichni této základní 
tezi chtějí rozumět. Na veřejných 
místech tak zůstávají zbytky po ven-
čení a logicky přichází stížnosti. Mezi 
„pejskaři“ jsou bohužel i tací, kteří 
mají pocit, že po jejich pejskovi ukli-
dí někdo jiný. 

Zeptali jsme se ředitele Městské 
policie Prostějova Jana Nagyho:

„Kontroly dodržování obecně 
závazných předpisů v oblasti držení 
psů – zejména jejich volné pobíhání, 
psí exkrementy, ohlašovací a poplat-
ková povinnost je předmětem běžné 
hlídkové činnosti strážníků, ale i za-
měřených akcí. Jen v roce 2016 bylo 
vyřešeno celkem 168 případů ne-
plnění povinností na tomto úseku. 
Převážně se jednalo o případy pes 
na volno. V letošním roce bylo zjiš-
těno dalších 10 případů, které byly 
řešeny blokově. V současné době je 
v evidenci 2938 psů.“

Obracíme se tedy na ma-
jitele psů a žádáme o ohle-
duplnost. Uklidit exkremety 
po svém psím mazlíčkovi jistě 
není problém!!! 

Městská policie se ještě více za-
měří na kontrolu dodržování této zá-
kladní povinnosti majitelů psů. -kaa-
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Jednání o rehabilitaci starého 
židovského hřbitova ve Studentské ulici
Ve čtvrtek 2. 2. 2017 proběhlo 
jednání mezi zástupci města 
Prostějova, Federace židovských 
obcí a dobročinné nadace 
Kolel Damesek Eliezer ve věci 
rehabilitace starého židovského 
hřbitova ve Studentské ulici 
v Prostějově.

„Bylo dohodnuto, že starý židovský 
hřbitov jako kulturní památka bude 
řešen v celé své ploše. Jelikož mezi 
oběma stranami není ve věci archi-
tektonického zadání shodný názor, 
obě strany se dohodly, že povedou 
další jednání za mediace Vladimíra 
Špidly (bývalého premiéra) (jed-
nání se uskuteční dne 1. 3. 2017 – 
pozn. red.).

Město Prostějov doporučuje, aby 
definitivní architektonické řešení 
bylo nalezeno formou mezinárodní 
architektonické soutěže.

Město Prostějov také doporu-
čuje představit záměr projektu 
pracovníkům Reálného gymnázia 
a základní školy města Prostějova, 
žákům, jejich rodičům i obyvatelům 
přilehlého sídliště formou besedy,“ 
uvedla po skončení jednání primá-
torka města Alena Rašková.

„Jsem rád, že jsme se shodli 
na tom, že bude upraven celý pro-
stor starého židovského hřbitova. 
Jsme připraveni na to, že Vladimír 
Špidla povede jednání, abychom 

došli společně k dohodě. Jsou ur-
čité sporné body, na kterých jsme 
se zatím nedohodli, ale věřím, že 
dospějeme ke shodě. Zejména by-
chom byli rádi, aby došlo ke správ-
nému informování veřejnosti, žáků 
a rodičů o našem záměru,“ dodal 
předseda Federace židovských obcí 
Petr Papoušek.

„Pro nás je v tuto chvíli důležité 
zlepšit vnímání celé myšlenky re-
habilitace starého židovského hřbi-
tova. Chceme jít formou besed, se-
tkávání, vysvětlování historických 
souvislostí. Je skvělé, že jedním 
z míst, kde beseda o našem projek-
tu proběhne, bude i škola, vedle níž 
se hřbitov nalézá. 

Myslíme si, že existuje řeše-
ní, jak se lze ke škole pohodlně 

dostat, případně procházet mezi 
ulicemi Lidická a Tylova. Komu-
nikace pro pěší rovnoběžná se 
Studentskou by byla širší než nyní 
a umožnila by i příjezd hasičské-
ho vozu. Plocha kulturní památky 
by mohla být přístupna veřejnosti 
ze vchodu z Lidické, ale historic-
ky zde byl i vchod ze Studentské. 
Je třeba se o všem bavit s lidmi, 
kterých se to týká. Nyní k tomu 
snad jsou již vytvořeny podmínky. 
Navíc v rámci těchto debat mohou 
vzniknout i nápady na nějaké zají-
mavé úpravy okolí kolem hlavního 
vstupu do školy,“ uzavřel Tomáš 
Jelínek, zástupce nadace Kolel 
Damesek Eliezer.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

KRÁTCE

Poslední boje pod 
Prostějovem, jaro 1945
přednáška Klubu 
historického 
a státovědného 
v Prostějově

Na březen 2017 připravil Klub his-
torický a státovědný v Prostějově 
přednášku Dr. Zdeňka Bezrou-
ka nazvanou Poslední boje pod 
Prostějovem, jaro 1945. Jedná se 
o první prezentaci z cyklu Po sto-
pách 2. světové války na Pros-
tějovsku, další budou dle zájmu 
pokračovat v budoucnu. Přednáš-
ka je uskutečňována pod záštitou 
Klubu vojenské historie Dukla 
z.s. v Prostějově a Českosloven-
ské obce legionářské Prostějov. 
Na klubovém večeru budou zmí-
něna témata jako příprava obra-
ny u Prostějova, příchod týlových 
jednotek před frontou, koňský 
lazaret, informace o maďarském 
vojsku a průběh posledních dnů 
bojů pod Prostějovem na přelomu 
dubna a května 1945. Potřebné 
údaje byly čerpány z velké čás-
ti za poslední tři roky nejen ze 
státních a soukromých archivů, 
ale hlavně ze zápisků a vzpomínek 
očitých svědků z řad civilistů. 

Klubová přednáška se uskuteč-
ní v tradiční třetí úterý v měsíci 
dne 21. března 2017 v 17 hodin 
ve výstavním sále Státního okres-
ního archivu Prostějov v Třebíz-
ského ulici č. 1. Všichni jsou sr-
dečně zváni.

-tc-s

POZVÁNKA
Srdečně vás zveme na setkání s úspěšnou spisovatelkou, 

Lenkou Chalupovou.
Rodačka z Přerova, kde dosud žije, pracovala jako novinářka

v tisku i televizi, nyní pracuje jako tisková mluvčí přerovského magistrátu.
Vydala detektivky i romány.

Kde bere inspiraci pro své napínavé příběhy?
Je těžké se prosadit v dnešní době s novou knihou?

Chtěla být vždy spisovatelkou?
Na tyto, ale i další otázky, se můžete zeptat spisovatelky Lenky Chalupové na besedě,  

která se uskuteční ve čtvrtek 
2. 3. 2017 od 17.00 hodin v Národním domě v Prostějově v prostorách restaurace.

Vstup volný.
Za vedení Klubu SDŽ Prostějov

Jana Halvadžievová, předsedkyně
Milada Galářová, místopředsedkyně
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WANZL - rodinný podnik vedený již třetí generací s více než 4500 zaměstnanci, výrobními závody a pobočkami po celém světě. Česká pobočka WANZL spol. s r.o. Hněvotín 
má dnes více než 360 zaměstnanců a je schopna řešit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků. Produkty firmy Wanzl představují standard kvality pro zákazníky na celém 
světě. Firma Wanzl se tak stala jedním z předních mezinárodních partnerů globálního obchodu a značku kvality MADE BY WANZL již dávno přenesla do nových oblastí 
použití v jiných odvětvích.

Hledáte zaměstnání, které má budoucnost? Chcete se stát součástí našeho týmu?
 
WANZL – největší světový výrobce nákupních vozíků a výrobce produktů pro logistiku a průmysl, hledá nové kolegy do závodu v Hněvotíně u Olomouce. Umožníme Vám 
tak rozvíjet Vaši profesní kariéru v prostředí plném možnosti

Pokud Vás zaujala nabízená pracovní pozice, zašlete nám prosím svůj profesní životopis nebo nám zavolejte:
Mgr. Klára Pavlišová: klara.pavlisova@wanzl.cz , 730 850 560
Josef Krikel: josef.krikel@wanzl.cz , 731 140 715
WANZL, spol. s.r.o./ Hněvotín 333, 783 47 Hněvotín

Hledáme – SEŘIZOVAČE

NÁPLŇ PRÁCE:
n Seřizování strojů a zařízení
n Vychystávání vstupního materiálu
n Provádění kontrol a zkoušek
n Kapacitní plánování výroby
n Podpora strategie nulových chyb
n Kontrola dodržování plynulosti plnění norem
n Směnný provoz
 
POŽADUJEME:
n SŠ/SOU strojírenského směru
n Znalost čtení technických výkresů
n Praxi na pozici seřizovač výhodou
n Manuální zručnost
n Dobrý zdravotní stav 

NABÍZÍME:
n  Nadstandartní motivující finanční ohodnocení 

(po zkušební době až 24.300 Kč )
n Nárok na 13. a 14. plat
n Jistotu mzdy každý měsíc
n Zázemí nadnárodní společnosti
n Dotovanou stravu
n Nárok na 25 dní dovolené
n Příspěvek na penzijní připojištění
n Firemní akce
n Další profesní vzdělávání
n Moderní pracovní prostředí

www.wanzl.cz

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
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Sedmdesátjednička
To je to číslo, které bylo 
hlavním motivem plesu 
Okresního výboru KDU-ČSL, 
který se konal dne 11.2. 2017 
v nádherných prostorách 
Národního domu v Prostějově. 

Je to doba života skoro jedné lidské 
generace a vzpomněli jsme si i začát-
ky, které bývaly velice skromné. Když 
se 1. ples konal v lednu 1946, tehdy 
příprava plesu od kulturního pro-
gramu až po občerstvení byla pouze 
v režii členů z řad okresních organi-
zací Československé strany lidové, 
kterých bylo do komunistického pře-
vratu v roce 1947 v okrese Prostějov 
více jak 10. tis. I přes pokles našich 
kmenových členů ale i mladých zatím 
příznivců přibývá, což ples prokázal, 
že se „blýská“ na lepší časy. 

Na ples přijalo pozvání mnoho 
vzácných hostů v čele s 1.místo-
předsedou KDU-ČSL a ministrem 
zemědělství ing. Marianem Jureč-
kou s chotí, (je to opravdu krásný 
přístup vzhledem k jejich 5 synům, 
co zůstali doma) , primátorkou 
města paní RNDr. Alenou Raško-
vou, krajským předsedou KDU-ČSL 
Mgr. Ivem Slavotínkem, nám. min. 
školství a dlouholetým bývalým 
ředitelem CMG Mgr. Jaroslavem 
Fidrmucem a dalšími významnými 
hosty veřejného, politického a ob-
chodního života. Za přítomnosti 

více jak 130 účastníků plesu se pre-
zentovaly do bohaté věcné tomboly 
či finančním darem jednak všechny 
naše okresní organizace a někteří 
naši členové a jednak naše Pros-
tějovské firmy a sportovní kluby, 
za všechny budu jmenovat alespoň 
Mubea-HZP s.r.o, TOMI-Remont 
a.s, FTL-First Transport Lines, a.s., 
TK Plus s.r.o. a další, kterým pat-
ří velký dík. Do tomboly přispěly 
i mimo domácí firmy i firmy z ostat-

ních měst a ze zahraničí, pro zají-
mavost jmenuji Oltis Group s.r.o. 
Olomouc nebo Express Vídeň.

Ples byl hodnocen všemi účast-
níky (i těmi, co v tombole nevyhrá-
li) velice pozitivně, vládla na plese 
přátelská a srdečná atmosféra (bez 
nikam vedoucích politických de-
bat), kterou umocnili i všichni vy-
stupující v bohatém programu, jako 
domácí Národopisný soubor Má-
nes, nebo mladé orientální taneč-

nice AISHA z Němčic nad Hanou, 
pražská zpěvačka a prostějovská ro-
dačka Irena Kousalová. Celým ple-
sovým večerem pak nás provázela 
kapela MARBO z Dobrochova. 

Již nyní vás milí občané Prostě-
jova zveme a těšíme se na setkání 
s vámi 3.2. 2018, kdy se bude konat 
72. Ples OV a MěO KDU-ČSL 

Ing. Petr Kousal, Předseda  
Klubu KDU-ČSL a předseda  

MěOrganizace KDU-ČSL Prostějov

V evidenci Domovní správy s.r.o. 
Prostějov, jsou zaregistrovány 
žádosti o městské byty a žádosti 
o byty zvláštního určení – v tzv. 
Domech s pečovatelskou služ-
bou. Bytová komise se k jednot-
livým žádostem vyjadřuje s cílem 
schválit či neschválit, doporučit, 
odložit nebo zamítnout. Není 
nám lhostejná ani otázka soužití 
v domech majetku města Pros-
tějova. V roce 2016 bylo prově-
řováno 21 stížností a 2 petice. 
V současné době Domovní sprá-
va s.r.o. Prostějov, spravuje 1140 
bytů v majetku města Prostějova. 
Jedná se o byty velikosti:

1+0 – v počtu 655 bytů
1+kk – v počtu 42 bytů
1+1 – v počtu 168 bytů

2+1 – v počtu 230 bytů
3+1 – v počtu 21 bytů 
4+1 – v počtu 24 bytů
Z počtu 1140 bytů se jedná 

o 136 bytů nízkonákladových, 323 
bytů zvláštního určení (DPS), 50 
bytů startovacích, 46 bytů bez-
bariérových a 4 byty jsou určeny 
jako krizové.

Podle Pravidel pro přijímání 
žádostí o přidělování městských 
bytů v majetku statutárního 
města Prostějova, vede Domovní 
správa Prostějov s.r.o. seznam 
žadatelů o nájem městského bytu, 
tj. osob, kterým má být na zákla-
dě žádosti poskytnut městský byt 
se splněním těchto požadavků:

– osoba je zletilá
– nemá závazky vůči statutár-

nímu městu Prostějovu.
K datu 31. 12. 2016 evidovala 

DSP s.r.o. 479 žádostí o městský 
byt.

Z toho –146 žádostí o byt 0+1
– 141 žádostí o byt 1+1
– 192 žádostí o byt 2+1
DSP s.r.o. evidovala k datu 31. 

12. 2016 –238 žádostí o přidělení 

bytu zvláštního určení v tzv. Do-
mech s pečovatelskou službou. 

Jana Halvadžievová,  
předsedkyně Bytové komise  

Rady města Prostějova 

Bytová komise informuje 
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PROGRAM NA BŘEZEN
PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Pondělky 9.30–11.30 – diskusní rodičovská skupina rozšíří Vaše obzory, zatímco vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hudební a ma-
nuální schopnosti. Přijďte si odpočinout od každodenní rutiny, získat nové přátele a dozvědět se důležité informace. 

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. 
Vstup do Čajovny je zdarma.

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

7. 3. Dekupáž – tvořivá dílna s E. Svobodovou, DiS. 
V této tvořivé dílně si zkusíte ubrouskovou techniku na keramiku, nebo na dřevo. Díky jednoduchému postupu se z obyčejných věcí dají vytvořit 
krásné originály, vhodné jako dekorace do bytu, ale i jako dárek. Můžete si donést svou vlastní keramiku nebo dřevo, nebo si u nás na místě 
můžete zakoupit květináč, příp. dřevěný rámeček. 

14. 3. Puberta
Úvodem přednášky lektor vymezí a charakterizuje toto důležité životní období. Dále pojmenuje základní vývojové úkoly dospívajícího. Také bude 
řeč o tom, jaká je role rodičů dětí v období dospívání. 

21. 3. Vyvážená strava batolat a malých dětí – beseda s výživovou specialistkou L. Němcovou (Santé)
Tentokrát s výživovou specialistkou probereme výživu batolat a předškolních dětí, dozvíme se, jaké jsou vhodné a nevhodné potraviny pro děti, 
co nakupovat a co raději ne, dále se podíváme na cukr 
a sůl v potravinách. 

28. 3. Systém sociálních dávek v ČR – seminář Mgr. J. Rozehnalové
Cílem semináře je seznámit účastníky s „filozofií“ českého sociálního systému a poskytnout přehled o konkrétních dávkách včetně informace, 
kdy a za jakých podmínek lze dávky čerpat. 

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. 3. – Jarní prázdniny – Zavřeno!
13. 3. – Tvoření pro maminky – Jarní 
tvoření – mozaika
20. 3. – Pohádka a tvoření pro děti
27. 3. – Biblické tance – Jsem žena

PRVNÍ ŠKOLIČKA – každé úterý 
a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod 
7. 3. a 9. 3. 2017 Jarní prázdniny 
– Zavřeno!
Adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 
roků. Účast v kroužku usnadňuje přípravu 
na nástup do MŠ, připravuje na separaci 
od rodičů a navazování vztahů s vrstevní-
ky v malé skupině a bezpečném prostředí. 
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU – každé 
úterý od 17.00 do 18.30 hod
Kroužek pro předškoláky, zaměřený 
na rozvoj jemné a hrubé motoriky, 
na grafomotoriku, logopedii, rozvoj slov-
ní zásoby a komunikačních schopností. 

Postní duchovní obnova pro ma-
minky na mateřské dovolené
Dne 16. 3. 2017 od 8.30 do 13.00 hodin
Duchovní promluva, náměty na prožití 
postní doby s dětmi, biblické tance.
Je nutné se přihlásit. 

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ
Cílem přípravy je ukázat na hodnotu 
manželství a jeho význam a dát snouben-
cům příležitost k intenzivnímu společné-
mu zamyšlení se nad různými aspekty 
manželství. 
Jedná se o čtyři setkání s tématy: Já 
a moje rodina, Muž a žena – komuni-
kace a konflikty, Manželství a sexuali-
ta, Víra a vztah k Bohu v manželství. 
V případě zájmu o církevní sňatek je 
nutné doplnit si témata týkající se ži-
vota z víry s oddávajícím duchovním. 

Programy jsou podpořeny z dotační-
ho programu Rodina a ochrana práv 
dětí MPSV ČR.

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 březnové 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

3.3. – pátek – 17.30–19.30 hod.
JAK ŽÍT A UŽÍVAT SI ŽIVOT NAPLNO – Adolf GOEBEL ml.
15.3. – středa – 17.30–20.30 hod.
PROBUĎ SE ZE SNU FYZICKÉ REALITY – Karel SPILKO
16.3. – čtvrtek – 17.30–19.30 hod.
NOVÁ DIAGNOSTIKA BBC – Bicom Body Czech – Petra SCHNEIDEROVÁ
18.3. – sobota – 16.00–20.00 hod.
Speciální šamanská meditace na přivítání roku 2017
Juan Carlos Pacaya Gomez (Peru – Iguitos)

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
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SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ 
V MĚSÍCI LEDNU 2017 OSLAVILI 
SVÁ JUBILEA
70 let Petr Kotyza

Miloš Pešák
Růžena Virtová

Ing. Zdeněk Šnajdr
Ján Bordáč
Ludmila Procházková
Pavla Bejová
Jarmila Neckařová
Věra Penezič

Ing. Vlastislav Mazal
Ladislav Navrátil
Eva Zedníková
Bohuslava Bibrlová
Marie Vytřísalová
Dagmar Sekaninová
Petr Marek
Marie Pálková
Petr Trajer
Jarmila Marešová
Josef Sacher
Jiří Jančík
Květa Klosová
Josef Nejedlý

Dr., Ing. Jaroslav Zlámal
Josef Rolenc
Petr Bouchal
Rostislav Mazal

75 let Oldřich Červinka
Františka Nováková
Erika Kousková
Karel Šmehlík
Marie Martinková
Ludmila Nováková
Margita Klevetová
Dagmar Klosová

Ing. Josef Protivánek
Jiří Valenta
Marie Všetičková
Jiří Novák
Ivan Tauber

Mgr. Ludmila Kohoutková
František Drobil
Aloisie Sekaninová
Vlasta Ščuková
Antonín Rušil
Jana Vyroubálová

80 let Jarmila Soldánová
Jitka Matoušková
Božena Svobodová
Věra Navrátilová
Božena Píšová
Marta Pokorná
Vladimír Fajmon
Bedřiška Faltýnková

85 let Antonín Vyroubal
Břetislav Tesař
Jitka Skácelová
Eleonora Lexmanová
Libuše Matoušková
Jan Dočkal

90 let Anna Florová
Milada Piňosová
Stanislav Ryšavý
Marie Lišková

91 let Oldřich Čepl
Anna Zatloukalová
Josef Zapletal
Jiřina Kratochvílová
Ludmila Klevetová

Dr. Josef Stříteský
Věra Prouzová

92 let František Roubal
Marie Vylíčilová
František Šlézar
Ludmila Greplová

93 let František Procházka
Jiřina Orlíková
Ludmila Florová

94 let Věra Nedělníková
Anna Kyrová
Růžena Sedlová

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
7.3.2017  14.00  10 HAVÁRIÍ V KOSMONAUTICE RNDr. Jiří Prudký
Kosmonautika neslaví jenom úspěchy. Přináší i havárie. Některé z nich si vyžádaly i oběti nejvyšší. Deset vybraných případů, 
které ovlivnily děnív kosmonautice. Sejdeme se na hvězdárně, vstupné je 20 Kč

14.3.2017 14.00  Hořické trubičky    Mgr. Radka Hemzalová
Pro všechny, kdo se chtějí naučit udělat z oplatky trubičku je určeno toto naše setkání.

21.3.2017 14.00  Nástup jara v ptačí říši  Ing.Řepka
Zajímá vás, co se děje s přírodou a hlavně ptáky na jaře? Jak přežili zimu ? Chcete si poslechnout hlasy ptáků a zeptat se, 
jakou si na zahradu vyrobit ptačí budku? Toto i mnoho dalšího se dozvíte na přednášce.

28.3.2017 14.00  Trénink paměti III.   Mgr. Magdalena Ondráčková
Zase a znovu budeme trénovat, divit se a žasnout nad tím, jak je naše paměť skvělá. A aby nám to vydrželo, naučíme se 
novou techniku, jak si skvělou paměť udržet.

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.

Konečně! Jaro ťuká na dveře, tak 
můžeme vyrazit na výlety. Ten první 
je naplánovaný na středu 8. března. 
V zámku v Rájci nad Svitavou si pro-
hlédneme výstavu Křehká krása – Ka-
mélie a sklo. V místním zahradnictví, 
které se na pěstování kamélií speciali-
zuje, bude samozřejmě možné nakou-
pit i sazeničky. Odpoledne nás čeká 
návštěva Muzea Blanenska, které sídlí 
v Blansku v místním zámku. Mezi ty 
nejzajímavější stálé expozice bezespo-
ru patří Blanenská umělecká litina, 
Objevitelé Moravského Krasu nebo 
Historické interiéry zámku. Filmoví 
fanoušci si budou moci ještě zvlášť 
prohlédnout aktuální výstavu Hvězdy 
stříbrného plátna. Malým bonusem 
cestou domů bude zastávka u podni-

kové prodejny Mlékárny Otinoves.
Další výlet bylo nutné kvůli ná-

vštěvě zámku v Rájci přesunout 
na náhradní termín na úterý 14. 3. 
Dopoledne si s průvodcem projdeme 
historickou část Olomouce a odpole-
dne zamíříme do místní části Holice. 
Prohlédneme si svíčkárnu a mýdlár-
nu. Každý si pak vyrobí vlastní svíčku, 
glycerinové mýdlo a koupelovou sůl. 
K tomu dostane drobné občerstvení – 
kávu nebo čaj a perníček.

Ve středu 22. 3. pojedeme do Vel-
kých Losin. Dopoledne nás průvodce 
provede po areálu lázní a odpoledne 
máme rezervované tři hodiny koupání 
v termálním parku.

Poslední březnový výlet je naplá-
novaný na sobotu. Pojedeme se totiž, 

stejně, jako loni, podívat na rozkvetlé 
mandloně. 23. 3. budou v Husto-
pečích tradiční Slavnosti mandloní 
a vína. Před tím ale ještě navštívíme 
v nedalekých Bošovicích první Pa-
pouščí ZOO.

Na všechny výlety se můžete jako 
vždy, přihlásit na prodejně v Pros-
tějově na nám. T. G. Masaryka 24, 
buď osobně, nebo telefonicky na čísle 
722 464 228 během otevírací doby 
(PO–PÁ: 9:00–17:00 hod., SO: 9:00–
11:30 hod.) nebo prostřednictvím in-
ternetu na webu www.filemon-baucis.
cz či emailem na adrese: info@file-
mon-baucis.cz.

Akce jsou pořádané ve spolupráci 
se Zdravým městem Prostějov.

Těší se na vás Jana Šmudlová

Výlety pro seniory v březnu

VZDĚLÁVACÍ AKCE

ASOCIACE REIKI MORAVA 
z.s.
www.reikimorava.cz
vás zve na březnové akce:
22. 3. 2017 středa 18.00 hod | 
Klub AREIM – Národní dům v Prostějo-
vě – 1.NP, červený salonek
Tajemná moc drahých kamenů a jejich 
praktické využití v našem životě
Přijďte se blíže seznámit s působením drahých 
kamenů, které provází lidskou historii již od nej-
starších dob jejího vývoje. O drahokamech se zde 
nebude jen povídat, ale součástí přednášky bude 
též možnost si kameny, o nichž bude řeč, osahat, 
vnímat jejich energii a seznámit se s některými 
technikami, které zesilují jejich blahodárné 
působení na lidské zdraví. Dozvíte se mimo jiné 
informace o tom, jak si správně kameny pro svou 
potřebu vybírat, jak je vkládat do drahokamových 
mandal, šperků, amuletů i jak je správně rozmístit 
v interiéru dále pak použití drahých kamenů 

při ochraně před působením zla. Po skončení 
přednášky bude možnost si drahokamy zakoupit 
za diskontní ceny. Pavel C. Dočkal – spisovatel, 
filozof, terapeut, badatel v oblastech lidské duše, 
působení míst a staveb na člověka, využívání 
drahokamů lidstvem v průběhu věků. Zabývá se 
metodikami zvyšování úrovně jemněsmyslového 
vnímání. Vydané knihy: Proměny duše; Astrální 
patogenní zóny a jejich zlé působení na člověka. 

CO JE REIKI? Informaci podá Mgr. Ru-
dolf FRANTIS – předseda ASOCIACE 
REIKI MORAVA z.s. Vice na: www.
reikimorava.cz 
MEDITACE – společné harmonizačně-
-léčebné uvolnění vedené slovem 
biotroničky, ekoložky, malířky a básnířky 
Mgr. Eriky BÁBKOVÉ. Vstupné: členové 
AREIM 50Kč, ostatní 90Kč
25. 3. 2017 sobota 10.00 hod 
|TRADIČNÍ USUIHO REIKI – I. STU-
PEŇ – ART ECON SŠ, Husovo nám. 91, 
PV, 2. NP, multimediální učebna

Přibližně hodinová prezentace o REIKI, potom 
iniciace na REIKI. Následuje seminář o práci 
s energií REIKI a průběžné procvičování jednot-
livých technik, které jsou součástí výuky prvního 
stupně. Iniciace probíhá individuálně. Získáte cer-
tifikát a praktický manuál. Ti, kteří již absolvovali 
I. stupeň u Dr. L. Hodka nebo Mgr. R. Frantise, 
mohou přijít na opakování (doporučujeme 
okolo 12 hod po úvodní části a iniciaci nových 
zájemců.). Na výše uvedenou akci srdečně zveme 
všechny, kteří mají o danou problematiku zájem. 
Děti mohou být iniciovány od 3let. REIKI u dětí 
zintenzivňuje osobnostní rozvoj, posiluje imu-
nitní systém, zvyšuje koncentraci a chrání před 
zneužíváním návykových látek. Úvodní přednáška 
s prezentací a zodpovězením dotazů je zdarma. 
Více na www.reikimorava.cz

Mgr. Rudolf FRANTIS, předseda a členové 
Rady ASOCIACE REIKI MORAVA z.s. 
Projekt „Seznamování veřejnosti s tra-
dičním Usuiho REIKI“ je spolufinancován 
Olomouckým krajem a statutárním městem 
Prostějovem
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INZERCE

Prostějov, Krapkova ul. 
Prodej rohového RD na zajímavém místě u centra města, 
určený k celkové rekonstrukci. Nyní v přízemí 2+1, 
v 1. patře 2+1. El. 220/380 V, obecní voda a kanalizace. 
Plyn před domem. Pozemek celkem 166 m2. PENB - G. 
 Cena: 2.490.000 Kč

Prostějov, Žeranovská ul. 
Prodej bytu 3+1 po rekonstrukci v OV, zv. přízemí, 71 m2, 
měs. náklady 4.000 Kč + inkaso (cca 1.000 Kč). PENB – C.

Cena: 1.795.000 Kč

Prostějov, nám. T. G. Masaryka
Pronájem prodej ny na lukrativním místě v centru. Plocha 
77 m2 + soc. zázemí a sklad (22 m2), podlahy - dlažba, 
vlastní plyn. ÚT, moderní výlohy. Nájem + inkaso cca 
2.000 Kč. Volné od 1. 5. PENB – G.
 Cena: 28.000 Kč/měsíc

Prostějov, Krasická ul.
Pronájem zrekonstruovaného bytu 3+1 v 1. patře se 
zasklenou lodžií, plocha 84 m2, vlastní plyn. ÚT. Inkaso cca 
3.000 Kč. PENB – C. Cena: 11.000 Kč/měsíc + inkaso
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29. ledna 2017 nás opustila legenda 
Sokolské župy Prostějovské sestra 
Dolly Bučková. Společně s námi, ka-
marádkami z Věrné gardy, oslavila 
své 89. narozeniny, dvakrát nepřišla 
do cvičení a po třetí už odešla z to-
hoto světa. Je ústřední osobností 
devadesátých let, doby obnovy So-
kola. Kolem ní se utvořila početná 
skupina sester, které se postaraly 
o návrat sokolských tradic. Od té 
doby se s Dolly známe a od té doby 
se od ní nepřestávám učit. Nedaří se 
mně psát o ní v minulém čase.

Mnohokrát jsem jí žertem vy-
čítala, že byla v předchozím životě 
generálem Napoleonova vojska. 
Dovedla totiž prosadit svou autori-
tu a sjednat si kázeň. Je pravda, že 
seniorky, vychované Sokolem, už 
většinou napomínání nepotřebují, 
ale když je v tělocvičně kázeň, nejsou 
úrazy a je možné si cvičení užít. Tato 
zásada je nezbytná, pracujeme-li 
s dětmi a s mládeží vůbec! Pokud šlo 
o správnou věc, dokázala se o ni Do-
lly zasadit, i kdyby byli všichni proti 

ní. Je umění jít do konfliktu, snažit 
se vyřešit nepříjemnosti a nikoho 
neurazit.

Není to tak dávno, co se Dolly 
ještě účastnila našich sokolských 
turistických výletů, pro něž získala 
i mě a několik dalších. Kdysi pře-
lezla i Kavkaz, o Alpách a Vysokých 
Tatrách ani nemluvě. Ráda zpívala. 
Každé posezení u kávy v naší klu-
bovně bylo a je provázeno zpěvem. 
Ač rodačka z Ostravska, byla v mládí 
členkou hanáckého národopisné-
ho souboru. Hanáckých písní znala 
spoustu. Uměla si na sebe všechno 
ušít, včetně oteplovaček, pletla a vy-
šívala. Neznám nikoho kromě Dolly, 
kdo by uměl výšivku richelieu.

Historie Sokola 1 Prostějov se je-
jím odchodem jaksi dělí na dvě po-
loviny: S Dolly Bučkovou a bez Do-
lly. V pondělí 30. ledna už jsme my, 
ženy z Věrné gardy, cvičily bez ní. 
Každé cvičení končíme sokolským 
pochodem, který si velmi užíváme, 
tak jak to měla Dolly ráda. 

Máme před sebou XVI. Všeso-

kolský slet, který bude v roce 2018 
součástí oslav 100 let republiky. 
S nácvikem už nám Dolly neporadí, 
ale budeme se snažit, aby byla spo-

kojena, pokud se na nás bude ze so-
kolského nebe dívat.

Božena Jiříčková, Sokol 1,  
Prostějov

Odešla sestra Dolly Bučková
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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

B Ř E Z E N   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.

STŘEDA 1. BŘEZNA | 9 A 11 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 50 MINUT
Tomáš Jarkovský – Jakub Vašíček – Jiří Vyšohlíd a kol.: O BÍLÉ LANI
Divadlo Drak Hradec Králové | Režie: Jakub Vašíček

ČTVRTEK 2. BŘEZNA | 9 A 11 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 70 MINUT
TRAPAS NEPŘEŽIJU! ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ
Hrají: M. Dolinová, L. Ondřej

ČTVRTEK 2. BŘEZNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA A, DOPRODEJ, LM
Woody Allen: PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Hrají: B. Klepl, A. Fixová, V. Senič, M. Dusbaba, E. Dohnalová, 
F. Müller, R. Štabrňák
Překlad: Ondřej Sokol | Režie: Milan Schejbal

PÁTEK 3. BŘEZNA | 9 A 11 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 70 MINUT
TRAPAS NEPŘEŽIJU! ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ
Hrají: M. Dolinová, L. Ondřej

ÚTERÝ 14. BŘEZNA | 9 A 11 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 60 MINUT
Václav Čtvrtek – Petr Slunečko: KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Divadlo Anfas Praha | Režie: Petr Mikeska

STŘEDA 15. BŘEZNA | 9 A 11 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 60 MINUT
Václav Čtvrtek – Petr Slunečko: KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Divadlo Anfas Praha | Režie: Petr Mikeska

ČTVRTEK 16. BŘEZNA | 19 H
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | 5. ABONENTNÍ KONCERT, DOPRODEJ, LM
BENNEWITZOVO KVARTETO
Jakub FIŠER (1. housle) – Štěpán JEŽEK (2. housle) 
Jiří PINKAS (viola) – Štěpán DOLEŽAL (violoncello)
Hugo Wolf: Italská serenáda pro smyčcové kvarteto 
Erwin Schulhoff: Pět kusů pro smyčcové kvarteto 
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 “Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty” 

Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet G dur op.106   

SOBOTA 18. BŘEZNA | 19 H 
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA A, DOPRODEJ
John Murell: BOŽSKÁ SARAH
Divadlo Kalich Praha
Hrají: I. Janžurová, K. Hádek/I. Orozovič | Překlad a režie: Alice Nellis

PONDĚLÍ 20. BŘEZNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ, TROJÁK
Šárka Vaculíková: MILENA MÁ PROBLÉM
Hraje: Šárka Vaculíková, režie: Šárka Vaculíková

STŘEDA 22. BŘEZNA | 9 A 11 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 50 MINUT
Dagmar Spanlangová – Pavel Sýkora – Pavel Vašíček: 
POHÁDKY OVČÍ BABIČKY
Divadlo Alfa Plzeň  | Režie: Tomáš Dvořák
Inscenace získala Cenu diváků na přehlídce Dítě v Dlouhé 2015

STŘEDA 22. BŘEZNA  | 17 H
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | PRO VEŘEJNOST| VSTUP VOLNÝ
PROLISTOVÁNÍ KNIHOU MARIE A MAGDALÉNY
Autorské čtení z románu Lenky Horňákové – Civade

ČTVRTEK 23. BŘEZNA | 9 A 11 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 50 MINUT
Dagmar Spanlangová – Pavel Sýkora – Pavel Vašíček: 
POHÁDKY OVČÍ BABIČKY
Divadlo Alfa Plzeň
Režie: Tomáš Dvořák
Inscenace získala Cenu diváků na přehlídce Dítě v Dlouhé 2015

PONDĚLÍ 27. BŘEZNA | 18 H
JEVIŠTĚ ZA OPONOU | LiStOVáNí.cz č. 6, doprodej
MÍT A NEMÍT (Ernest Hemingway)
Účinkují: P. Oubram a T. Drápela 

ÚTERÝ 28. BŘEZNA | 19 H
JEVIŠTĚ ZA OPONOU | PRO VEŘEJNOST
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Divadlo Hanácké obce Prostějov | Režie: Hana Lužná

ÚTERÝ 28. BŘEZNA | 19 H
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | PRO VEŘEJNOST
John Chapman – Dave Freeman: KLÍČ PRO DVA
Moje divadlo Prostějov
Hrají: M. Drmolová, H. Švédová, J. Dohnal, M. Jančík, P. Drmola, 
K. Štenclová, H. Šprynarová, R. Volek
Režie: Pavel Drmola

STŘEDA 29. BŘEZNA | 15 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST
MATEŘINKA | Festival mateřských škol

ČTVRTEK 30. BŘEZNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5P, DOPRODEJ
Jan Vodňanský & Petr Skoumal – Jan Borna: 
S ÚSMĚVY IDIOTŮ
Divadlo v Dlouhé Praha
Hrají a zpívají: M. Doležalová, V. Lazorčáková, L. Veliká, F. Cíl, 
M. Hanuš, Č. Koliáš, J. Meduna, M. Potoček, P. Tesař, T. Turek, 
M. Veliký ad.
Režie: Jan Borna, Miroslav Hanuš
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PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:

KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN 
SCÉNICKÉHO TANCE – pořádá DUHA – Kulturní klub u hradeb
BACHA NA ŠPORCLA | 6. abonentní koncert, doprodej
Účinkují: Pavel ŠPORCL, Elen MACHOVÁ – housle, 
Vilém VEVERKA – hoboj, Czech Ensemble Baroque Orchestra 
ČECHY LEŽÍ U MOŘE – Naivní divadlo Liberec | pro školy
ČECHY LEŽÍ U MOŘE – Naivní divadlo Liberec | pro školy
PYGMALION– Městské divadlo Mladá Boleslav | pro školy
PYGMALION – Městské divadlo Mladá Boleslav  | skupina A, doprodej
ZLATOVLÁSKA – Těšínské divadlo Český Těšín – pro školy
ZLATOVLÁSKA – Těšínské divadlo Český Těšín – pro školy
STARÁ DOBRÁ KAPELA – Divadlo Palace Praha – skupina B, doprodej
DEŠTIVÉ DNY – Divadlo Ungelt Praha – skupina 5P, 
doprodej od 1. 3. 2017, 4 vstupenky na osobu 
– pouze v pokladně divadla – vstupenky nejsou v on–line prodeji
DOTEKY MÓDY – pro veřejnost
HVĚZDA – Studio DVA divadlo Praha – mimo předplatné (Troják)
Hraje: Eva Holubová
ZUŠ – JARNÍ HRÁTKY – pořádá ZUŠ V. Ambrose – pro veřejnost 
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA SCÉNICKÉHO TANCE      
MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH – pořádá DUHA – Kulturní klub u hradeb
ROZTANČENÁ SCÉNA – krajská postupová přehlídka dětských      
folklorních souborů – pořádá DUHA – Kulturní klub u hradeb



21PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

SPOLEČNOST, KULTURA

Tečka za koncertní sezónou: Bacha na Šporcla

Jedinečným koncertem BACHA 
NA ŠPORCLA vyvrcholí 
v pondělí 3. dubna v 19 hodin 
koncertní sezóna Městského 
divadla v Prostějově. 
Světoznámý virtuózní houslista 
Pavel Šporcl nastudoval 
s komorním orchestrem Czech 
Ensemble Baroque Orchestra 
Bachovy barokní koncerty 
pro housle, smyčce a basso 
continuo. Připomněl tak 330. 
výročí od narození významného 
německého hudebního 
skladatele Johanna Sebastiana 
Bacha. 

Kompletní provedení Bachových 
koncertů pro housle, smyčce a basso 
continuo s doprovodem vynikajícího 
ansámblu dobových nástrojů Pavel 
Šporcl poprvé uvedl v programu své-
ho turné Bacha na Šporcla – Generali 
tour 2015 ve zcela vyprodaných kos-
telích a koncertních síních osmi čes-
kých měst. V Praze a v Brně byl tento 
program také součástí výjimečného 
Bach maratónu, v rámci něhož Pavel 
Šporcl provedl vždy ve třech po sobě 
jdoucích dnech kompletní Bachovo 
dílo pro housle. Za tento výjimečný 
počin sklidil velké uznání odborných 
hudebních kritiků i posluchačů. 

Prostějovský koncert obohatí další 
virtuózní hudebník – hobojista Vilém 
Veverka, který okouzluje bravurní 
technikou, fenomenálním přednesem 
a zápalem pro interpretovanou hud-
bu. „Pavlu Šporclovi a jeho Gipsy Fire 
aplaudovalo vyprodané prostějovské 
divadlo naposledy před dvěma lety. 
A ve stejné době hostoval v našem di-
vadle i Vilém Veverka. Propojení jejich 
mistrovství v rámci jednoho koncertu 
bude nepochybně velkým hudebním 
svátkem,“ uvedla ředitelka Městského 
divadla v Prostějově Jana Maršálková. 

K pěti Bachovým koncertům zařa-
dil Pavel Šporcl do programu prostě-

jovského koncertu i vlastní virtuózní 
variace Kde domov můj. Intimní 
skladbu s hlubokým podtextem vní-
má jako dosud nejnáročnější ve svém 
repertoáru. „Do virtuózních variací 
jsem vložil mnoho technicky nesmír-
ně náročných obtížností. Troufám si 
tvrdit, že je to nejtěžší skladba v mém 
repertoáru. Přesto jsou tyto variace 
i mojí nejintimnější kompozicí,“ říká 
Pavel Šporcl. Podle renomovaného 
hudebního režiséra Martina Puklic-
kého nebylo takové virtuózní dílo pro 
sólové housle napsáno za posledních 
sto let.  

(eze)

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov 
12. SEZÓNA | BŘEZEN 2017
Středa 7. března v 19 hodin
TESTOSTERON (Andrzej 
Saramonowicz) 
překlad: Tomáš Svoboda
 „To znamená, že ony s náma vyjebávají 
za to, že se špatně chováme,… my to vůbec 
nemůžeme ovlivnit, protože nám to poroučí 
nějakej zasranej hormón …a nakonec, když 
ony dostanou trochu toho testosteronu... 
tak se chovají stejně jak my?“
Sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur, 
sedm rozdílných hladin testosteronu. Avšak 
jeden stejný cíl. Stejná radost a stejná 
bolest. Muži o ženách a také sami o sobě 
v drsné komedii, která si ani na svatební 
hostině nebere servítky.

Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, 
Jakub Krejčí, Lukáš Kameníček, Jan Šprynar 
a Miroslav Ondra nebo David Kolba
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let!!!

Středa 14. března v 19 hodin
TESTOSTERON (Andrzej 
Saramonowicz) 
překlad: Tomáš Svoboda
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Pátek 17. března v 19 hodin 
BASKERVILLSKÁ BESTIE (Arthur 
Conan Doyle, Aleš Procházka a kol.) 

Sherlock Holmes a doktor Watson 
na straně dobra. Proti nim stojí záhadná 
bestie, která uprostřed ponuré krajiny 
plné močálů terorizuje rod Baskervillů. 
Dokáže si doktor Watson poradit 
s metodou dedukční a převleky slavného 
detektiva?
Komediálně laděná inscenace 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. 
Vejmělková, L. Kameníček, D. Krchňavý, 
J. Krátký, J. Mojžíš Krejčí, M. Nevrlá, A. 
Mlčochová, A. Daněčková a další
Režie: Aleš Procházka
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Cesta 
mezi okem 
a srdcem

Koncepce výstavy 
„ Cesta mezi okem 
a srdcem „ je zaměřena 
na záznamy z akční 
tvorby.   Prostřednictvím 
akční tvorby žáci objevují 
jiné výtvarné hodnoty 
a způsoby sebevyjádření. 
Akční tvorba usnadňuje 
vnímání sebe sama 
a přibližuje některé 
výrazové prostředky 
figurální kompozice. Také 
vnímání nově vytvořeného 
prostoru vybavuje žáky 
dalšími vjemy a zážitky.

Akční tvorba usnadňuje 
komunikaci mezi žáky, učí 
se pracovat ve skupině, 
vnímat názor jiného 
člověka, být součástí 
tvořivého procesu … 
dávat život dílům starých 
mistrů, poznávat směry 
ve výtvarném umění. 

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO 
KŘÍŽE PROSTĚJOV A ZDRAVÉ MĚSTO 
PROSTĚJOV POŘÁDAJÍ
5. ročník potkávání se s módou, pohybem, krásou a mluveným slovem...
Tvořím, tedy jsem ...
v pátek 31. března 2017 v 17 hodin v Národním domě
v Prostějově, v přednáškovém sále, 1. patro
...překvapení večera – tombola – originály tvůrců

od 12 hod. – plyšákový a botičkový bazar, originální batika 

od 17 hod. – hlavní program (rezervační vstupenka nutná – distri-
buce ČČK Prostějov) 
 ¶ Ing. Lenka Černochová, ČČK Prostějov – originální batikované oděvy
 ¶ Zdeňka Šuranská, Prostějov, Luhačovice, Uherské Hradiště – originální 

úpletová móda a doplňky 
 ¶ Izabela Machútová, Olomouc – originální bižuterie, ručně malované 

tašky, obrazy
 ¶ Josef Jelínek, Olomouc – fotografie
 ¶ studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž – klarinetové kvarteto
 ¶ ukázky módních účesových trendů a malování na tělo – Střední škola 

Automobilní Prostějov
 ¶ kolekce originálních klobouků ART ECON s.r.o Prostějov
 ¶ moderování – Ing. Marie Vymazalová
 ¶ líčení modelek a ukázka líčení pro zájemce zdarma Mary Kay – Petra 

Jílková
 ¶ překvapení večera – v roli modelek známé osobnosti Prostějova

… a mnoho dalšího
Za pořadatele Vás srdečně zve Ing. Lenka Černochová, ředitelka úřadu ČČK Prostějov, 
vstupné dobrovolné, rezervace míst na: 723005411 nebo pište  
na mail prostejov@cervenykriz.eu 

ZÁKLADNÍ  
UMĚLECKÁ ŠKOLA  
VLADIMÍRA  
AMBROSE   
PROSTĚJOV

BŘEZEN 2017
HUDEBNÍ OBOR
Jarní besídky žáků  
v 17.00 hod. v sále ZUŠ 
16. 3., 21. 3., 22. 3. a 23. 3. 2017

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie linka – únor–březen 
2017 výstava Cesta mezi 
okem a srdcem
Koncepce výstavy „ Cesta mezi 
okem a srdcem „ je zaměřena 
na záznamy z akční tvorby.   
Prostřednictvím akční tvorby žáci 
objevují jiné výtvarné hodnoty 
a způsoby sebevyjádření. Akční 
tvorba usnadňuje vnímání sebe 
sama a přibližuje některé výrazové 
prostředky figurální kompozice. 
Také vnímání nově vytvořeného 
prostoru vybavuje žáky dalšími 
vjemy a zážitky.

Výtvarná soutěž  
Cesty, cestování...
Slavnostní vernisáž a vyhodnocení 
soutěže se uskuteční ve čtvrtek 23. 
3. 2017 v 16.00 hod. v prostorách 
výtvarného oboru Základní 
umělecké školy Vladimíra 
Ambrose Prostějov, Vápenice 3, 
Prostějov.

Společenský večírek Spolku přátel 
Základní umělecké školy Vladimíra 
Ambrose Prostějov
1. 4. 2017 v 19.30 hod.  
H-CLUB, Wolkerova 22,  
Prostějov

Kontakt:
Kravařova 14
Telefon: 582 406 050
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INZERCE

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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Sobotní tvořivé odpoledne
V březnu může sice ještě pěkně mrz-
nout, nám to ale nevadí, protože 
v Echu bude již 4. března probíhat 
letošní první, ryze jarní workshop! Po-
kud máte chuť vytvořit si jarní dekora-
ci letos sami, dojděte první březnovou 
sobotu v 15:00 hodin. 

Dotazy a náměty, případně rezerva-
ce můžete zasílat na e-mail worksho-
pyecho@gmail.com
Koncert kapel
Když už je řeč o topení – pranostika 
říká, že v březnu za kamna vlezem. 
Byla by však hrozná škoda nechat 
si kvůli tomu ujít kapely BLAHO 19 
(alternative art rock), DURCHUM-
DURCH (experimental punk), 
BULLFROG (stoner noiserock) a VA-
DAMATERÁLU (underground). Pro-
to se 11. března přijďte raději ohřát 
k nám, kamna tu máme taky. Startu-
jeme v 19:00 hodin.
Echo 4y anniversary!
K této slavnostní příležitosti nám za-
hrají domácí v Echu zkoušející kapely. 

Rockově a vždy dobře naladění MIS-
TED MIND a na rock´n´roll zatrsáme 
s kapelou PINK TUXEDO GANG. 
Máte rádi vesmír? A víte, jak zní ves-
mírná elektronika? A vy to zjistíte díky 
Petru Adamcovi, vystupujícího pod 
uměleckým jménem SUBJECT LOST. 

Těšit se můžete i na skvělé DJ´s 
– maximálně dobrý minimal zahra-
je JOSHEK, jako pac man se může-
te rozhýbat v rytmu melodií, které 
pro vás namíchá ve svém 8bitovém 
setu PETER a večer královsky uzavře 
CARL KING!

Na všechny se těšíme 17. března 
od 19:00 hodin.

Najdete nás v Prostějově na Kos-
telecké ulici č.39 (na konci slepé ulič-
ky k panelákům, naproti restaurace 
U Chmelů)

Pro více informací, či spojení 
s námi navštivte níže uvedené strán-
ky:

www.facebook.com/sound.of.echo 
plus.google.com/+Nezávislýpro-

storECHOProstějov

Echo slaví čtvrté narozeniny,  
aneb těšíme se na jaro! Co takhle návod na spokojený, šťast-

ný a bezproblémový život? Brali bys-
te? Kdo že ne? A jak jste na tom se 
změnami? Máte je rádi, nebo dáváte 
přednost každodenní jistotě? Možná 
se shodneme na tom, že záleží i o jaké 
změny jde. Kdo by se rád nespoléhal 
na to, že svět kolem nás pojede podle 
zajetých pravidel. Že když ráno oto-
čím kohoutkem, poteče teplá voda, 
když spěchám na vlak, chci věřit, že 
pojede a v oblíbeném obchodě, když 
jdu po celém dnu nakoupit, najdu rýži 
vždy na stejném místě. Jistota. Co ale 
opačný scénář? Nic není tak, jak má 
být a od rána je vše vzhůru nohama. 
Co tohle s námi udělá? Je to změna, 
zákon schválnosti, spiknutí, narušená 
rutina, zkažený den? A co teprve ty 
změny velké, životní? Nečekaný roz-
pad vztahu, ztráta zaměstnání nebo 
hledání vnitřní motivace k činnostem, 
které nás ještě do nedávna uspokojo-
valy? To už je nápor na optimistický 
pohled na život a první myšlenka vět-
šinou nebývá, že je to vlastně hrozně 
fajn. Jde vůbec nečekanou změnu pro-
měnit ve výhodu a příležitost k růstu? 

Umíme se ještě zastavit a přehodnotit 
své postoje v případě, že se nám změ-
na nelíbí a nemůžeme ji ovlivnit? Nebo 
už jsme tak zabředlí ve svých očekává-
ních, zkušenostech a každodenním 
vnímání, že to ani nezkoušíme? 

Přesto, co to nezkusit, společně 
s námi přijít zapracovat sami na sobě, 
přehodit vše, co se nám v životě děje 
a mění na pozitivní příležitost. Obrá-
tit se k sobě a být tím nejlepším ma-
nažerem právě sami sobě. Zkusíme 
koučovat sami sebe společně s naší 
oblíbenou lektorkou Mgr. Hanou Pís-
kovou, koučkou, moderátorkou, hla-
satelkou Českého rozhlasu, kulturní 
referentkou, ve středu 22. března 2017 
od 17:00 do 19:30 hodin v salonku 
Restaurace Na Mánesce. Vzhledem 
k omezené kapacitě doporučujeme 
si své místo zavčas rezervovat u paní 
Heleny Volfové formou sms na tele-
fonním čísle 605 051 955. Vstupné je 
200 Kč. Přijďte si k nám najít odpovědi 
na všechny otázky, ono to není zase až 
tak těžké, zvládne to každý, když chce.

Klub podnikavých žen Prostějov 
PP 

SEBEKOUČINK – změna jako výhoda
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1.3. | ST | 9H  

KNIŽNÍ BAZAR
Hledáte zajímavou knihu pro svou knihovničku? Je vám líto vyhodit knihy, které již nepotřebujete? Navštivte knižní bazar, 
který bude probíhat v prostorách knihovny až do 31. března. Můžete přinést vaše knihy, které budou zdarma k dispozici 
ostatním čtenářům, a sami si můžete odnést všechny publikace, které vás zaujmou.

9.3. | ČT | 9.30H | PODKROVNÍ SÁL   

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Přednáška RNDr. Mojmíra Vlašína z brněnského Ekologického institutu Veronica má název Jak udělat ze své zahrady přírod-
ní zahradu. Jejím cílem je ukázat, že i obyčejná zahrada může být místem, které produkuje čerstvé a zdravé potraviny bez 
chemie a  umožňuje celé rodině relaxovat, setkávat se a tvořit. Může to být zahrada esteticky krásná a pestrá, s množstvím 
různých stanovišť, může být místem pozorování a učení se přírodním procesům. Akce je určena nejen registrovaným účast-
níkům akademie třetího věku, ale i dalším zájemcům. Vstup volný.

9.3., 23.3. | 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. 

15.3. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL  

ARNOŠT VAŠÍČEK: LABYRINT ZÁHAD
Beseda se známým záhadologem, spisovatelem a scénáristou. Arnošt Vašíček pátrá po největších záhadách v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku a pokouší se je rozluštit s pomocí odborníků i srovnáváním s podobně tajemnými případy ve světě. 
I tentokrát nabídne řadu překvapivých objevů a odvážných hypotéz.

16.3. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL   

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
I letos se připojíme k celostátní akci Národní týden trénování paměti. Spolu s trenérkou paměti Mirkou Vyroubalovou si 
vyzkoušíme některé paměťové techniky a dozvíme se, jak svoji paměť udržet v kondici co nejdéle. Akce je určena pro 
všechny zájemce – pro účastníky předchozích kurzů trénování paměti, ale i pro ty, kteří chtějí zjistit, oč se vlastně jedná. Přijďte se 
pobavit a dozvědět se něco zajímavého.

21.3. | ÚT | 9.30H | PODKROVNÍ SÁL

PROMÍTÁNÍ PRO NEVIDOMÉ
Promítání speciální zvukové verze pohádkového příběhu Korunní princ režiséra Karla Janáka je určeno pro nevidomé 
a slabozraké čtenáře naší knihovny. Akce se koná ve spolupráci s prostějovskými pobočkami organizací Sons a Tyflocentrum.

23.3. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL

NESPOUTANÝ ISLAND
Prezentace cestovatele a fotografa Davida Vargy představí méně navštěvované, ale o to hezčí a pestřejší vnitrozemí ost-
rova. Chybět nebudou ani informace a zajímavosti o této úžasné zemi, o jejích lidech a kultuře. Promítání fotografií doplní 
krátký film natočený dronem, díky němuž se můžeme podívat na unikátní záběry islandské přírody z ptačí perspektivy. 

28.3. | ÚT | 9H | PŮJČOVNA   

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

29.3. | ST | 10,17H | UČEBNA 

CARMEN ANEB JAK POUŽÍVAT KATALOG KNIHOVNY
Z pohodlí svého domova si přes internet můžete v knihovně vyhledávat knihy, zadávat si rezervace i prodlužovat výpůjční 
dobu. Nevíte jak na to? Přijďte a my vás to během hodinového kurzu naučíme. Přihlaste se prosím předem v čítárně nebo 
na tel. č. 582 329 661, počet míst je omezen.

CELÝ MĚSÍC

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 do 13.4.
JÁ A MOJE KNÍŽKA: MALÁ DĚTSKÁ FOTOSOUTĚŽ
Zajímá nás, která knížka je právě teď tvoje nejoblíbenější. A zajímáš nás ty. Prozradíš nám to fotkou? 
Na adresu detske@knihovnapv.cz pošli svoji „selfie“ s knížkou, která je tvoje NEJ. Buďte kreativní, buďte nápadití. Připoj své křestní 
jméno, a když se ti bude chtít, napiš krátce, proč se ti zrovna tahle knížka tolik líbí. Každý, kdo se zúčastní, bude zařazený do losování 
o knižní odměnu. Fotku nikomu dalšímu neposkytneme a zveřejníme ji jen s tvým souhlasem.
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Arnošt Vašíček:  
Labyrint záhad

Ve středu 15. března v 17 
hod. přivítáme v knihov-
ně již podruhé známého 
spisovatele, scénáristu 
a záhadologa Arnošta Va-
šíčka. Napsal řadu knih 
o tajemnu a je také auto-
rem několika televizních 
seriálů, např. Planeta 
záhad, Strážce duší, Ztra-

cená brána či Ďáblova lest. Ve svém novém pořadu 
nazvaném Labyrint záhad poodhalí některé tajemné 
nálezy i překvapivé skutečnosti. Byl Vojtěch z Per-
nštejna zavražděn? Co znamená prastarý magic-
ký znak namalovaný na křtinských lebkách? Jaká 
událost přivedla Praotce Čecha do české kotliny? 
Co ukryli Slované v tajné podzemní svatyni na Rad-
hošti? Arnošt Vašíček pátrá po největších záhadách 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a pokouší se je 
rozluštit s pomocí odborníků i srovnáváním s po-
dobně tajemnými případy ze světa. A jak je u tohoto 
autora obvyklé, i tentokrát nabízí řadu překvapivých 
objevů a odvážných hypotéz.

Trénování paměti
Často se v poslední době mluví o tom, jak je důle-
žité zachovat si své duševní schopnosti do vysokého 
věku. K tomu mohou přispět i kurzy trénování pamě-
ti pořádané knihovnou už od roku 2010. Ukázkovou 
lekci tréninku paměti jsme připravili na čtvrtek 16. 
března v 17 hodin, u příležitosti vyhlášení Národního 
týdne trénování paměti, který probíhá pod záštitou 
České společnosti pro trénování paměti a mozkový 
jogging. Účastníci se na této lekci seznámí s tím, jak 
kurzy probíhají, jaké jsou paměťové techniky a růz-
né paměťové pomůcky. Kromě toho si vyzkouší, 
jaký mají postřeh, pozornost a krátkodobou paměť. 
Dozvíme se také, jak moderní technologie ovlivňu-
jí naši paměť. Přijít mohou bývalí absolventi kurzu 
– ověřit si, jestli už všechno nezapomněli a potkat 
se se svými „spolužáky“, ale uvítáme samozřejmě 
i nové zájemce, kteří jsou jen tak zvědaví, jak to u nás 
chodí. Přijďte se dozvědět něco zajímavého a strávit 
příjemné odpoledne u šálku kávy či čaje.

Na vaši účast se těší lektorka M. Vyroubalová

Nespoutaný Island
Island je v poslední době snad největší „cestova-
telský hit“. Před pěti lety okouzlilo toto magické 
místo cestovatele a fotografa Davida Vargu natolik, 
že se sem pravidelně vrací. Jak sám říká, Island je 
opravdu neuvěřitelnou ukázkou různorodosti a zá-
zraků přírody v obrovské koncentraci na tak malém 
prostoru. Najdeme zde vodopády, ledovce, sop-
ky, polární záři, pestrobarevné domečky i koupání 
v geotermálních pramenech. Prezentace Davida 
Vargy představí méně navštěvované, ale o to hezčí 

a pestřejší vnitrozemí ostrova. Chybět nebudou ani 
informace a zajímavosti o této úžasné zemi, o jejích 
lidech a kultuře. Promítání fotografií doplní krátký 
film natočený dronem, díky němuž se budeme moci 
podívat na unikátní záběry islandské přírody z ptačí 
perspektivy. To vše ve čtvrtek 23. března v 17 hod.

Carmen aneb Jak používat 
katalog knihovny 
Z pohodlí svého domova si přes internet můžete 
v knihovně vyhledávat knihy, zadávat si rezervace 
i prodlužovat výpůjční dobu. Nevíte jak na to? Přijď-
te ve středu 29. března do knihovny a my vás to bě-
hem hodinového kurzu naučíme. Dopolední kurz, 
který začíná v 10 hod., je určen především seniorům 
a obávat se ho nemusí ani ti, kteří si nejsou při práci 
s počítačem příliš jistí. Druhý, odpolední kurz, pak 
začne v 17 hod. Svoji účast nahlaste prosím předem 
v čítárně nebo na tel. č. 582 329 661, počet míst je 
omezen. Těšíme se na vás.

Akademie třetího věku 
v knihovně
Několik desítek seniorů, kteří navštěvovali Akade-
mii třetího věku v Kulturním klubu Duha, bude mít 
od letošního března možnost pokračovat ve studiu 
v Městské knihovně Prostějov. Knihovna tak zarea-
govala na zrušení A3V v Duze a nabídne zájemcům 
další zajímavé přednášky. Budou se konat v zaběh-
nutých termínech – vždy třetí čtvrtek v měsíci. Je-
dinou výjimku tvoří přednáška RNDr. M. Vlašína 
Jak udělat ze své zahrady přírodní zahradu, která 
proběhne již ve čtvrtek 9. března 2017 v 9.30 hod. 
Do prázdnin nás ještě čeká přednáška historika 
PhDr. Mgr. Karla Kavičky o jeho pěším putová-
ní z Velehradu do Říma a přednáška historičky 
Mgr. Markéty Dolákové z Vlastivědného muzea 
v Olomouci nazvaná Císař František Josef I. nejen 
v obrazech. Jako bonus připravujeme komentova-
nou prohlídku prostor knihovny, kam se běžní ná-
vštěvníci nedostanou. Všechny tyto přednášky bu-
dou bezplatné.

Od září pak chystáme malou změnu – jednáme 
o připojení prostějovské knihovny k Virtuální uni-
verzitě třetího věku (VU3V) při České zemědělské 
univerzitě v Praze. Jedná se zcela nový způsob před-
nášek, které jsou zprostředkovávány videozázna-

mem. Školený lektor pomáhá vést jednotlivé lekce 
a spolu s účastníky vyplňuje testy ověřující nabyté 
znalosti. VU3V nabízí velké množství atraktivních 
studijních oborů a její absolventi se mohou zúčastnit 
slavnostních promocí v Praze. O jejím zahájení vás 
budeme včas informovat. Více informací naleznete 
na https://e-senior.czu.cz/. 

Ohlédnutí za Antonínem 
Přidalem 
V úterý 7. úno-
ra 2017 zemřel 
prostějovský 
rodák, spiso-
vatel, překla-
datel, publicis-
ta a pedagog 
Antonín Při-
dal. Bylo mu 
81 let.

Narodil se 
v Prostějově 
13. října 1935. 
Jeho rodina 
p o c h á z e l a 
z nedalekých 
Vřesovic. Právě zde a ještě v Pivíně, kde žil děde-
ček z matčiny strany, strávil své dětství. Jeho otec 
byl právník. Po 2. světové válce působil jako soud-
ce v Napajedlích, kam se s ním rodina odstěhovala. 
Když bylo Antonínovi patnáct let, jeho otec zemřel. 
Byl pro něj velkou morální autoritou a velmi ovlivnil 
také jeho vztah ke knihám a literatuře.

Odmaturoval na gymnáziu v Uherském Hradišti 
a potom pokračoval ve studiu na Filozofické fakul-
tě v Brně. V 60. letech působil v brněnské literár-
ně-dramatické redakci Československého rozhla-
su. Přispíval také svými recenzemi a další tvorbou 
do časopisů Host do domu a Světová literatura. 
V roce 1969 odešel z rozhlasu z politických důvodů. 

Překladatelské činnosti se do listopadu 1989 vě-
noval tajně, spousta jeho překladů vyšla pod pseu-
donymy. Překládal převážně díla anglických a špa-
nělských autorů. Nesmíme zapomenout na jeho 
mistrovský překlad díla L. Rostena Pan Kaplan má 
stále třídu rád. Dále pak zazářil překladem knihy 
Kniha třesků a plesků Edwarda Leara.

Napsal několik básnických sbírek, publicistic-
kých knih a filmových a televizních scénářů, ale je 
i autorem řady divadelních a rozhlasových her, sou-
borně vydaných ve dvou svazcích (Všechny moje 
hlasy a jiné hry, 1994, Políček č. 111 a jiné hry, 2006). 
Poslední básnická sbírka Zpovědi a odposlechy mu 
vyšla v říjnu 2015, u příležitosti jeho osmdesátin. 
V letech 1990–2003 byl autorem a moderátorem 
televizních cyklů Klub Netopýr a Z očí do očí.

Dostal několik ocenění, a to r. 1998 novinářskou 
cena Ferdinanda Peroutky, roku 2007 Státní cenu 
za překladatelské dílo udělovanou Ministerstvem 
kultury a r. 2008 získal Cenu města Brna za literární 
činnost.
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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
do 24. 4. 2017

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

Retrospektivní výstava představuje více jak sto kusů prací tohoto 
mistra lakových dřevořezeb druhé čtvrtiny až konce 20. století. 
U nově získaných exponátů se jedná převážně o styl kamakurabori 
, což je laková technika, u níž je plastická výzdoba vyřezána 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

GEOLOGIE SVĚTA
v amatérské fotografii profesionálního geologa
do 24. 4. 2017

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 prací, 
exkurzí i dovolených, představuje povrch naší planety od pobřeží 
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 
svému nezvedenému potomstvu. Za každým snímkem lze nalézt 
nějaký zajímavý příběh, krátký nebo delší, ale téměř vždy geologický. 

KOUZELNÝ SVĚT CÍNOVÝCH VOJÁČKŮ
do 2. 4. 2017
Výstava cínových vojáčků z napoleonských válek 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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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ – 
HVĚZDÁRNA

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

PŘEDNÁŠKA
BYL OBJEV NEPTUNU NÁHODNÝ?
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
9. 3. (čtvrtek) v 18:00 hodin 
Objev Neptunu byl jednou z nejdůležitěj-
ších událostí v historii nebeské mechani-
ky, udál se na různých místech Evropy. 
K výkladu nepravidelností pohybu Ura-
nu použil ve Francii Le Verrier inverzní 
poruchovou teorii. Velmi obtížné výpo-
čty úspěšně ukončil v létě 1846, stanovil 
hmotnost, dráhu a polohu neznámé pla-
nety. Následně v září 1846 byl Neptun 
v Německu Johannem Gottfriedem Gallem nalezen.
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

EXKURZE
25. 3. (sobota) v 15:00 hodin – Geodetická observatoř 
VUT FAST v Brně – Kladivova hvězdárna

Nejstarší dochovaná hvězdárna na území Brna se nachází na střeše 
budovy „A“ Fakulty stavební Vysokého učení technického. Dnes je 
využívána jako odborná geodetická observatoř, která není veřejnos-
ti přístupná a kde se provádí měření posunu euroasijské kontinen-
tální desky. K vidění budou také unikátní historické mapy a sbírky 
geodetických přístrojů, včetně velmi přesného pasážníku.
Exkurze začíná v sobotu 25. 3. v 15:00 hodin před hlavním vcho-
dem do VUT FAST v Brně na ulici Veveří 95. Na tuto akci je nutné 
se předem přihlásit na E-mailovou adresu hvezdarna@hvezdarnapv.
cz a to nejpozději do pátku 10. března. Počet účastníků je omezen. 
Vstup je volný.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST
Pozorování Slunce v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek v 15:00 ho-
din. V prázdninových dnech 1.–3. 3., 6.–10. 3. pozorování denně 
od 14:00 do 15:00 hodin. 
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek 
a pátek v 19:30 hodin. 
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. 3 a neděle 5. 3.
Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu a zú-
častnit se v sobotu i v neděli pozorování Slunce od 15:00 do 16:00 ho-
din a v sobotu též pozorování večerní hvězdné oblohy v 19:30 hodin. 
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

Astronomická soutěž pro děti
V neděli 5. 3. v 14:00 hodin soutěž pro děti z cyklu soutěží „KOSMO-
NAUTIKA“-DOMOVY NAD ZEMÍ. Soutěži bude předcházet po-
vídání o orbitálních stanicích a pobytu lidí ve vesmíru. Vstupné děti, 
studenti do 26 let, senioři, invalidé 10 Kč a dospělí 20 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
ZE STARÝCH POVĚSTÍ HVĚZDNÝCH
Pohádku uvádíme každou březnovou středu v 15:30 hodin. Pastýř 
pomáhá hadovi nalézt ztracenou korunu. Nalezne ji, ale získá i nové 
kamarády. Ty je možné spatřit na jaře jako souhvězdí Pastýře, Pan-
ny, Hada, Herkula, Velké a Malé medvědice. Posledního kamaráda, 
Berana, vidíme na večerní podzimní obloze. Severní korunu hlídá 
před nenechavci Herkules a Pastýř. Vstupné děti, studenti do 26 let, 
senioři, invalidé 10 Kč a dospělí 20 Kč.

PRÁZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ
V prázdninových dnech 1.–3. 3. a 6.–10. 3. je možné navštívit Hvěz-
dárnu kterýkoliv pracovní den. 
Pozorování Slunce proběhne v pondělí až pátek od 14:00 hodin. 
Pozorování večerní hvězdné oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek 
a v pátek v 18:30 hodin.
6. 3. v 10:00 hodin Brněnská měsíční pohádka Pohádka o Měsíci.
7. 3. v 10:00 hodin Jak kapička putovala. Pohádka o koloběhu vody.
1. 3. a 8. 3. v 10:00 hodin Zimní pohádka. Měnící se délka dne 
a noci v průběhu roku.
2. 3. a 9. 3. v 10:00 hodin O počasí. Vyprávění o vzniku mraků, 
blesků a o ročních obdobích.
3. 3. a 10. 3. v 10:00 hodin Martin a hvězda. Martin letí oblohou 
a poznává souhvězdí.
Vstupné děti, studenti do 26 let, senioři, invalidé 10 Kč 
a dospělí 20 Kč.
Změna programu vyhrazena.

POZOROVÁNÍ U VÁS
Prostějovská hvězdárna vlastní i transportovatelné astronomické 
dalekohledy vybavené příslušenstvím pro bezpečné denní pozoro-
vání Slunce a samozřejmě i pro večerní pozorování Měsíce, planet, 
hvězd apod. S takovou technikou můžeme přijet i přímo do vaší 
školy, na letní tábor apod. V rámci serióznosti je třeba podotknout, 
že nejsme schopni „zajistit“ potřebnou bezmračnou oblohu.

PŘEDNÁŠKY U VÁS
Pohádky a přednášky pro děti, studenty i zájmové skupiny uvádíme 
i u vás. Pokud nevlastníte PC a dataprojektor přivezeme si vlastní 
techniku. U vás potřebujeme zatemněnou místnost, napětí 220 V, 
prodlužovací kabel s rozbočkou a promítací plochu, případně při-
vezeme naše projekční plátno. Pořadatel hradí za každou osobu ob-
vyklé vstupné a pohonné hmoty (asi 3 Kč za 1 km).
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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 rozvíjející se 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 
  oprávnění VZV výhodou
  předchozí praxe výhodou, ne však podmínkou 

Nabízíme: 
  mzdové ohodnocení odrážející zkušenosti a pracovní výkon 
  pravidelné odměny 
  5 týdnů dovolené, pitný režim zdarma, dotované závodní 

stravování, parkování v areálu �rmy, program akcí pro zaměstnance 
  dlouhodobou stabilitu 
  pracovní prostředí, kde bezpečnost práce je prioritou 

V případě zájmu ucházet se o uvedené pracovní pozice zasílejte své životopisy na adresu:
Toray Textiles Central Europe, s.r.o., Průmyslová ul. 4, 796 40  Prostějov
Personální oddělení: personalni@ttce.toray.cz
°   582 303 224 , 582 303 226   °    Fax:    582 303 491   ° www.toray.cz

n  Operátor úpravy
airbagové tkaniny 

n  Operátor 
tkalcovny – zakladač, seřizovač

n  Operátor výroby 
bezvodých ofsetových desek

n  Skladník výroby 
bezvodých ofsetových desek

INZERCE

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, ma-
teriál na tvořivou činnost, pitný 
režim, oběd, 2 svačiny, pedago-
gický dozor,...). Čeká nás týden 
plný her, tvoření i dobrodružství. 
Každý den aktivity uvnitř i venku, 
vyrábění z přírodních materiálů, 
hádanky, soutěže... Na akci je 
nutné se přihlásit na iris@iris.cz

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 13. března 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 PET lahví
KDY: pátek 17. března od 16:00 
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Tvořivá dílna, v níž si společně 
vyrobíme ozdoby z PET lahví: 
rybičky, květiny a drobné šperky. 
Poplatek 20 Kč/osobu.

vycházka pro veřejnost 
Ornitologická vycházka  
kolem Tovačova
KDY: neděle 26. března od 10:30 
do 16:00
KDE: Tovačovské rybníky
S ornitologem Petrem Podhorným 
si projdeme část břehů Annínského 
jezera, dále obejdeme rybník Ko-
lečko a Hradecké rybníky. Budeme 
pozorovat nejen stálé druhy ptáků, 
ale také ty, kteří se vracejí na sever 
ze zimních hnízdišť. Se zájemci 
navštívíme i ptačí pozorovatelnu 

na Troubeckém jezeře. Doporuču-
jeme si vzít dalekohled.
Sraz na autobusovém nádraží 
v Tovačově v 10.30. Odjezd vhodné-
ho autobusu směr Zlín v 9.15 z aut. 
nádr. (stanoviště č. 2), s přestupem 
v Uhřičicích. Zpáteční odjezd z To-
vačova do Prostějova ve 13.00 nebo 
v 16.00. Poplatek 30 Kč/dospělý 
účastník. 

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 27. března 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.

NA DUBEN PŘIPRAVUJEME: 
vycházka pro veřejnost
Litovelské Pomoraví
KDY: sobota 1. dubna
Kde: sraz v 9.30 v Litovli na vla-
kové zastávce Litovel město, 

odjezd vhodného vlaku v 8.02 
z Prostějova
Projdeme si romantický areál 
Nové Zámky, a to část, kde se 
nachází Obelisk,
Chrám přátelství a zámek. Ces-
tou uvidíme jarní květenu lužního 
lesa a ramena řeky Moravy. Dél-
ka trasy 14 km. Zpáteční odjezd 
z Litovle do Prostějova v 16.15. 
Poplatek 30 Kč/dospělý účastník.

akce pro děti
Velikonoční prázdniny
KDY: čtvrtek 13. dubna od 7:30 
do 16:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Celodenní akce pro děti 1.–5. tříd 
ZŠ plná tvoření, velikonočních 
zvyků a her. Budeme vyrábět jar-
ní dekorace, čekají nás jarní hry 
a nebude chybět něco zeleného.
Cena: 300 Kč/dítě (v ceně je stra-
va: oběd a 2 svačiny, pitný režim; 
dále pedagogický dozor, pomůc-
ky, veškerý výtvarný materiál 
na vyrábění).
Na akci je potřeba se předem 
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 v březnu tyto akce:
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1.3. středa 
17:30 Bratříček karel
ČR / PL | 79’ | 2016 | hudební dokument 
mládeži přístupné | vstupné 100,- 

20:00 lion oscar 17

AU / USA / GB | 118’ | 2016 | drama  
od 12 let | vstupné 110,- | české titulky 
--------------------------------------------------
2.3. čtvrtek
17:30 Muzzikanti PreMiÉra

ČR | 109’ | 2017 | hudební komedie 
od 12 let | vstupné 120,-

20:00 logan: Wolverine PreMiÉra

USA | 137’ | 2017 | akční sci-fi  
od 15 let | vstupné 130,- | české titulky 
--------------------------------------------------
3.3. Pátek
17:30 Muzzikanti

20:00 Příchozí oscar 17

USA | 117’ | 2016 | sci-fi | od 12 let   
vstupné 100,- | české titulky
--------------------------------------------------
4.3. soBota 
15:30 Balerína 
FR / CA | 89’ | 2016 | animovaný 
film | mládeži přístupné 
vstupné 120,- / 100,- | český dabing

17:30 la la land oscar 17

USA | 128’ | 2016 | romantický 
muzikál | od 12 let | vstupné 110,- 
české titulky 

20:00 logan: Wolverine
--------------------------------------------------
5.3. neděle 
10:30 Balerína

15:30Psí Poslání
USA | 100’ | 2017 | rodinný film 
mládeži přístupné | vstupné 120,- / 100,- 
český dabing

17:30 hacksaW ridge:   
zrození hrdiny oscar 2017

USA / AU | 131’ | 2016 | válečné 
drama | od 12 let | vstupné 100,-  
české titulky

20:00 logan: Wolverine
--------------------------------------------------
6.3. Pondělí
17:30 Moonlight oscar 17

USA | 111’ | 2016 | drama 
od 12 let | vstupné 80,- | české titulky

20:00 Místo u Moře oscar 17

USA | 137’ | 2016 | drama 
od 12 let | vstupné 100,- | české titulky
--------------------------------------------------
7.3. úterý
17:30 
Padesát odstínů teMnoty
USA | 117’ | 2017 | erotický thriller  
od 15 let | vstupné 130,- | české titulky

20:00 teorie tygra český lev 17

ČR | 101’ | 2016 | komedie 
mládeži přístupné | vstupné 90,-
--------------------------------------------------
8.3. středa 
17:30 t2 trainsPotting
GB | 109’ | 2017 | drama 
od 15 let | vstupné 110,- | české titulky

20:00 nechte zPívat Mišíka
ČR | 100’ | 2017 | hudební dokument  
mládeži přístupné | vstupné 100,-
--------------------------------------------------
9.3. čtvrtek
17:30 kong: ostrov leBek 
PreMiÉra   
USA | 118’ | 2017 | dobrodružné sci-fi  
od 12 let | vstupné 110,- | české titulky

20:00 Masaryk PreMiÉra  český lev 17

ČR / SK | 106’ | 2017 | drama 
od 12 let | vstupné 130,- 
--------------------------------------------------
10.3. Pátek
17:30 John Wick 2
USA | 122’ | 2017 | akční thriller 
od 15 let | vstupné 110,- | české titulky

20:00 kong: ostrov leBek 3d

USA | 118’ | 2017 | dobrodružné sci-fi
od 12 let | vstupné 130,- | české titulky
--------------------------------------------------
11.3. soBota 
15:30 lego® BatMan filM 3d

USA | 104’ | 2017 | animovaný 
film | mládeži přístupné | vstupné 
120,- / 100,- | český dabing

17:30 logan: Wolverine

20:00 lÉk na život
USA | 146’ | 2017 | mysteriózní 
thriller | od 15 let | vstupné 110,- 
české titulky
--------------------------------------------------
12.3. neděle
10:30 Pes ro(c)ku
USA | 80’ | 2016 | animovaná komedie 
mládeži přístupné  
vstupné 120,- / 100,- | český dabing

15:30 Balerína

17:30 kong: ostrov leBek 3d

20:00 lion oscar 17

--------------------------------------------------
13.3. Pondělí 
17:30 červená želva oscar 17

FR / BEL / JAP | 80’ | 2016
animovaný film | mládeži přístupné  
vstupné 80,- 

20:00 tohle Je náš svět oscar 17

USA | 118’ | 2016 | road movie 
mládeži přístupné | vstupné 80,-  
české titulky
--------------------------------------------------
14.3. úterý
17:30 
Padesát odstínů teMnoty

20:00 Masaryk český lev 17

--------------------------------------------------
15.3. středa
17:30 norMální autistický 
filM český lev 17

ČR | 90’ | 2016 | dokument 
mládeži přístupné | vstupné 90,- 

20:00 kong: ostrov leBek
--------------------------------------------------
16.3. čtvrtek
18:30 
rolling stones - olÉ olÉ olÉ!
GB | 105‘ | 2016 | dokument 
české titulky

rolling stones - havana Moon
GB | 107‘ - 117‘ | 2016 | koncert
vstupné na celý večer: 150,-
--------------------------------------------------
17.3. Pátek 
17:30 kráska a zvíře
USA | 130’ | 2017 | rodinný muzikál 
mládeži přístupné
vstupné 130,- / 110,-  český dabing

20:00 Masaryk český lev 17

---------------------------------------------------
18.3. soBota
15:30 anděl Páně 2 český lev 17

ČR | 99’ | 2016 | pohádka 
mládeži přístupné | vstupné 110,- / 90,-

17:30 kráska a zvíře 3d

USA | 130’ | 2017 | rodinný muzikál 
mládeži přístupné | vstupné 150,- / 130,- 
český dabing
 
20:00 kong: ostrov leBek 3d

--------------------------------------------------
19.3. neděle 
10:30 kráska a zvíře

15:30 Pes ro(c)ku

17:30 Muzzikanti

20:00 anthroPoid český lev 17

GB / ČR / FR | 120’ | 2016 | válečný 
thriller | od 12 let | vstupné 100,- 
české titulky
--------------------------------------------------
20.3. Pondělí
17:30 neJšťastněJší den 
v životě olliho Mäkiho  
FIN / SE / DE | 92’ | 2016 | drama 
od 12 let | vstupné 80,- | české titulky

20:00 sMrt v saraJevu
BA / FR | 85’ | 2016 | drama 
od 15 let | vstupné 90,- | české titulky
--------------------------------------------------
21.3. úterý
17:30 kráska a zvíře 3d

20:00 
Padesát odstínů teMnoty
--------------------------------------------------
22.3. středa
17:30 Masaryk český lev 17

20:00 rocco
FR | 106’ | 2016 | dokument  
od 15 let | vstupné 110,- | české titulky
--------------------------------------------------
23.3. čtvrtek
17:30 rande naslePo PreMiÉra

DE | 111’ | 2017 | komedie | mládeži 
přístupné | vstupné 120,- | český dabing

20:00 život PreMiÉra

USA | 105’ | 2017 | sci-fi thriller 
od 12 let | vstupné 120,- | české titulky
--------------------------------------------------
24.3. Pátek
17:30 rande naslePo

20:00 skrytÉ zlo
USA | 96’ | 2017 | horor | od 15 let  
vstupné 110,- | české titulky

22:00 kruhy
USA | 102’ | 2017 | horor | od 12 let 
vstupné 120,- | české titulky

25.3. soBota
15:30 Balerína

17:30 rande naslePo

20:00 skrytÉ zlo
---------------------------------------------------
26.3. neděle 
10:30 trollovÉ 3d   
USA | 92’ | 2016 | animovaný film 
mládeži přístupné | vstupné 130,- / 110,- 
český dabing

15:30 taJný život Mazlíčků
USA | 90’ | 2016 | animovaný film   
mládeži přístupné  
vstupné 120,- / 100,- | český dabing

17:30 
Padesát odstínů teMnoty

20:00 život
---------------------------------------------------
27.3. Pondělí
17:30 lví žena
NO | 126’ | 2016 | drama | od 15 let 
vstupné 100,- | české titulky

20:00 aMadeus director’s cut  
USA | 180’ | 1984 | drama | od 12 let 
vstupné 110,- | české titulky
---------------------------------------------------
28.3. úterý
17:30 kráska a zvíře

20:00 život
---------------------------------------------------
29.3. středa 
17:30 skrytÉ zlo

20:00 Psi Páně aneB 
sněz ten filM 
ČR | 70’ | 2017 | dokument
mládeži přístupné | vstupné 70,- 
---------------------------------------------------
30.3. čtvrtek
17:30 volání netvora: 
PříBěh života PreMiÉra  
USA / ES | 108’ | 2016 | fantasy 
od 12 let | vstupné 110,- | české titulky

20:00 ghost in the shell PreMiÉra

USA | 120’ | 2017 | akční sci-fi 
od 12 let | vstupné 130,- 
české titulky
---------------------------------------------------
31.3. Pátek
17:30 šMoulovÉ: 
zaPoMenutá vesnice
USA | 88’ | 2017 | animovaný film  
mládeži přístupné  
vstupné 130,- / 110,- | český dabing

20:00 ghost in the shell 3d

USA | 120’ | 2017 | akční sci-fi 
od 12 let | vstupné 150,-
české titulky 

kino 
ProstěJov

kino Metro 70
Školní 1, 796 01, Prostějov 
IČO: 05592178

pokladna: 582 329 642 
Pokladna je otevřená hodinu před představením, telefonické 
rezervace je možné vyřídit po dobu provozu pokladny. 
Rezervace vyprší 30 minut před začátkem filmu. 
Online prodej vstupenek na www.metro70.cz

kancelář: 582 329 641 | kinometro70@gmail.com
Změna programu vyhrazena, aktuality 
k nalezení na facebookových stránkách kina
www.facebook.com/kinometro70/.

Březen



31PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

SPOLEČNOST, KULTURA

 Nabízíme nové pracovní příležitosti na pracovních pozicích:

- KONTROLOR/KA KVALITY
- OPERÁTOR VÝROBY
- POMOCNÉ PRÁCE VE VÝROBĚ
- SKLADNÍK S VZV

NOVÁ PRACOVNÍ AGENTURA U VÁS!
Komfort agentura práce je česká personální agentura, působící stabilně na 

tuzemském trhu práce, vlastnící licenci udělenou MPSV.

Rádi Vás uvítáme v naší kanceláři:
Dukelská brána 7, PROSTĚJOV, Otevírací doba: Po–Pá od 7:00–14:30, tel.: 730 146 762 EMAIL: brigadyprovas@post.cz

UCHAZEČI O PRÁCI U NÁS NAJDOU
• Stabilní zaměstnání
• Karierní růst
• Mladý a přátelský kolektiv

• Zajímavé finanční ohodnocení
•  Benefity
•  Možnost dalšího vzdělávání a rozšíření kvalifikace
•  Příjemné prostředí a moderní technologie

INZERCE

28. 3. 2017 úterý / 19:00 hodin / přednáškový sál / mimo předplatné
John Chapman a Dave Freeman

Klíč pro dva

Moje divadlo Prostějov –  
Režie: Pavel Drmola
Hrají: M. Drmolová, H. Švédová,  
J. Dohnal, M. Jančík, P. Drmola,  
K. Štenclová, H. Šprynarová, R. Volek

Rošťácky bláznivá britská konverzační 
komedie o tom, jak ve svém bytě bez úhony 
přežít setkání svých milenců, jejich manželek 
a dávných přátel.

Realizováno za podpory statutárního města 
Prostějova
Vstupenky je možné zakoupit v divadelní 
pokladně Městského divadla v Prostějově.
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Řada z nás musela v poslední 
době doma řešit, co s úspornou 
zářivkou, která po letech 
přestala svítit. Vysloužilé 
lineární či úsporné zářivky 
a výbojky totiž nepatří 
do popelnice na směsný odpad, 
kde z nich při rozbití mohou 
unikat nebezpečné látky. 

V minulosti to bylo snadné, klasická 
wolframová žárovka se prostě vy-
hodila do popelnice na komunální 
odpad a z obchodu se přinesla nová. 
Od loňského roku se ale klasické 
wolframové žárovky přestaly v Ev-
ropské unii prodávat, a tak postupně 
všichni začínáme používat ekono-
micky a ekologicky šetrnější světel-
né zdroje. Tedy kompaktní a lineár-
ní zářivky či LED žárovky. Má to ale 
jeden háček: pokud taková úsporka 
dosvítí, nesmí skončit v běžném koši 
a nepatří ani do tříděného skla. 

Důvodem je jedovatá rtuť, kte-
rou zářivky (trubicové i kompaktní 
úsporné) v malém množství obsa-
hují. Při špatném či neodborném 
zacházení a ve vyšších koncentra-
cích může rtuť ohrozit lidské zdraví 
a životní prostředí. Nejjednodušší 
je vzít starou zářivku a odevzdat ji 
v obchodě při nákupu té nové. 

Další možnost, jak správně na-
ložit s nefunkční zářivkou, je ode-
vzdat ji ve sběrném dvoře na ulici 
Anenská a Průmyslová. Obsluha 
sběrného dvora od Vás úsporku 
zdarma převezme a uloží ji do spe-
ciální sběrné nádoby, aby se ne-
rozbila. Zpětný odběr zářivek pro 

město Prostějov zajišťuje kolektivní 
systém EKOLAMP, který nejen při-
spívá na náklady provozu sběrného 
místa, ale navíc plně hradí veškeré 
náklady na přepravu a recyklaci. 
Díky EKOLAMPu ušetříme z obec-
ního rozpočtu část prostředků, 
které bychom jinak museli použít 
na ekologickou likvidaci nebezpeč-
ného odpadu. 

Menší nepohodlí spojené se 
správnou likvidací úsporné zářivky 

nám vynahradí až o 80 % nižší spo-
třeba elektrické energie a vědomí, 
že společně přispíváme k ochraně 
životního prostředí okolo nás. 

Děkujeme občanům, že třídí 
odpad a odevzdávají na sběrných 
dvorech použité elektrospotřebiče!

Více se o nakládání s nefunkč-
ními světelnými zdroji a dalších 
aktivitách společnosti EKOLAMP 
dočtete na www.ekolamp.cz.

Kam s nefunkční zářivkou?KRÁTCE

Studenti ART ECONu 
vystavují

Již 10. ročník čeká úspěšné AR-
Toviny, výstavu uměleckých prací 
studentů střední školy ART ECON 
v Prostějově.

V galerii Metro 70 představují 
své letošní klauzurní práce z oboru 
Fotografie, Grafika, Umění módní-
ho designu a další ukázky své tvor-
by. Vystavené práce Vás nenechají 
na pochybách, že mladí umělci 
mají svoji budoucí dráhu nastarto-
vanou správným směrem. 

Jste zváni, výstava trvá do 20. 
března 2017.

Velikonoční keramika 
 SPORTCENTRUM dům dětí  

a mládeže PROSTĚJOV
Olympijská 4, 796 01  Prostějov, 

tel.: +420 587 571 972,  
+420 587 571 962 (Vápenice)

e-mail: podatelna@sportcentrumd-
dm.cz, www.sportcentrumddm.cz 

keramická dílna pro děti i dospělé
24. 3. 2017: 16:30–17:30h  

- vyrábění
31. 3. 2017: 16:30–17:30h  

- glazování
výroba velikonočních dekorací

modelování dle předloh a šablon
vykrajovačky, silikonové formy…

barevné glazury, burel, sklo
poplatek 100,-/osobu 2 dny

přihlášky on-line:
www.sportcentrum.ddm.cz
akce-pracoviště Vápenice 9

info: 730 805 144, 602 845 113 
VYZVEDNUTÍ VÝROBKŮ: 

3.-7.4.2017 14-21h 
Infocentrum SC-DDM Vápenice 9, 

Prostějov

V Čechách bydlím již 10 let. Přijel 
jsem studovat jako stipendista, 
ale tahle země mě uchvátila nato-
lik, že tu hodlám zůstat. V Prostě-
jově jsem ale byl poprvé. Zaujalo 
mě jak samotné město Prostějov, 
tak jeho okolí, krásná příroda 
i řada památek blízko města.

Je vidět, že lidé jsou pyšní 
na své město, snaží se udržovat 
místní historické budovy. Zdej-
ší lidé jsou přátelští a ti, s nimiž 
jsem se setkal, dělali vše proto, 
abych se tu cítil jako doma. Na-
vštívil jsem i prostějovskou rad-

nici a byl jsem uchvácen její krá-
sou i tím, jak se ji město citlivě 
snaží udržovat s ohledem na his-
torii. Určitě může mít kouzlo i pro 
turisty z Jižní Ameriky! A když se 
Prostějov líbil i mému bratrovi, 
který pobýval ve městech jako 
Buenos Aires nebo Sao Paolo, tak 
to už je co říct.

Za sebe bych doporučil tu-
ristům, aby neváhali a přijeli se 
do Prostějova podívat. Děkuji 
za možnost prohlédnout si zdejší 
radnici.  David Chena             

(redakčně upraveno)

Stoletou dámu vyhledal i turista z Paraguaje 
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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

TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ OBEC POŘADATEL

4.3. Divadelní ples Sokolovna Němčice n/H Němčice n/H DS Na Štaci o.s., Němčice n/H

4.3. Velké sportovní plesy Sokolovna Čechovice Čechovice TJ Sokol Čechovice

4.3. Ples města a Zámku Plumlov Kulturní dům Žárovice Žárovice Město Plumlov, Zámek Plumlov

4.3. Šibřinky Sokolovna Určice Určice SDH Určice

4.3. Reprezentační ples Rotary klubu Městské divadlo v Prostějově Prostějov Rotary klub Prostějov

10.3. Sportovní ples Sokolovna Kostelec n/H Kostelec n/H
TJ Sokol Kostelec - HK a TJ Sokol Centrum 
Haná

17.3. Ples 12 opic Městské divadlo v Prostějově Prostějov Bar 12 opic

25.3. Společenský večer Mého divadla Městské divadlo v Prostějově Prostějov Moje divadlo

PLESY NA PROSTĚJOVSKU 2017
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Změny v otevírací době ICM
Ve středu a ve čtvrtek 1. a 2. března 
bude ICM Prostějov z provozních 
důvodů zavřeno. 

Během jarních prázdnin, tedy 
6.–10. března, platí prázdninová 
otevírací doba pondělí až čtvrtek 
10.00–16.00.

V pondělí 20. března bude 
v ICM Prostějov probíhat kreativní 
dílna – nebude možné využít pří-
stup na počítač.

V pátek 31. března bude ICM 
Prostějov z důvodů příprav Noci 
s Andersenem zavřeno.

Aktuální informace vždy najde-
te na našich stránkách www.icm-
prostejov.cz.

Akce plánované na březen
Prázdninové pondělí s ICM
Nechce se vám sedět celý den 
doma? V pondělí 6. března si 
můžete vylepšit prázdninovou 
náladu u nás – od 12.00 do 16.00 
si můžete přijít vyrobit placku, 
magnet, zrcátko nebo klíčenku, 
vymalovat antistresový obrázek 

nebo si zahrát pěknou deskovou 
hru s naší sbírky. 

Tvořivá dílna s ICM – včelky
Chcete přivítat jaro s pěknou vče-
lí dekorací, vyzdobit si pokoj no-
vým kamarádem nebo si zpestřit 
svůj rozkvétající květináč? Přijďte 
na březnovou kreativní dílnu a vy-
robte si včelku dle svého vkusu. 
Tvořit budeme v pondělí 20. břez-
na 2017 od 14.00 do 17.00 hod. 
ve studovně ICM Prostějov, Ko-
menského 17, Prostějov. Dobrovol-
ný příspěvek na materiál je 20 Kč.

Noc s Andersenem 
Jaká dobrodružství mohou potkat 
Bobíka, Fifinku, Myšpulína a Piň-
ďu? A co teprve vás, jejich nové 

kamarády? ICM Prostějov zve 
všechny děti od 6 do 11 let na tra-
diční Noc s Andersenem, která 
proběhne v pátek 31. března 2017. 
Čeká nás povídání o knížkách, spo-
lečná večeře, hry, zábava, kreativ-
ní dílničky a mnoho dalšího, a to 
vše spojené s přespáním v budově 
Cyrilometodějského gymnázia. 
Vy plněné přihlášky, které najdete 
na www.icmprostejov.cz, zasílejte 
do 28. března na e-mail info@icm-
prostejov.cz .

Slevové karty ISIC Scholar, ISIC 
a ITIC
Chcete využívat i v novém školním 
roce slevy, které vám zajistí slevo-
vé karty ISIC Scholar (žáci), ISIC 
(studenti) nebo ITIC (pedagogo-
vé) – v Prostějově, na cestách v ČR 
i v zahraničí? Kartu si můžete vy-
řídit na počkání v ICM Prostějov, 
Komenského 17 v otevírací době. 
Informace o tom, co potřebujete 
k vyřízení karty, a naši otevíra-
cí dobu najdete na našem webu 
www.icmprostejov.cz .

Každou neděli vítá už u vstupu do sálu 
malý Kašpárek všechny svoje diváky. 
Děti si na něj mohou sáhnout, zjis-
tí, proč jsou loutky na nitích, mohou 
se s ním vyfotit. Ty větší a šikovněj-
ší si mohou vzít Kašpárka do ruky. 
Dostanou rady a poučení o tom, co 
je vahadlo, jak s ním pohnout, aby 
Kašpárek zavrtěl hlavou s gestem ne, 
nebo souhlasně pokýval. Jak při tom 
stihnout hýbat rukama a ještě třeba 
chodit. Často potom slýcháme z úst 
dospělých, rodičů či prarodičů, slova 
obdivu a chvály na všechny herce. A to 
jsou jen základní pohyby. Naši „vodi-
či“ musí zvládnout třeba „holubičku“ 
s čertem, Kašpárek s Honzou se musí 
vznášet na mýdlových bublinách, 
Jeníček z Perníkové chaloupky špl-
há po stromě jako veverka a spousta 
dalších triků. Další herci, „recitátoři“ 
propůjčují loutkám hlas. A to je také 
nelehký úkol. Kašpárek musí být roz-
tomilý kluk, v jeho hlase musí být roz-

vernost i smích, vážnost a odhodlání 
postavit se všem překážkám. A Hon-
za? Říká se o něm, že je hloupý, ale my 
víme, že mu nechybí ani síla, ani odva-
ha. A hloupý, to opravdu není. Vždyť 
doprovází Kašpárka při jeho putová-
ní pohádkami a má velikou zásluhu 
na tom, že všechno dobře dopadne. 
To vše musí recitátor prožívat až pře-
hnaně, protože svým hlasem výrazně 
doplňuje pohyb loutky. Když přijde 
na scénu čarodějnice, je to jen dřevě-
ná panenka, ale pořád v pohybu, po-
řád někde šmejdí, čaruje, kuje pikle. 
Je jako živá díky mistrnému ovládání 
herce Pavla Antla. Ale ani on by se ne-
obešel bez skvělého hlasu recitátorky 
Zdeny Kratochvílové. Diváci nevidí, 
jak v zákulisí svoje role prožívá.

I když roli jen čte, a diváci ji nevidí, 
přidává gesta rukama, dělá obličeje, 
když se jako čarodějnice začne smát, 
smějeme se všichni s ní. Divadlo není 
jen o hercích. Pro diváky musí být při-

pravené židle v sále, který je v týdnu 
využíván jako tělocvična, někdo musí 
být v šatně a u vstupného. Někdo musí 
pohádky ozvučit a nasvětlit jeviště. 
Nelehká práce je nejen s přestavbou 
kulis, ale i jejich údržbou, opravami 
a doplněním. A stejně tak i s loutkami. 
A hlavně nepostradatelná je nápověda!

Děkujeme všem hercům PRONIT-
KY za jejich neúnavnou činnost a ra-
dost z představení, která nám přiná-
šejí ve svém volném čase, bez nároku 
na odměnu, od podzimu až do jara.

-lh-

BŘEZNOVÝ PROGRAM:
 5. 3. 2017 13:30 a 15:30  
– Kašpárek, princezna a drak
12. 3.2017 13:30 a 15:30  
– Kašpárek, princezna a drak
19. 3. 2017 13:30 a 15:30  
– O perníkové chaloupce
26. 3. 2017 13:30 a 15:30  
– O perníkové chaloupce

dále:

Hanácký skřivan 2017
ZMĚNA – 5. Kategorií soutěže:
l. Věk 4–7 let včetně 
2. Věk 8–10 let včetně 
3. Věk 11–12 let včetně 
4. Věk 13–15 let včetně
5. Duo, trio – věk 4–15 let 

sobota 25. března 2017 
H-CLUB, 
WOLKEROVA ul. č. 22, 
PROSTĚJOV 
Začátek: 8.00 hodin
Přihlášky zasílejte nejpozději 
do 23.BŘEZNA 2017 na výše 
uvedenou adresu

Zpívající rodina 2017   
Dítě nebo děti od 3 do 15 let věku 
+ 1 z rodičů , prarodičů, společně 
zazpívají      3 nebo více písní, kde 
se mohou vzájemně prostřídat. 
sobota 18.března  2017
Kulturní dům u fotbal. hřiště 
Smržice u Pv  
Začátek: 8.00 hodin
Přihlášky zasílejte nejpozději 
do 16. března 2017 na výše 
uvedenou adresu

Informační centrum pro mládež Prostějov
Komenského 17 (budova gymnázia), Prostějov, telefon: 582 302 553
e-mail: info@icmprostejov.cz, web: www.icmprostejov.cz

Pronitka – jak je to u nás v loutkovém divadle 

KRÁTCE
Agentura „BOM MUSIC“ Brodek 
u Prostějova, Město Prostějov 
pořádají

Hanácký skřivan  
15–20.
Kategorie soutěže:
l. Věk 15–17 let
2. Věk 18–20 let
3. Duo, trio – věk 15–20 let 

sobota 1. dubna 2017, H-CLUB , 
WOLKEROVA Č.22, PROSTĚJOV
Začátek: 8.00 hodin 
Přihlášky zasílejte nejpozději 
do 28.března 2017 na tuto 
adresu:
Ing. Bohumil Moudrý, 798 O7 
Brodek u Prostějova 26
mobil 602 740 978 
E-mail: mobo@o2active.cz nebo 
mobovka@seznam.cz

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

Poděbradovo nám. 11 
(budova KB, 2. patro) Prostějov, 
E-mail: prostejov@cmreality.cz, 
tel.: 777 619 939, 602 519 098

Konice, 
nadstandardní RD 
5+1 a 2+1
pozemek 1217 m2

krytý bazén 3 x 7m
zahradní altán
cena 3.290.000 Kč

Držovice, RD 5+1 
pozemek 483 m2

možno i jako 
dvougenerační
cena 3.190.000 Kč

Prostějov, 
Domamyslice
Atriové RD 3kk až 4kk
užitná plocha od 93 m2

pozemky 258 až 325 m2

cena od 3.390.000 Kč 
vč. daně

Prostějov, 
Domamyslice

Zprostředkujeme prodej i vaší nemovitosti

NOVĚ NIŽŠÍ

SPL
NAVÍC K PŮJČCE

BONUS AŽ
27 000

ZA ŘÁDNÉ SPLÁCENÍ

www.MiXfinance.cz

Volejte zdarma

800 404 444

INZERCE
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Pochvaly a tresty do výchovy nepatří ?
Jakou roli hrají pochvaly a tresty ve výchově dětí a kam dlouhodobě vedou? 
beseda pro rodiče v úterý 28.2. v 18.00 s Mgr. M.Skládalovou. Rezervace 
míst předem
Individuální právní poradenství 
s Mgr.A.Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství zdarma-hra-
zeno z dotací
Individuální psychologické poradenství 
s PhDr. P.Tenglerovou dle objednání, v únoru v úterý 14.3. dopoledne, doto-
vaná cena
Rodičovské setkání
Další z pravidelných měsíčních setkání rodičů na téma děti, výchova a komu-
nikace v rodině.
V únoru se setkání koná v úterý 14.3. v 18.00. Rezervace míst předem.
Besedy pro maminky s miminky 
Spánek a výživa dětí do jednoho roku– 15.3.
Prevence nemocí a úrazů dětí– 20.3.
Besedy s Mgr.I. Halouzkovou v pravidelných Mimiklubech pro přihlášené.
Volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let
herny probíhají vždy v pondělí 15.00–17.00, bez společného programu a bez 
předchozího nahlášení 
V době jarních prázdnin 6.3. – 10.3. programy v MC neprobíhají.

Informace o pravidelných programech pro rodiče s dětmi získají zájem-
ci na kontaktních adresách MC. Momentálně probíhá cyklus programů  
leden–březen..

Jednorázové akce jsou určeny i veřejnosti, nejen pravidelným návštěvníkům MC:
Bližší informace na www.mcprostejov.cz, www.facebook.com/cipisekpro-

stejov a e-mailem: mcprostejov@centrum.cz
Aktivity projektu MC Cipísek-aktivní podpora harmonické rodiny jsou pod-
pořeny z dotačního programu Rodina MPSV, Statutárním městem Prostějov 
a Olomouckým krajem.

Mateřské centrum Cipísek/  
Program březen 2017
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Tomáš Petřík (*1983), pedagog 
na Střední škole designu a módy se 
v Prostějově v Galerii Duha předsta-
ví svou tvorbou.Ta se neustále dy-
namicky proměňuje, přes klasická 
média jako je malba, kresba, grafika 
či fotografie až po zájem o experi-
ment, nová média, grafický design 
a zejména pak o video a film. Vý-
stavka prezentuje pomyslný průřez 
tvorbou.
Srdečně zve město PROSTĚJOV, 
DUHA – Kulturní klub u hradeb 
a Klub historický a státovědný v Pro-
stějově
Vernisáž ve středu 1. března 2016 
v 17 hodin.
Výstava otevřena do 31. března 2016
po–čt 9–12 a 13–15, pá 9–12
a při večerních a víkendových akcích.

Výstava v Avatarce 
Ve dnech 14. března až 29. dubna 2017  
bude ve známé prostějovské Art kavárně Avatarka 
vystavovat fotografie paní Ivana Jančaříková 
z Prostějova. A to se názvem Gala a.s. a její 
zaměstnanci očima Ivany Jančaříkové. (Lidé a stroje.) 

Vernisáž se uskuteční 14. března 2017 od 17 hodin. 
Úvodní slovo bude mít PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D. 

-ab-

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA z.s. Praha
OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK PROSTĚJOV

CHOVATELSKÁ 
PŘEHLÍDKA

TROFEJÍ
Statutární město Prostějov, město Konice a Okresní myslivecký spolek ČMMJ v Prostějově Vás srdečně zvou 

na „Chovatelskou přehlídku trofejí zvěře“ ulovené v mysliveckém hospodářském roce 2016 v honitbách okresu 
Prostějov. Akce se uskuteční v kulturním domě v Žárovicích (GPS 49°27‘41.713“N, 16°59‘0.945“E)  

ve dnech 18. 3. (8–17 hod.) a 19. 3. (8–12 hod.) 2017.
Při ChPT budou vystavovány trofeje zvěře srnčí, jelení, daňčí, sičí, mufloní, černé a lebky šelem. Součástí vý-

stavy bude také zpráva o výsledcích chovu a lovu drobné zvěře v okrese Prostějov. Dále zde bude probíhat prodej 
mysliveckých potřeb, k dispozici bude zdarma také laserová střelnice a myslivecký koutek pro děti. V sobotu  

18. 3. 2017 proběhne v dopoledních hodinách vystoupení mysliveckých trubačů VLS, s.p., divize Plumlov 
a po oba dny konání je zajištěna tradiční myslivecká kuchyně.

TĚŠÍ SE POŘADATELÉ

VÝSTAVKA

Pozvánka 
do Galerie 
N7

15. března v 17 hodin se v Galerii 
a kavárně N7 uskuteční vernisáž vý-
stavy Radoslava Kočára. Na jeho ole-
jích uvidíte převážně výjevy z krajiny 
Vyškovska zpracovány formou im-
prese, kdy skrze aktuální roční dobu 
a 'náladu' přírody uvidíte, jaké je to 
ocitnout "in medias res", tedy doslo-
va uprostřed věci, uprostřed krajiny. 
Stačí se pak jen nadechnout. Sám 
autor svůj styl nazývá realistickým 
romantismem. Jeho tahy štětcem 
věrně zobrazují, ale dodávají i emo-
ci. Kromě Vyškovska Kočár maluje 
i obrazy z cest po Evropě a nebrání 
se ani žánrům zátiší a portrétu.

Srdečně zve Jiří Žák
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V anketě, kterou hejtmanství 
vyhlašuje ve spolupráci se 
společností TK Plus, zvítězila 
momentálně jedenáctá hráčka 
světa Petra Kvitová.

Tenistka získala v loňském roce 
bronzovou medaili z olympiády 
v Rio de Janeiro, byla členkou vítěz-
ného fedcupového týmu a vyhrála 
dva turnaje WTA v Číně. Za tenist-
ku cenu převzal její otec Jiří Kvita.

Trojici nejlepších sportovních 
jednotlivců Olomouckého kraje 
doplnil ještě tenisový deblový pár 
Lucie Šafářová a Barbora Strýcová 
a také parašutista ASO Dukla Pros-
tějov Libor Jiroušek.

V kategorii nejlepší družstvo 
získali ocenění hokejisté HC Olo-
mouc. Mužstvo se jako outsider 
pod vedením trenérské dvojice 
Venera-Tomajko postaralo o velké 
překvapení, když se v loňské se-
zóně umístilo v konečném pořadí 
po play-off na 6. místě.

Nejlepším trenérem zvolila 
komise složená ze zástupců Olo-
mouckého kraje, České unie spor-
tu, sportovních novinářů nebo 
zástupců krajských sportovních 
svazů Zdeňka Veneru. Trenér olo-
mouckých hokejistů tým HC Olo-
mouc připravil, motivoval a přive-
dl na nečekané 5. místo po základní 
části a konečné 6. místo po play-off 
v sezoně 2015–2016.

Veslař VK Olomouc Eduard Be-
zděk je nejlepším juniorem. Mistr 
světa z Rotterdamu ve čtyřce získal 
také tři tituly na mezinárodní fre-
gatě ve čtyřce, je mistrem Evopy 
v Trakai ve čtyřce, mistr ČR ve ski-
fu, čtyřce a osmě.

Nejlepším juniorským týmem 
jsou házenkáři z TJ SOKOL Cent-
rum Haná. V loňském roce dosáhli 
největšího úspěchu v historii klu-
bu, když se stali mistry ČR a bě-
hem celé soutěže prohráli pouze 
jediný zápas.

Kategorii handicapovaná spor-
tovkyně ovládla Miroslava Obrová 
– atletka, která získala bronzovou 
medaili v hodu koulí na ME v Gro-
ssetu.

Cyklista z TJ Zlaté Hory Tomáš 
Kajnar je pak nejlepším handica-
povaným sportovcem. Účastník 
paralympijských her v Rio de Ja-
neiro skončil na hrách pátý v Team 
sprintu na dráze, šestý ve stíhacím 
závodu na dráze a osmý v silnič-
ní časovce na 30 km. Navíc získal  
6. místo na MS ve stíhacím závodu.

Cenu Olomouckého kraje si od-
nesl Miroslav Čada, který působil 
jako hráč 16 let v nejvyšší českoslo-
venské volejbalové soutěži a získal 2 
mistrovské tituly. V rámci trenérské 
kariéry se stal dlouholetým repre-
zentačním trenérem žen ČR a SROV 
a 13x vybojoval titul mistra republiky.

Čestná cena Olomouckého kraje 
patří bývalému závodníkovi na hor-
ském kole Radimu Kořínkovi. Ně-
kolikanásobný mistr ČR a dvojná-
sobný účastník olympijských her je 
jedním z nejúspěšnějších českých 
bikerů v historii.

Letošní ročník ankety Sportovec 
Olomouckého kraje byl už šestnác-
tý v pořadí. Slavnostní vyhlášení 
výsledků proběhlo v Městském di-
vadle Prostějov.

Zdroj a foto: Olomoucký kraj

Sportovcem Olomouckého kraje 
2016 je tenistka Petra Kvitová

Sportovní 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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Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris pořádá

Příměstský tábor 
Jarní prázdniny v Ekocentru Iris

6.–10. 3. 2017
Denně 7.30–16.00

Akce je určena pro děti z 1.–5. třídy ZŠ

Cena 1.500 Kč za celý týden (v ceně je jídlo – oběd a dvě svačiny, 
pitný režim, materiál na vyrábění, pedagogický dozor,…) 

Program je denně 8.00–15.30. Na akci je možné přijít v 7.30.  
Pedagogický dozor zajištěn do 16.00.

Na akci je nutné se předem přihlásit na iris@iris.cz

Pořadatel: Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov, www.iris.cz, 

FB: Ekocentrum Iris, tel: 582 338 278

Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3
Zastoupený : Ing. Lenkou Černochovou, ředitelkou úřadu

Český červený kříž Prostějov  
pořádá 3 turnusy příměstského tábora – 
Zdravý záchranář.
Bude probíhat na ČČK Prostějov, Milíčova 3 a bude zaměřen na výuku první 
pomoci hravou formou a zdravý životní styl.
Tábor je kapacitně a věkově omezen (děti od 5 do 10 let) maximálně 20 dětí 
na 1 turnusu.
Děti jsou na táboře od 7.15 do 16.45 hod. v pracovní dny, mimo víkend. V ceně 
tábora je celodenní strava (2 x svačina + oběd + pitný režim), program a výlety. 
Během tábora budou 2 výlety – koupání, cachtání dle možnosti dětí v Tovačově 
na Donbasu a výlet do Seče nebo Hamer na houby, borůvky a opékání špekáčků.

1. turnus 10. července pondělí – 14. července pátek – 5 dní, 1250 Kč
2. turnus 31. července pondělí – 4. srpna pátek – 5 dní, cena 1250 Kč
3. turnus 28. srpna pondělí – 1. září pátek – 5 dní, cena 1250 Kč.

Pokud máte o tábor zájem, zašleme vám přihlášku na váš mail nebo si ji 
osobně přijďte vyzvednout na ČČK Prostějov, Milíčova 3. Platí se 500 Kč 
záloha při podpisu přihlášky, která je vratná v případě nemoci dítěte nebo 
nedostavení se z jiného vážného důvodu.
Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK Prostějov, Milíčova 3, 
796 01 Prostějov, IČ: 00426369
mobil: 723005411, e-mail: prostejov@cervenykriz.eu
www.cervenykrizprostejov.cz, facebook/Lenka Černochova

od 199 990 Kč 
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od 409.900 Kč

Nový Suzuki S-Cross
   7× airbag  
včetně kolenního  

   parkovací senzory  
a kamera  

  adaptivní tempomat  
  bezklíčové startování
  vestavěná navigace
  ABS + EBD, ESP®

  nové motory BoosterJet
  inteligentní pohon 4×4 AllGrip
   kombinace pohonu 4×4 
a automatické převodovky

   RBS  
(systém nouzového brzdění)

  asistent rozjezdu do kopce  
  LED světlomety  

www.suzuki.cz

Suzuki Přerov ul. 9. května, Přerov
prodej: 581 202 921, mob.: 774 784 448, mob.: 776 803 705
www.suzukiprerov.cz, prodej@suzuki-prerov.cz

VÁŠ AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS VOZŮ ZNAČKY SUZUKI V PŘEROVĚ

Lékárna Mamed Prostějov (Lékárna u radnice), Kravařova 191/2, Prostějov 796 01, tel.: 581 110 233

lekarnamamedprostejov@seznam.cz, otevřeno Po–Pá 8–17:30 hod

www.aaaleky.cz

152 Kč

Lékárna Mamed Prostějov 
(Lékárna u radnice)

  klientské karty 
 internetový obchod www.aaaleky.cz
  lékárna se širokým sortimentem a příznivými cenami 
  kosmetika Avene, A-derma, Bioderma, Dermedic, 

Ducray, La roche-posay, Nuxe, Vichy 
  obuv Santé  
  Sunar lékárna

102 Kč

189 Kč

Lékárna Mamed Prostějov 

2489 Kč

989 Kč 259 Kč
Akční ceny produktů platné od 1.3.–31.3.2017. Platí do vyprodání zásob.
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