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I letos se Prostějov rozzáří barvami jara!

Velikonoční trhy doplní  
kulturní program.  
Vystoupí i Ilona Csáková. 34

Anketa o nejlepší  
sportovce a hvězdu  
médií zná své vítěze. 38

Studentské divadlo POINT uvede 
hru v podání Slovanského  
tyátru z Olomouce. 21

Foto: Archiv MMPv
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INZERCE

PRO KLIENTA HLEDÁME

• BYT 1+1, 2+1.
•  CIHL. BYT NAD  

100 m2

• CHATU NA PŘEHRADĚ

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

430.000 Kč

PTENÍ

nabízíme přízemní RD 3+1  
s  malou zahrádkou. PENB G. 

PROSTĚJOV KRASICE

3+1 v OV po rekonstrukci v pěkné 
lokalitě. PENB G. 

PLUMLOV

1.590.000 Kč
Nabízíme pěknou slunnou chatu s po
sezením a pěkným výhledem, PENB G.

SELOUTKY

Částečně zděná, podsklepená 
chata 2+1 se zahradou. PENB G.

300.000 Kč

1.990.000 Kč
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Výkup a prodej
obrazy, nábytek, hodiny

sklo porcelán, mince
plakety, odznaky

- šperky
- zlato
- stříbro

Po - Pá: 10:00 - 16:00 hod.
Telefon: 602 730 669

S Prostějov
tarožitnictví

Komenského 6
KAS Centrum
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Připomínka 167. výročí  
narození T. G. Masaryka

V úterý 7. března si lidé v Prostějově připomněli výročí narození 
T. G. Masaryka. Připomínkový akt proběhl tradičně u sochy T. G. 
Masaryka, prvního prezidenta Československé republiky. 

Výročí měsíce
V dubnu si připomínáme výročí 
dvou tragických událostí, které 
postihly naše město.

27. dubna uplyne tři sta dvacet 
let od největší živelné katastrofy 
v historii Prostějova.

Tohoto dne roku 1697 došlo totiž 
k obrovskému požáru. Měšťan-
ka Mariana Justiniánová v domě 
na rohu Olomoucké ulice a Vápeni-
ce smažila koblihy. Roztápěné sád-
lo se vzňalo a oheň vylétl komínem 
na střechu a silný severozápadní 
vítr jej rychle hnal po doškových 
a šindelových střechách okolních 
domů. Strašný živel brzy zachvátil 
část Vápenice, Olomoucké před-
městí, hlavní náměstí, kostel, faru, 
radnici, školu, obě židovská ghetta 
a synagogu. Žár dosáhl takového 
stupně, že roztavil zvony na kostel-
ní věži. Popelem lehlo 52 měšťan-

ských právovárečných domů, dále 
městský špitál, Brněnské předměstí, 
ulice Mlýnská a Žešovská. „Veliký 
nářek a všeobecná sklíčenost zmoc-
nila se celého obyvatelstva, když se 
teprve po požáru o tom dovědělo, 
jak ohromnou škodu zanechal ten 
neúprosný živel,“ píše se v archiv-
ních dokumentech. Trvalo několik 
let, než se rány zacelily, domy re-
konstruovaly a opravily. Změnila 
se architektonická a ekonomická 
tvář města. Především byl opraven 
a přestavěn kostel, radnice dostala 
otevřenou lodžii. Stejně tak získaly 
jinou podobu měšťanské domy. Uve-
denou událost nám připomíná kříž 
umístěný na hlavním oltáři kostela. 
Ten totiž zůstal požárem neporušen, 
a proto byl 14. 9. 1703 přemístěn 
na hlavní oltář a zároveň byl chrám 
konsekrován na Povýšení sv. Kříže. 
Další památkou jsou vypálená místa 
na lavicích v lodi kostela po pada-
jících uhlících ze střechy chrámu. 
Památkou je také olejomalba „Pros-

tějov za požáru 27. 4. 1697“ věnova-
ná městem v roce 1723 do poutního 
chrámu ve Křtinách. 

26. dubna uplyne sto let od udá-
lostí nepřesně označovaných jako 
hladové bouře či demonstrace. Přídě-
lový systém sice fungoval, ale zásobo-
vání potravinami bylo nedostatečné. 
V Prostějově se začaly šířit různé fámy, 
například o zrušení mimořádných 
přídavků potravin určených pro těžce 
pracující a o nedostatku uhlí na zimu. 
Tyto zprávy přivedly k budově okres-
ního hejtmanství 25. dubna 1917 od-
poledne shromáždění dělníků a dělnic 
z Wikovky a konfekčních továren. 
Jejich deputaci přijal okresní hejtman 
Josef Wierer. Mezitím dav zaútočil 
kameny na okna hejtmanství, budovu 
Německého domu na Vápenici a výlo-
hy obchodů ve městě. Vyděšený okres-
ní hejtman požádal o vyslání vojenské 
posily z Olomouce. Ještě v noci dorazil 
oddíl osmnáctiletých rekrutů pod ve-
dením velitele hejtmana Zapletala. 26. 
dubna 1917 ráno měla demonstrace 

pokračovat před budovou hejtman-
ství. Na Čelakovského náměstí však 
vojenský kordon demonstranty zasta-
vil. Byly rovněž uzavřeny ulice vedoucí 
do města. Ve chvíli, kdy čelo zástupu 
dělníků dorazilo k vojákům, se začalo 
střílet. Vyplašení nováčci pod psychic-
kým nátlakem velitele, ve stresu a pa-
nice situaci nezvládli. Pravděpodobně 
stříleli nad hlavy lidí a do dlažby, ale 
odražené kulky způsobily masakr. Ně-
kteří byli zasaženi zezadu při útěku. 
Na dlažbě zůstalo ležet 23 mrtvých, 
většinou mladých lidí. Mezi nimi byl 
i třináctiletý chlapec, který pozoroval 
událost schovaný v koruně stromu. 
Osmdesát lidí bylo zraněno. V násle-
dujících dnech bylo město obsazeno 
vojskem. 112 účastníků demonstrace 
bylo zatčeno a vyslýcháno. Tuto udá-
lost nám připomíná pomník Jana 
Třísky z roku 1938 Jeden z nás a ná-
zev náměstí Padlých hrdinů. Původní 
pomník od Václava Becka (1918) se 
nachází na společném hrobě obětí 
na městském hřbitově v Prostějově.

HANA BARTKOVÁ

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
Periodický tisk – Prostějovské radniční listy vydává jedenkrát měsíčně v nákladu 24. 100 ks Statutární město Prostějov, nám. T.G.Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČO: 00288659. Distribuováno 
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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.

Krásných 100 let 
Skromnost a střídmost. To je recept 
paní Věry Rozbrojové na dlouhověkost!

S kyticí a dárkovým balíčkem při-
šli v pátek 3. 3. 2017 poblahopřát paní 
Věře Rozbrojové zástupci města a ma-
gistrátu k jejím krásným stým naroze-
ninám. Náměstkyně Ivana Hemerková 
vyjádřila usměvavé oslavenkyni kro-

mě gratulace i velký obdiv k její vitalitě. Právě pozitivní přístup k životu, 
skromnost a střídmost a také stálá aktivita stojí podle pečovatelů z Centra 
sociálních služeb za dlouhověkostí této sympatické dámy. K přání všeho 
nejlepšího paní Rozbrojové jsme se rádi připojili. -jg- 
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Třetí díl seriálu: volební období je v polovině – 
bilancujeme v oblasti bezpečnosti občanů
Jak je plněno Programové 
prohlášení Rady města 2014 
– 2018 a čeho se podařilo 
dosáhnout?

Zveřejňujeme třetí část 
osmidílného seriálu, která se 
zaměřuje na plnění úkolů, které si 
Rada města Prostějova na začátku 
svého funkčního období stanovila 
v oblasti bezpečnosti občanů.

 ¶ i nadále budeme podporovat 
úspěšnou spolupráci Městské 
policie a Policie ČR při zajišťo-
vání bezpečnosti ve městě 

 ¶ podpoříme nekompromisní 
přístup policie i strážníků při 
porušení zákona, vandalismu či 
ničení majetku 

 ¶ podpoříme složky Integrované-
ho záchranného systému včetně 
činnosti dobrovolných hasičů 

 ¶ v preventivní činnosti Městské 
policie se zaměříme zejména 
na mládež a seniory 

 ¶ budeme klást důraz na práci 
a zázemí městských strážníků, 
k prioritám patří zejména výkon 
služby okrskových strážníků 

Okrskoví strážníci jsou v přímém 
kontaktu s občany a mohou okamži-
tě přenášet jejich podněty na vedení 
města. Okrsková služba je veřejností 
velmi pozitivně vnímána, dle socio-
logického průzkumu Timur každý 
čtvrtý občan zná svého okrskáře.

Snížil se počet přestupků a zvýšila 
se, ve spolupráci s Policií ČR, objasně-

nost vandalismu a případů ničení ma-
jetku města. Nápad trestné činnosti je 
nižší než v předchozích letech a při-
tom je vyšší objasněnost trestných 
činů – téměř 60% a je nejlepší za po-
sledních 10 let. Téměř vymizela trest-
ná činnost na úseku krádeže kovů.

Město finančně podporuje složky 
Integrovaného záchranného systému, 
zejména JSDH. Za r. 2015–2016 po-
skytlo částku 2,498 milionu korun. 
Vyberme například: 

město zakoupilo a darovalo zveda-
cí vak 40 000,- Kč. Vak je speciálně 
navržený pro záchranu zavalených 
osob během záchranných prací, k za-
bezpečení proti závalu.

poskytlo dotaci z rozpočtu města 
(2015) ve výši 50 000,- Kč – finanční 
prostředky byly použity na zakoupe-
ní druhého zvedacího vaku i s pří-
slušenstvím.

dotaci z rozpočtu města (2016) 
ve výši 50 000,- Kč – příspěvek byl 
určený k zakoupení zásahové ter-
mokamery s příslušenstvím, potřebné 
k vyhledávání a záchraně osob v za-
kouřeném prostředí, rychlému vyhle-
dávání skrytých ohnisek požáru. 

V roce 2015 byla zpracována pro-
jektová dokumentace na rekonstrukci 
budovy Vápenice 27, kde je plánováno 
zázemí pro strážníky. Rekonstrukce 
byla zahájena v r. 2016.

Organizujeme besedy a soutěže 
pro žáky a seniory, zaměřili jsme se 
na oblast primární prevence, na se-
mináře v domovech s pečovatelskou 
službou, setkávání se seniory při růz-
ných akcích, zejména v Národním 
domě, s Červeným křížem, posky-
tujeme dveřní bezpečnostní řetízky 
u osamělých seniorů. Probíhají akce 

Zdravého města. Každoročně pořá-
dáme Den se složkami IZS, probíhají 
osvětové akce jako třeba Den Země, 
Den stromů, Pochod všech generací, 
Evropský týden mobility, Den bez aut, 
Dny zdraví a podobně. 

Navýšili jsme počet městských 
strážníků, posílena byla i městská 
část Vrahovice. Navýšili jsme počet 
okrskových strážníků o dva a sta-
novili tak celkový počet strážníků 
na 58. 

-KAA-
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Vyjádření Výboru základní organizace 
Odborového svazu státních orgánů 
a organizací města Prostějova:
V poslední době se opakovaně obje-
vují informace o problémech na Ma-
gistrátu města Prostějova, konkrétně 
v pracovněprávních vztazích zaměst-
nanců k zaměstnavateli – statutární-
mu městu Prostějovu.

Primátorka města, tajemník ma-
gistrátu a výbor odborové organizace 
v této záležitosti společně vydávají 
následující prohlášení:

1) Tajemník bezprostředně po se-
známení s problémem dne 9. 1. 2017 
pověřil všechny vedoucí odborů, aby 
prověřili zařazení všech zaměstnan-
ců do platových tříd. Zařazení za-
městnanců, kteří se cítí poškozeni, se 
v současné době řeší.

2) Na společné schůzce zaměstna-
vatele a odborů za přítomnosti pri-
mátorky města dne 14. 3. 2017 se obě 
strany ujistily, že při dalším řešení 
případných pracovněprávních záleži-
tostí budou jednat společně tak, aby 
se našla shoda v konkrétní věci.

ZO Odborového svazu  
státních orgánů a organizací  

města Prostějova

INZERCE
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V současné době město 
eviduje požadavek na pořízení 
zhruba čtyř stovek nádob.
„O nádoby je skutečně velký zájem, 
proto můžeme pro zakoupení 
využít dotaci. Například v loňském 
roce lidé touto dobou žádali o asi 
sto dvacet kusů,“ uvedl vedoucí 
oddělení údržby a majetku Jaroslav 
Chromek. Výzva k dotaci by měla 
být vyhlášena 1. srpna tohoto 
roku a žádosti o dotační finance 
pak může město odevzdávat 
v termínu od 1. září do 1. 
prosince 2017. Peníze poskytuje 
Operační programu Životní 
prostředí, prioritní osa 3 Odpady 
a materiálové toky, ekologické 
zátěže a rizika. 
„Evidovaným zájemcům 
na pořízení dalších nádob 
na bioodpad o objemu 240 litrů 
sdělujeme, že město Prostějov bude 
v roce 2017 žádat o poskytnutí 

dotace. O tom, zda ji získáme, 
bude rozhodnuto až začátkem roku 
2018, tudíž případný nákup nádob 
na bioodpad by byl realizován až 
na jaře 2018,“ uzavřel Jaroslav 
Chromek. -jg-kaa-

Zájem o bionádoby 
stále roste
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Blokové čištění města  
duben/první týden v květnu 2017
01.04. – blok 12 a 13 

Mathonova, Mathonova – 1. polovina parkoviště nemocnice od autobusové zastávky, 2. polovina parkoviště nemocnice, komunikace 
zastávka MHD u nemocnice

04.04. – blok 1 

Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, Na Vyhlídce, Legionářská, Wichterlova, gen. Sachera, gen. Dudy, gen. Dudy a gen. Sachera – spojka, 
Hloučelní, J. Lady (Plumlovská – Mathonova), Plumlovská komunikace SSOK (kruh. objezd J. Lady – Albert)

05.04. – blok 2 

K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše – V. Špály), K. Svolinského – parkoviště (Kpt. O. Jaroše – V. Špály), V. Špály, J. Zrzavého, K. Svolinské-
ho (V. Špály – Billa), A. Slavíčka, K. Svolinského – parkoviště (V. Špály – Billa)

06.04. – blok 3

Kpt. O. Jaroše (K. Svolinského – průchod), A. Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy, S. Suchardy, Kpt. O. Jaroše – parkoviště, C. Boudy – 
parkoviště

11.04. – blok 4 

Melantrichova (Březinova–Polská), E. Králíka + parkoviště, Polská, Ruská, nám. Práce, Dělnická, Březinova, Dykova, Bezručovo nám., 
průchod Florián.nám.– Dykova (Starorežná), cyklostezka Floriánské nám.– Dykova (Starorežná), Plumlovská komunikace SSOK (Polská 
– kruh.objezd) pravá strana směr Krasice

12.04. – blok 5 

Fanderlíkova (Nerudova – sídl. Hloučela), Obránců Míru, J. Švermy, Kpt. O. Jaroše (Nerudova – sídl. Hloučela), Nerudova, K. H. Kepky, 
Melantrichova – parkoviště, Fanderlíkova – parkoviště (u kotelny u hřiště ZŠ)

13.04. – blok 6 

Fanderlíkova (Kostelecké – Fanderlíkova 37), J. B. Pecky, Krapkova, Floriánské nám., Hliníky, Resslova, Fanderlíkova – parkoviště 
(Fanderlíkova 17–21), Krapkova vnitroblok a u garáží, J. B. Pecky – vnitroblok, Krapkova – zálivka (vlevo k U Stadionu), Krapkova – 
parkoviště (vpravo k U Stadionu), parkoviště u Kubusu 2x

18.04. – blok 7

F. Nováka (F. Nováka 3–5), Kostelecká 1 – vnitroblok, Kostelecká 1 – parkoviště, Kostelecká 2 – vnitroblok, Kostelecká 3 – vnit-
roblok, Kostelecká komunikace SSOK – (Přikrylovo nám. – Za Velodromem), Martinákova, Martinákova – parkoviště, Martinákova – 
Kostelecká – chodník, Martinákova – cyklostezka

19.04. – blok 8 

Pernštýnské nám., Kravařova, Fügnerova, Skálovo nám., Školní, Školní – parkoviště, Školní – cyklostezka, Šerhovní (Vápenice – Škol-
ní), Jiráskovo nám., Smetanovy sady, Kramářská, Blahoslavova komunikace SSOK, Vápenice komunikace SSOK, Blahoslavova vjezd + 
parkoviště bývalá Skanska, Hlaváčkovo nám. – cyklostezka a parkoviště Atrium, Přikrylovo nám.

20.04. – blok 9

Palackého komunikace SSOK, Palackého – cyklostezka, Podjezd + parkoviště, Podjezd – cyklostezka, Vodní, Vodní parkoviště (parkovi-
ště u Mlýna), Vodní – cyklostezka, průchod Vodní – Žeranovská, Žeranovská komunikace SSOK, Žeranovská – vnitroblok, Žeranovská 
– parkoviště, Knihařská, U Spořitelny, Žižkovo nám., Žižkovo nám. – parkoviště, Poděbradovo nám. + parkoviště před KB

25.04. – blok 10 centrum

Poděbradovo nám. komunikace SSOK, Wolkerovan komunikace SSOK, Wolkerova obslužná + parkoviště, Na Spojce, Netušilova, Hlaváč-
kovo nám., vnitroblok Vojáčkovo nám. – Husserle, Vojáčkovo nám. + parkoviště, Hlaváčkovo nám. parkoviště Národní dům

26.04. – blok 11 centrum

Komenského – cyklostezka, Komenského, nám. T.G.Masaryka, Dukelská brána, Křižkovského, Lutinovova, Filipcovo nám., nám. Sv. Če-
cha, Demelova, Hradební, Kostelní, Úprkova, Koželuhova, Křížkovského, Křížkovského parkoviště, Šerhovní (Školní – Dukelská brána)

27.04. – blok 48

Sídl. svobody – vnitroblok (blok 2–16), Sídl. svobody – parkoviště (blok 2–15), Anenská, Sídl. svobody – parkoviště a komunikace 
(blok 9–11), Sídl. svobody – komunikace a parkoviště (blok 8), Sídl. svobody, U sv. Anny, cyklostezka U sv. Anny – Sídl. svobody, 
parkoviště U sv. Anny (H§Z)

02.05. – blok 49 

sídl. Svobody – vnitroblok (Blok 17.–21.), sídl. Svobody – parkoviště (Blok 18.–21.), Plumlovská ul. (Jungmannova – kruhový objezd), 
Jungmannova parkoviště, Jungmannova (Plumlovská – Česká), cyklostezka

03.05. – blok 14

Újezd – komunikace SSOK, Újezd – O2 – okruh, nám. E. Husserla, nám. E. Husserla – parkoviště, Sušilova, Sádky, Sádky cyklostezka

04.05. – blok 15

Plumlovská – parkoviště Billa – 3 stání (mimo 2 stání u Penny a 4 stání u Billy), A. Slavíčka – parkoviště + komunikace (K. Svolinské-
ho – vjezd k Penny)

KRÁTCE

Přehled odchycených psů 
v Prostějově, které je 
možné si osvojit
Liga na ochranu zvířat ČR místní or-
ganizace Olomouc, pobočný spolek
Telefon:  585 418 484, E-mail: olo-
mouc.utulek-loz@seznam.cz, 
Aktuální přehled odchycených psů 
najedete na webových stránkách 
útulku: http://www.olomouckyutu-
lek.cz
Evid. č. 4703 (Ulrika) – fena křížen-
ce jezevčíka, nalezena dne 4. 2. 2017, 
místo nálezu: ulice Plumlovská

Evid. č. 4713 (Véna) – pes kříženec, 
nalezen dne 14. 2. 2017, místo nále-
zu: Čechůvky, pozn. sražen autem

Evid. č. 4714 (Cornel) – pes kříženec, 
nalezen dne 16. 2. 2017, místo nále-
zu: ulice M. Pujmanové

Evid. č. 4718 (Džajf) – pes kříženec, 
štěně, nalezen dne 19. 2. 2017, místo 
nálezu: ulice Kostelecká

-ik- OSÚMM
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ZPRÁVY Z MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Magistrát města Prostějova, odbor 
školství, kultury a sportu

Zápis
žáků do prvních ročníků 
základních škol pro školní rok 
2017/2018 se v souladu s § 
36 odst. 4) zákona 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání v platném znění

koná v pátek 21. dubna 2017 
od 12:00–18:00 hodin

Spádové obvody základních škol jsou 
obecně závaznou vyhláškou č. 7/2009, 
kterou se stanoví spádové obvody zá-
kladních škol v územním obvodu sta-
tutárního města Prostějova, ve znění 
pozdějších předpisů, stanoveny takto:
I. OBVOD
sídliště Svobody
pro Základní školu a mateřskou ško-
lu Jana Železného Prostějov, Sídliště 
svobody 3578/79
- opět otevřena jedna 1. třída s nabíd-
kou rodiči placených kurzů angličtiny 
a matematiky
II. OBVOD
5. května, Aloise Fišárka, A. Jánského, 
Akátová, Aloise Krále, Anenská, An-
glická, Antonína Slavíčka, Arbesovo 
nám., Atletická, Balbínova, Baráko-
va, Belgická, Beskydská, Bezručovo 
nám., Blahoslavova, Bohumíra Dvor-
ského, Bohumíra Šmerala, Bohuslava 
Martinů, Borová, Boženy Němcové, 
Brandlova, Bratří Čapků, Brněnská, 
Brodecká, Březinova, Budovcova, 
Bulharská, Cyrila Boudy, Čechovická, 
Čechůvky, Česká, Českobratrská, Čs. 
armádního sboru, Čs. odboje, Dali-
borka, Dělnická, Demelova, Divišova, 
Dobrovského, Dolní, Domamyslická, 
Dr. Horáka, Dr. Uhra, Drozdovice, 
Družební, Družstevní, Duhová, Dukel-
ská brána, Dvořákova, Dykova, Edvar-
da Valenty, Elišky Krásnohorské, Emi-
la Králíka, Erbenova, Esperantská, 
Fanderlíkova, Filipcovo nám., Finská, 
Floriána Nováka, Floriánské nám., 
Foerstrova, Francouzská, Fügnero-
va, Gabriely Preisové, Gen. Dudy, 
Gen. Kraváka, Gen. Sachera, Haca-
rova, Hanačka, Habrová, Havlíčkova, 
Hlaváčkovo nám., Hliníky, Hloučelní, 
Holandská, Hradební, Hrázky, Husit-
ská, Husovo nám., Hvězda, Hyacinto-
vá, Hybešova, Chodská, Italská, Ivana 
Olbrachta, Jabloňová, J. B. Pecky, J. 

V. Myslbeka, Jana Kuchaře, Jana Oli-
vetského, Jana Rokycany, Jana Šver-
my, Jana Zrzavého, Janáčkova, Jana 
Köhlera, Jaroslava Kaštila, Jaroslava 
Křičky, Jaroslava Kučery, Jasanová, 
Jaselská, Jasmínová, Javorová, Javo-
říčská, Ječmínkova, Ječná, Jezdecká, 
Jihoslovanská, Jiráskovo nám., Josefa 
Hory, Josefa Lady, Josefa Suka, Jošto-
vo nám., Jungmannova, K rybníku, K. 
H. Kepky, Karafiátová, Karla Svolin-
ského, Karlov, Karoliny Světlé, Kašta-
nová, Kazín, Kelčická, Knihařská, 
Kojetínská, Kolářovy sady, Kollárova, 
Komenského, Konečná, Kopečného, 
Kosířská, Kostelecká, Kostelní, Košic-
ká, Kotěrova, Kotkova, Kováříkova, 
Koželuhova, Kpt. Nálepky, Kpt. O. Ja-
roše, Kralická, Kramářská, Krapkova, 
Krasická, Krásná, Krátká, Kravařova, 
Krokova, Krumlovského, Křížkovské-
ho, Kubelíkova, Květná, Kyjevská, Le-
gionářská, Letecká, Libušinka, Lidic-
ká, Lipová, Lísková, Lomená, Luční, 
Lutinovova, Lužická, Máchova, Maja-
kovského, Mánesova, Marie Majero-
vé, Marie Pujmanové, Martinákova, 
Mathonova, Melantrichova, Mikoláše 
Alše, Milíčova, Mlýnská, Močidýlka, 
Mojmírova, Moravská, Mozartova, 
Na blatech, Na Brachlavě, Na hrázi, 
Na okraji, Na příhoně, Na splávku, 
Na spojce, Na vyhlídce, Na výsluní, 
nám. E. Husserla, nám. J. V. Sládka, 
nám. Odboje, nám. Padlých hrdinů, 
nám. Práce, nám. Spojenců, nám. Sva-
topluka Čecha, nám. T. G. Masaryka, 
nám. U kalicha, Nerudova, Netušilova,
Neumannovo nám., Norská, Obrán-
ců míru, Okružní, Olomoucká L 1 až 
101 S 2 až 116, Olšová, Olympijská, 
Ořechová, Oskara Nedbala, Otakara 
Ostrčila, Ovesná, Ovocná, Palackého, 
Palečkova, Partyzánská, Pernštýnské 
nám., Pešinova, Petra Jilemnického, 
Petrské nám., Plumlovská, Pod Kosí-
řem, Pod vinohrádkem, Pod Záhořím, 
Poděbradovo nám., Podjezd, Podi-
vínského, Pod svahem, Poláčkova, 
Polišenského, Polská, Pražská, Pre-
šovská, Průchodní, Průchozí, Průmy-

slová, Předina, Přemyslovka, Příční, 
Přikrylovo nám., Puškinova, Raisova, 
Rejskova, Resslova, Riegrova, Rosti-
slavova, Rovná, Rozhonova, Rudol-
fa Těsnohlídka, Rumunská, Ruská, 
Růžová, Říční, Sádky, Sadová, sídl. 
E. Beneše, sídl. Svornosti, Skálovo 
nám., Sladkovského, Slezská, Slovác-
ká, Slovenská, Slunečná, Smetanova, 
Sokolovská, Sokolská, Spitznerova, 
Sportovní, Stanislava Manharda, 
Stanislava Suchardy, Staškova, Stroj-
nická, Stroupežnického, Střížova, 
Studentská, Stukova, Sušilova, Svato-
plukova, Šafaříkova, Šárka, Šerhovní, 
Šeříková, Šípková, Školní, Šlikova, 
Švabinského, Švýcarská, Šumavská, 
Tetín, Tovačovského, Tovární, Tráv-
nická, Trnková, Trpinky, Třebízské-
ho, Třešňová, Třískova, Tylova, Tyl-
šarova, Tyršova, Tulipánová, U Boží 
muky,U Spalovny, U spořitelny, 
U Stadionu, U sv. Anny, Újezd, Úpr-
kova, Určická, V loučkách, V polích, 
V zahradách, Václava Špály, Václava 
Talicha, Valašská, Vápenice, Vasila 
Škracha, Veleslavínská, Vencovského, 
Višňová, Vícovská, Vítězslava Nezva-
la, Vítězslava Nováka, Vladimíra Am-
brose, Vodní, Vojáčkovo nám., Voj-
těcha Outraty, Vrahovická, Vrbová, 
Vrchlického, Vrlova, Vřesová, Waito-
va, Werichova, Winklerova, Wichter-
lova, Wolfova, Wolkerova, Za drahou, 
Za humny, Za Místním nádražím, 
Za Olomouckou, Za velodromem, 
Zahradní, Západní, Zátiší, Zborov, 
Zikmunda Wintra, Zlechovská, Žera-
novská, Žešov, Žitná, Žižkovo nám.  
pro 
Základní školu a mateřskou školu 
Prostějov, Palackého tř. 14
Základní školu a mateřskou školu 
Prostějov, Kollárova ul. 4
Základní školu a mateřskou školu 
Prostějov, Melantrichova ul. 60
Základní školu Prostějov, ul. Vl. Maja-
kovského 1
Reálné gymnázium a základní školu 
města Prostějova, Studentská ul. 2
Základní školu Prostějov, ul. Dr. Ho-

ráka 24
Základní školu Prostějov, ul. E. Va-
lenty 52

Podrobnější pokyny o organizaci 
zápisu budou na jednotlivých základ-
ních školách zřizovaných statutárním 
městem Prostějovem.

Ve stejném termínu, nezávisle na sta-
novených obvodech se koná zápis do:
Střední školy, základní školy a ma-
teřské školy Prostějov, Komenského 
10, jejímž zřizovatelem je Olomoucký 
kraj. Bližší podmínky přijetí sdělí ředi-
telství školy.
UPOZORNĚNÍ
-  k zápisu se dostaví s dětmi rodiče (je-

jich zákonní zástupci) a předloží tyto 
doklady

  1.  Rodný list dítěte nebo výpis z matriky
  2.  Občanský průkaz rodiče (zákonné-

ho zástupce)
-  na ZŠ budou přednostně zapsány 

a zařazeny děti s trvalým bydlištěm 
ve spádovém obvodu ZŠ.

Podle § 36 odst. 3) povinná školní 
docházka začíná počátkem školního 
roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, pokud 
mu není povolen odklad. Dítě, které 
dosáhne šestého roku věku v době 
od září do konce června příslušné-
ho školního roku, může být přijato 
k plnění povinné školní docházky již 
v tomto školním roce, je-li přiměřeně 
tělesně i duševně vyspělé a požádá-li 
o to jeho zákonný zástupce. Podmín-
kou přijetí dítěte narozeného v obdo-
bí od září do konce prosince k plnění 
povinné školní docházky podle věty 
druhé je také doporučující vyjádře-
ní školského poradenského zařízení, 
podmínkou přijetí dítěte narozeného 
od ledna do konce června doporuču-
jící vyjádření školského poradenské-
ho zařízení a odborného lékaře, která 
k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud se nemohou rodiče s dětmi 
ve zdůvodněných případech dostavit 
ve stanovený den zápisu, mohou přijít 
individuálně po dohodě s ředitelem ZŠ 
v průběhu měsíce dubna, nejpozději 
však do 28. 4. 2017 do 12:00 hodin. 

Termín zápisu je stanoven po do-
hodě všech ředitelů a ředitelek základ-
ních škol ve městě Prostějově.

V případě nepřijetí je možno se od-
volat ke Krajskému úřadu Olomouc-
kého kraje, odbor školství, mládeže 
a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.

Mgr. Petr Ivánek, v. r.
vedoucí odboru školství, 

 kultury a sportu
Magistrát města Prostějova 

Zápis
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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.

Rekonstrukce části místní komunikace Západní
Byla provedena rekonstrukce stávající zpevněné komunikace z dlažebních 
kostek na nový asfaltový povrch. Celkové náklady činily cca 0,9 mil. Kč. Stavbu 
realizovala firma INSTA CZ s.r.o. Olomouc.

Regenerace sídl. Šárka – I. etapa
Byla zahájena I. etapa revitalizace sídliště Šárka. Jedná se kompletní rekonstrukci 
komunikací, parkovacích ploch, chodníků, osvětlení, mobiliáře a zeleně. Celkové 
náklady činily cca 14 mil. Kč. Stavbu realizovala firma HORSTAV spol. s r.o.

Středisko mládeže kopané – tribuna 
a sociální zázemí
Byly vybudovány 2 nové tribuny, nové oplocení a sociální zázemí pro hostující 
fanoušky. Celkové náklady činily cca 5,4 mil. Kč. Realizovala firma Hanakov 
spol. s r.o., PROSTAS s. r.o.

Vybudování workout hřiště
Workoutové hřiště bylo vybudováno v červnu 2016 v Kostelecké ulici. 
Na návrhu designu hřiště a výběru jednotlivých cvičebních prvků se ak-
tivně podíleli jeho uživatelé, aby hřiště co nejvíce vyhovovalo jejich po-
třebám. Celkové náklady činily cca 0,5 mil. Kč. Hřiště realizovala firma 
Clean4you, s.r.o.

Regenerace sídliště Tylova
V rámci investiční akce byla vybudována komunikace, chodníky, parkoviště, ve-
řejné osvětlení a provedena výsadba stromů a keřů. 
Celkové náklady činily cca 11,3 mil. Kč. Stavbu realizovala firma Firesta – Fišer, 
rekonstrukce, stavby s.r.o. Brno.

Zimní stadion – šatny 
Byla provedena rekonstrukce šatny „A“ mužstva. Jednalo se o sociální zařízení, 
vstupní prostory a interiéry. Celkové náklady činily cca 6 mil. Kč. Stavbu reali-
zovala firma Stavby Krejčí s.r.o.
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INZERCE

Postřehy
Jiřího Krampola a Petra Michka.

Jiří Krampol: Nedávno jsem byl u známých na návštěvě a dobře jsem 
se u nich pobavil. I když jsou svoji již několik desítek let, tak to mezi 
nimi pořád jiskří. Žena mého přítele po chvíli přišla mezi nás a řekla mu: 
„Miláčku máš mne pořád rád?“ Načež přítel odvětil: „Stručněji prosím, co 
chceš koupit?“.

Petr Michek: To mně připomenulo moje známé. Jednou při návštěvě u nich 
přišla paní domu a ukazovala nám módní magazín. Na hlavní straně byl 
vyobrazen leopard a vedle něj dámský kožich. „Takový kožich bych si přála 
k narozeninám“ řekla a zamilovaně se podívala na svého manžela. Přítel 
se podíval a pravil: „Tak to bys musela miláčku denně baštit Whiskas!“.

Pěkný den vám přejí Jiří Krampol a Petr Michek.

Stražisko, okres Prostějov 
Prodej usedlosti 3+1 s průjezdem a výměnkem, 
jezírkem a lomem. Zast. plocha 477 m2, 
pozemek 4.620 m2. PENB - G.   

Cena: 699.000 Kč

Prostějov, Školní ul. 
Pronájem prodejny o ploše 80 m2 s výlohami přes 
roh budovy u parkoviště a pěší zóny. Inkaso činí 
cca 1.500 Kč/měsíc. PENB – G. Cena: 15.000 Kč/měsíc

Kralice na Hané, okres Prostějov
Prodej domu k opravě s byty 2+1 a 3+1, 
velký pozemek. Zast. plocha 1.199 m2, 
zahrada 867 m2. PENB - G. 
 Cena: 1.535.000 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: 1.745.000 Kč

SLEVA

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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Hledáme TAZATELE
na osobní dotazování

pomocí notebooku / tabletu

Požadujeme:
internetové připojení, vlastní e-mail, věk

nad 18 let, čistý trestní rejstřík

Nabízíme:
dlouhodobou spolupráci na DPP nebo ŽL
zapůjčení notebooku, kompletní zaškolení

zdarma, dobré finanční ohodnocení

STEM/MARK, a.s., Praha 8
Eva Černá, tel. 225 986 813,
e-mail: cerna@stemmark.cz
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40
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CA KONSULT s.r.o., Havlíčkova 3a, Prostějov
tel.: 582 340 441, 604 542 454, www.cakonsult.cz

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ  
PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
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PUBLICISTIKA

Stát posílá peníze  
na obnovu kulturních památek 
Opravy se mají dotknout nemo-
vitých kulturních památek jako 
je Onšův dům, Městský dům – 
Nový dům a klášter Milosrdných 
bratří s kostelem sv. Jana Nepo-
muckého v Prostějově. O tom, 
zda budou tyto nemovitosti 
finančně podpořeny, musí ale 
ještě rozhodnout zastupitelé. 
Těm tento krok Rada města 
Prostějova doporučila.

Zastupitelé budou rozhodovat 
o restaurování kamenného rene-
sančního portálu Onšova domu 
(dotace MK ČR: 87 tisíc korun), 
opravě fasády Městského domu 
– Nový dům, (dotace MK ČR: 129 
tisíc korun) a opravě krovů a stře-
chy lodi kostela sv. Jana Nepomuc-
kého Kláštera Milosrdných bratří 
s kostelem sv. Jana Nepomucké-
ho v Prostějově (dotace MK ČR:  
184 tisíc korun). 

Již na svém prosincovém zase-
dání schválili zařazení výše uvede-
ných objektů do Programu rege-
nerace městské památkové zóny 
Prostějov v roce 2017 a vlastníkům 
kulturních památek, které nejsou 
ve vlastnictví statutárního města, 
stanovili konkrétní výši jednotli-
vých příspěvků.

„Ministerstvo kultury České 
republiky nám nakonec účelovou 
dotaci ze státního rozpočtu ve výši 
400 tisíc korun poskytlo a to prá-
vě na poskytnutí dotací na obnovu 
zmíněných tří kulturních památek,“ 
uvedl první náměstek primátorky 
Zdeněk Fišer.

-kaa-

KRÁTCE

Fotbalisté na hřiště 
na sídlišti E. Beneše 
získají novou světelnou 
tabuli              
Radní na svém jednání odsou-
hlasili investici, která poputuje 
do místního fotbalu. 

Součástí fotbalového stadionu 
na sídlišti E. Beneše je světelná 
tabule – ukazatel skóre, který 
je instalován na hlavní budově. 
Světelná tabule byla pořízena 
v rámci výstavby sportovního 
areálu „Středisko mládeže kopa-
né v Prostějově“ v roce 2010. 

„V roce 2014 a 2015 jsme 
na základě požadavku správce 
areálu řešili opravu tabule, pro-
tože se na ní přestala zobrazovat 
plocha zhruba o velikosti cca 0,5 
x 0,5 metru. Zařízení je po záru-
ce a firma, která ukazatel skóre 
dodala, již neexistuje. Jiná spe-
cializovaná firma nám provedla 
diagnostiku světelné tabule a ta 
se ukázala, jako neopravitelná,“ 
uvedl náměstek primátorky Jiří 
Pospíšil. Radní proto odsouhlasi-
li nákup nového ukazatele skóre. 
Náklady na pořízení obdobného 
provedení jsou vyčísleny na  
423 tisíc korun, včetně DPH 
a montáže.

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu plánovaných prací 
na zařízení distribuční soustavy – 
rekonstrukcí, oprav, údržbových 
a revizních prací – bude dne 3. 
4. 2017 od 11:00 do 14:30 hodin 
v budově MMPv, Školní 4, Prostě-
jov vypnutá el.  energie, čímž do-
jde k zásadnímu omezení provozu. 

„Provoz na Odboru obecní 
živnostenský úřad bude omezen, 
kdy po dobu odstávky el. energie 
tj. v pondělí 3.4.2017  od 11.00 
do 14.30 hod.  bude vyloučena či 
podstatně omezena možnost zpra-
covávat přijatá podání elektronic-
kou cestou. Příjem podání, která 
bude možno činit na „klasických“ 
papírových formulářích, zůstane 
i po dobu odstávky zachován, ne-
bude možno však provádět zápisy 
do živnostenského rejstříku a vy-
dávat výpisy, vyrozumění a roz-
hodnutí,“ popsala vedoucí odboru 
Antonie Orálková. -jg-

Ještě kvalitnější úpravy ledu se do-
čkají jak krasobruslaři, tak hokejisté. 

To je snaha vedení města, které 
k rolbě, pořízené v roce 2015, od vý-
robce přikoupí doplňkové příslušen-
ství, které nebylo součástí základní 
výbavy rolby.

„Tento požadavek vzešel od uživa-
tele rolby, tedy společnosti Domovní 
správa Prostějov, a to na základě prak-
tických zkušeností z provozu nové 

rolby. Na základě těchto zkušeností 
budeme dokupovat zařízení na oplach 
horizontálního šneku, nádrže na sníh 
a kol teplou vodou. Tímto příslušen-
stvím vyřešíme a odstraníme nežá-
doucí led, který zůstává při provozu 
rolby při velmi nízkých teplotách,“ 
vysvětlil náměstek primátorky Jiří Po-
spíšil. Příslušenství k nové rolbě bude 
stát 107.321 korun. 

-jg-

Město zakoupí doplňkové příslušenství pro úpravu ledu
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Šedý zákal, ale i povislá víčka tvoří nedílnou 
součást operativy prostějovských očních lékařů
Hlasité předčítání písmen 
na tabuli, měření dioptrií 
a předepisování brýlí. Tak si 
spousta pacientů představí 
práci lékařů na očním oddělení. 
Ve skutečnosti je to jen zlomek 
z jejich pracovní náplně, která 
se ve velké míře vztahuje 
k operačnímu sálu. Oční choroby, 
úrazy či plastické operace, to 
vše řeší lékaři z očního oddělení 
Nemocnice Prostějov.

„Ročně provedeme více než osm 
stovek operací oka, z toho nejčas-
těji řešíme tzv. kataraktu, neboli 
šedý zákal. Právě operace šedého 
zákalu jsou v poslední době na vze-
stupu, ačkoliv se nedá říci, že toto 
onemocnění postihuje více lidí, než 
tomu bylo v minulosti. Ve skuteč-
nosti se nám dnes daří mnohem 
dříve a častěji diagnostikovat toto 
oční onemocnění, takže pacien-
ti absolvují léčbu s daleko vyšší 
úspěšností, než jak tomu bylo na-
příklad před deseti lety,“ vysvětluje 
primář očního oddělení Nemocnice 
Prostějov MUDr. Petr Frgál a do-
dává, že kromě úspěšnosti se zvýšil 
také komfort pacientů při vyšetření 
i samotné operaci.

„Prakticky veškeré operace 
očí dnes provádíme ambulantně 
a za lokálního znecitlivění tak, aby 
pacient mohl ještě tentýž den jít 
domů. Tyto zákroky jsou bezbo-
lestné, ať už se jedná o zmiňovanou 
operaci šedého zákalu (katarak-
ty), transplantaci rohovky, redukci 
šilhání či plastické operace očních 
víček,“ vyjmenoval další z nejčas-
tějších zákroků primář MUDr. Petr 
Frgál s tím, že plastické operace 
víček dnes tvoří nedílnou součást 
operativy očního oddělení Nemoc-
nice Prostějov.

„Kosmetické operace už dáv-
no nejsou jen výsadou žen, stále 
častěji nás navštěvují muži, které 
trápí povislá víčka nebo polštářky 
pod očima. Výhodou je, že i tento 
zákrok je minimálně invazivní a pa-
cient může ihned odejít domů bez 
jakéhokoliv omezení. Navíc cena 
je také velmi příznivá, řekl bych, 
že dokonce mnohem nižší, než si 

většina z nás u plastické operace 
představuje,“ říká MUDr. Petr Fr-
gál z očního oddělení Nemocnice 
Prostějov a na závěr dodává, že při 
výběru svého očního lékaře by měli 
pacienti dbát především na své po-
hodlí.

„Není vždy potřeba zbytečně 
vyhledávat pomoc ve vzdálenějších 
zařízeních, která doporučí ambu-
lantní lékař. Obzvláště nelze garan-
tovat, že jde o zařízení s lepší péčí, 
než jaká by se jim dostala v místě 
bydliště. Spokojenost pacientů 
je myslím tou nejlepší vizitkou,“ 
uzavírá primář očního oddělení 
Nemocnice Prostějov MUDr. Petr 
Frgál.

-dm-

POZVÁNKA
 Srdečně Vás zveme na Den 

otevřených dveří očního 
oddělení Nemocnice 
Prostějov, který se 

uskuteční 31. 3. 2017 
od 10:00 do 14:00 hodin. 
Zájemci si mohou nechat 
zdarma změřit nitrooční 

tlak, poradit se s odborníky 
či si prohlédnout prostory 

oddělení.
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Jednání o rehabilitaci starého židovského 
hřbitova vede expremiér Špidla
Hned na začátku měsíce března 
se v Praze na Úřadu vlády 
uskutečnily dvě schůzky s bývalým 
premiérem – nyní v roli mediátora 
– Vladimírem Špidlou.

Na prvním setkání prezentovali své 
názory týkající se rehabilitace staré-
ho židovského hřbitova ve Student-
ské ulici v Prostějově představitelé 
města, konkrétně primátorka Alena 
Rašková a první náměstek Fišer.

„Uvedli jsme, co je pro nás nepře-
kročitelné, co jsou zásadní věci, kte-
ré musí zůstat zachovány. Jedná se 
hlavně o bezpečný přístup ke škole, 
tedy aby se děti dostaly do školy a ze 
školy bezpečně, aby byl ve škole na-
prosto bezproblémový chod. Jde ale 
také o to, že ten současný park využí-
vají občané, kteří bydlí v blízkosti. To 
jsou podmínky, které máme: aby byl 
zachován minimálně průchod, kdyby 

to bylo otevřené, tak ještě lépe. Další 
věci jsme zatím neřešili,“ shrnula pri-
mátorka Alena Rašková s tím, že víc 
v tuto chvíli není možno komentovat.

Na druhé schůzce objasnili své 
představy zástupci židovské komuni-
ty – rabín Louis Kestenbaum, před-
seda Federace židovských obcí Petr 
Papoušek,  zástupce nadace Kolel 
Damesek Eliezer Tomáš Jelínek a ar-
chitekt Richard Sidej.

„Aby byla mediace pod vedením 
Vladimíra Špidly důvěryhodná a ko-
rektní, domluvili jsme se s ním, že 
nebudeme o jednáních poskytovat 
žádné informace,“ potvrdil Tomáš 
Jelínek z nadace Kolel Damesek 
Eliezer. „Celá debata o rehabilitaci 
starého hřbitova má dvě hlavní části. 
Ta první řeší technické otázky jako 
bezpečnost dětí, přístup složek zá-
chranného systému, kde jsme s měs-
tem za jedno. Kde nepanuje shoda, je 

pohled na ten kus země, kde byly po-
chovány téměř dva tisíce prostějov-
ských obyvatel. Pro nás je to hřbitov 
s lidskými ostatky, který si zaslouží 
důstojnost dle židovské tradice. Pro 
naše oponenty je to především park 
a parkoviště, o které nechtějí přijít,“ 
říká Jelínek.

Termín dalšího jednání s medi-
átorem Vladimírem Špidlou nebyl 
zatím stanoven.

Tomuto setkání předcházely ještě 
dvě důležité akce přímo v Prostějově

Konkrétně veřejná beseda o reha-
bilitaci starého židovského hřbitova, 
která se uskutečnila 16. února 2017 
v sálu Duhy:

„Moc rád bych všem poděkoval 
za korektně vedenou debatu, která 
snad splnila svůj očekávaný účel ob-
jasnit veřejnosti postoje a představy 
obou stran. Věřím, že nakonec na-
lezneme řešení, které bude přijatelné 

pro všechny a bude ku prospěchu jak 
města Prostějova, tak bude v maxi-
mální možné míře ctít náboženský 
a pietní charakter prostoru. Cesta 
k cíli nebude zajisté jednoduchá, ale 
je v zájmu obou stran, aby byla nako-
nec úspěšná,“ vyjádřil se po veřejné 
debatě jeden z pořadatelů a zastupi-
tel Petr Lysek (Piráti – Změna pro 
Prostějov).

Vůli jednat s židovskými organi-
zacemi prostřednictvím mediátora 
Vladimíra Špidly o rehabilitaci staré-
ho židovského hřbitova v Prostějově 
projevili následně svým hlasováním 
také všichni přítomní prostějovští 
zastupitelé na jednání dne 20., resp. 
21. 2. 2017. Ti vzali zároveň na vědo-
mí přijetí petice podepsané více než 
třemi tisícovkami signatářů, která 
požaduje „zachování stávajícího sta-
vu parku a jeho okolí před RG a ZŠ 
města Prostějova na ulici Studentská 
v plném rozsahu a beze změn.“

Záznam z jednání Zastupitelstva 
města Prostějova naleznete zde (bod 
18): http://lite.publicstream.cz/
player/archive?uid=4&mid=308 

 -jg-

O zhodnocení první i druhé vlny 
zavádění elektronické evidence 
tržeb jsme požádali ředitele sekce 
Územního pracoviště v Prostějově 
Finančního úřadu pro Olomoucký 
kraj Ing. Pavla Prudkého. 

Podle našich informací funguje elek-
tronická evidence tržeb plynule a bez 
problémů. Do systému se v 1. vlně za-
pojilo 43 tis. poplatníků, kteří odeslali 
do konce února celkem 300 mil. účte-
nek. Průměrná doba odezvy, která je 
měřena i nezávislými třetími strana-
mi, se pohybuje pod setinou sekundy.

V rámci naší Sekce Územního pra-
coviště v Prostějově Finančního úřadu 
pro Olomoucký kraj se do 1. vlny evi-
dence tržeb zapojilo kolem 400 pod-
nikatelských subjektů, které si vyzved-
ly autentizační údaje, a podle výsledků 
kontrolní činnosti doposud nebylo 
shledáno velké množství závad. Data 
Finanční správy ukazují, že elektro-
nická evidence tržeb plní očekávání. 
U kontrolovaných subjektů se vysky-
tovaly všechny druhy porušení zákona 
o evidenci tržeb - od těch závažnějších, 
jako je nevystavení účtenky a nezaslá-
ní údajů o evidované tržbě Finanční 

správě, po ty méně závažné, jako jsou 
špatně uvedená data na účtence nebo 
neumístění informačního oznámení.

A co se týče druhé vlny?
Od 1. března 2017 se do evidence tržeb 
zapojují podnikatelé z velko- a malo-
obchodu, kteří si také museli zažádat 
o autentizační údaje. V Prostějově se 
jednalo o cca 900 podnikatelských 
subjektů, které zahájily evidování tr-
žeb počínaje 1. březnem 2017. Druhá 
fáze elektronické evidence tržeb se 
týká maloobchodu a velkoobchodu, 
tedy všech tržeb za nakoupené zboží 
v hotovosti, platební kartou nebo ob-
dobným způsobem. Tito podnikatelé 
tvoří nejpočetnější skupinu, které se 
evidence tržeb dotýká. Jsou to napří-
klad supermarkety, trafiky, pojízd-
né prodejny, stánkový prodej, trhy, 
e-shopy a jiný zásilkový prodej. Pokud 
však tito obchodníci prodávají vlast-
ní výrobky (například farmář vlastní 
produkci na trhu, výrobce si otevře 
podnikovou prodejnu atd.), pak mají 
ještě čas. Do evidence tržeb se zapojí 
až ve třetí či čtvrté fázi v roce 2018. 
Příležitostného prodeje přebytků ze 
zahrádek se evidence tržeb vůbec ne-

dotkne.
Týká se tzv. druhá vlna  
pouze výše uvedeného malo- 
a velkoobchodu?
Evidence tržeb se od 1. března může 
týkat podnikatelů ve službách, a to 
pokud prodávají nakoupené zboží. 
To se týká například kadeřnic (pro-
dej vlasových přípravků), pivovarů 
(upomínkové předměty s logem své 
značky – např. čepice, trička, pivní 
kosmetika) či automechaniků (pne-
umatiky, autopotahy). Aby se však 
kadeřnice nemusela do evidence tržeb 
zapojit již nyní kvůli prodeji jednoho 
šamponu, existuje v metodice Finanč-
ní správy pravidlo takzvané minoritní 
činnosti. Tržby z minoritní (doplň-
kové) činnosti příslušné provozovny 
má podnikatel možnost začít evidovat 
až s tržbami z hlavní činnosti dané 
provozovny za předpokladu, že tržby 
za tyto minoritní činnosti nepřekro-
čily v předchozím kalendářním roce 
v dané provozovně 175 tisíc Kč a tvoří 
méně než polovinu všech plateb dané 
provozovny.
Vraťme se ještě ke kontrolám, 
jak přibližně probíhají?
Ruku v ruce se spuštěním 2. vlny evi-

dence tržeb byla rozšířena kontrolní 
činnost i na realizaci systému u nově 
zapojených subjektů zejména for-
mou kontrolních nákupů, které jsou 
v rámci obchodní činnosti rychlejší 
než u restauračních služeb. Za zjiště-
né nedostatky jsou ukládány pokuty 
buď na místě, nebo ve správním ří-
zení, v určitých případech může dojít 
i k uzavření provozovny.

Elektronickou evidenci tržeb by 
navíc od července roku 2017 měla 
podpořit účtenková loterie. Jedná se 
o osvědčenou formu motivace zákaz-
níků, aby si brali účtenky.

Děkujeme za rozhovor, 
Mgr. Jana Gáborová, PRL

Jak to vypadá s elektronickou evidencí tržeb v Prostějově?
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Jarní úklid proběhne 
v Prostějově stejně jako loni 
v měsíci dubnu. Bude zahájen  
v pondělí dne 03.04.2017. 

Počínaje tímto dnem budou po měs-
tě rozmisťovány velkoobjemové 
vany v termínech níže uvedeného 
seznamu. Stejně jako každý rok se 
bude odpad třídit na velkoobjemo-
vý (jedná se o odpad z domácností, 
který je rozměrný a není možno ho 
umístit do popelnic (např. koberce, 
linolea, starý nábytek) a biologický 

(odpad ze zahrad), který se bude 
odkládat do speciálních pytlů. Kon-
tejnery – vany budou na místě vždy 
v určený den od 15.00 hod do napl-
nění, nejdéle však do 18.00 hod. Na-
plňování každé vany odpadem bude 
sledováno a třídění odpadu kont-
rolováno pověřeným pracovníkem 
svozové společnosti FCC Prostějov, 
s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro 
velkoobjemový a zahradní odpad. 
Do těchto van není možné odkládat 
odpad nebezpečný (barvy, ředidla, 
akumulátorové baterie, pneumati-

ky) a žádný průmyslový nebo živ-
nostenský odpad. Dále není povo-
leno dávat do van větší množství 
inertního odpadu (rumisko, hlína). 

Informace o odvozu velkoobje-
mových van můžete získat u spo-
lečnosti

 FCC  Prostějov, s.r.o. na tel. 
582 302 757 nebo 737 242 185 
p. Kostlán a

Magistrátu města Prostějova 
– Oboru správy a údržby majetku 
města na tel. 582 329 559 pí. Kova-
říková.

Jarní úklid 2017 KRÁTCE

Řidičské průkazy, které 
byly vydány v roce 2007 
s platností na 10 let
Další řidiči musí na úřad, pokud 
chtějí dále řídit. Jde o řidičské 
průkazy, které byly vydány v prů-
běhu roku 2007 s platností na 10 
let, tento rok byl totiž z hlediska 
počtu vydaných řidičských prů-
kazů nejvytíženější v historii.
- číselný kód 4b uvádí datum 
ukončení platnosti řidičského 
průkazu.

Z hlediska věku je skupinou, 
které se výměna týká nejvíce, 
skupina řidičů ve věku nad 61 
let. V této věkové skupině zbývá 
k výměně u ORP Prostějov 2 177 
řidičských průkazů. 

Řidiči by neměli s návštěvou 
úřadu vyčkávat, aby se vyhnuli 
zbytečným frontám. 

O nový řidičský průkaz je op-
timální požádat asi 2 – 3 měsíce 
před skončením jeho platnosti 
a výměna je zcela zdarma, lhůta 
pro vydání je 20 dnů. V případě 
expresního vydání do pěti pra-
covních dnů si řidiči připlatí 500 
korun. /zák.č. 361/2000 Sb. § 
110 odst. 4/

K vydání nového řidičského 
průkazu stačí přijít na příslušný 
úřad obce s rozšířenou působ-
ností (podle místa trvalého byd-
liště řidiče), v tomto případě na:

Magistrát města Prostějova, 
Odbor dopravy, ul. Křížkovského 
36/7

Předložit:   - řidičský 
průkaz, jehož jste držitelem

- platný průkaz totožnosti             
- jednu současnou průkazo-

vou fotografii 
/foto není prováděno pracov-

níky registru řidičů/
Je možné využít i systému ob-

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

cs/obcan/objednavani-na-urad/
objednani-k-obslouzeni.html

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

-od- 

3. 4. sídl. Hloučela – C.Boudy 18. 4. Nerudova – domov důchodců

sídl. Hloučela – Ant.Slavíčka Kostelecká 11–15

sídl. Hloučela – V.Špály nám. Spojenců

sídl. Hloučela – J.Zrzavého Bezručovo nám.

4. 4. sídl. Svobody – u staré benziny 19. 4. Pod Kosířem – Palečkova

J.V. Myslbeka u tř. odpadu Pod Kosířem – Atletická

Šmeralova – proti teplárně Rejskova

Šmeralova – dál k rybníku Volfova – Příční

5. 4. Waitova – Dr. Horáka 20. 4. Žižkovo nám.

Mozartova Husserleho nám.

Okružní ul. za hostincem U posledního haléře nám. T.G.Masaryka (Zlatá brána)

B. Němcové Havlíčkova 43

6. 4. Česká-Máchova 21. 4.  Žešov – hospoda

Riegrova Žešov – u obchodu

Drozdovice – u trafiky Žešov – dětské hřiště

Vícovská – V.Škracha Žešov – hřiště

7. 4. Fanderlíkova – u Sezaka 24. 4.  Domamyslice – u samoobsluhy

Fanderlíkova – školka Domamyslice – ul. 5.května

Kpt. O. Jaroše Domamyslice – u kapličky

Za veledromem naproti č.8 Gen. Sachera

10. 4. Šárka – Spitznerova 25. 4.  Čechovice – u pošty

Dolní – parkoviště u věžáků č. 26 Čechovice – Luční

Jezdecká – Puškinova Čechovice – u kapličky

Husovo nám. – u školy Čechovická u ZD

11. 4. Arbesovo nám. 26. 4. Krasice – Západní

sídl. E. Beneše – za obchodem Krasice – Moravská za obchodem

sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní Krasice – Na Brachlavě

V. Nezvala Kosířská – Na Vyhlídce

12. 4. Trávnická – střed 27. 4.  Vrahovice – Trpinky

Švabinského Vrahovice – K.Světlé

Svatoplukova – střed Vrahovice – Čechůvky točna

Joštovo nám. Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického

13. 4. Dobrovského – Tylova 28. 4. Vrahovice – u sídl. Svornosti

Libušínka Vrahovice – Jano Köhlera

Dobrovského – parkoviště za obchodem Vrahovice – J.Suka

Vodní – Mlýnská
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RADNÍ, ZASTUPITELÉ

Nákladní dopravu do centra města
V Praze již před časem zakázali 
vjezd nákladních automobilů 
do centra, kdo Prahou 
náklaďákem projíždí, musí 
využít nově postavené obchvaty.

Sice najede pár kilometrů navíc, 
ale obyvatelům se uleví. Podobný 
trend volí většina měst v Evropě, 
až na světlou výjimku. V Pros-
tějově jsme za 30 milionů korun 
postavili jihozápadní okružní 
silnici, na kterou ale nesmí prá-
vě nákladní doprava. Opakovaně 
jsme na Zastupitelstvu navrhovali 
Radě města, aby zákaz vjezdu ná-
kladním autům z jihozápadního 
kvadrantu odstranili, i za cenu do-
budování protihlukové stěny u uli-
ce Boženy Němcové. Vedení města 
se však vydalo přesně opačným 
směrem – zákazem pro náklaďá-
ky už na ulici Anenská. Chtějí tedy 
zkoncentrovat nákladní dopra-

vu na Plumlovskou a na vnitřní 
okruh města. Přitom dopravní za-
tížení Plumlovské se řádově blíží 
dopravě, která je na dálnici D46 
kolem Prostějova, a na vnitřním 
okruhu dochází zase k největší 
koncentraci vážných dopravních 
nehod. Nepovažujeme toto řešení 
za správné a budeme nadále usilo-

vat o to, aby se nákladní doprava 
rozložila na více komunikací a tím 
spíše na nové městské obchvaty – 
vždyť snad právě s tímto účelem je 
město buduje.

Tomáš Blumenstein  
a Milada Sokolová

Zastupitelský klub ODS

KRÁTCE

Proč nemohou jezdit 
nákladní vozidla jižním 
kvadrantem?
O vysvětlení jsme požádali 1. 
náměstka primátorky Zdeňka 
Fišera:

Byla prověřena projektová 
dokumentace i kolaudační roz-
hodnutí na komunikaci  vybudo-
vanou městem jako jihozápadní 
kvadrant městského okruhu. 
V dokumentaci je jasně  stanove-
no dopravní značení zakazující 
průjezd  nákladní dopravě. Tak 
byla stavba  povolena a následně 
zkolaudována. Nejedná se o ob-
chvat města, jak je  mylně uvádě-
no. Obchvaty  města buduje kraj, 
jedná se o přeložky  krajských 
komunikací.  Za používání  kraj-
ských komunikací platí majitelé  
nákladních  automobilů silniční 
daň, ze které se hradí údržba 
těchto komunikací. V Prostějově 
je plánován tzv. Severní obchvat. 
Jižní obchvat, který byl také pů-
vodně plánován, byl v Zásadách 
územního rozvoje kraje  zrušen 
pro minimální vytížení dopravou.

Ing. Zdeněk Fišer
náměstek primátora města 

Prostějov

Zubní pohotovost 
v Prostějově
Lidé se mě v poslední době 
ptají, zda se podařilo v Prostě-
jově zřídit zubní pohotovost.  
Odpověď zní – částečně. A to 
v lékařském zařízení zvaném F 
centrum v Melantrichově ulici 
21. Tato zubní pohotovost slouží 
všem pacientům, kteří se tele-
fonicky objednají, nebo přijdou 
osobně. S bolestí zubů budou 
tentýž den ošetřeni — nezname-
ná to však okamžitě a přednost-
ně, ale dle možností zubních 
lékařů. Po 15.00hod. bude pa-
cientům účtován pohotovostní 
příplatek 90Kč. Běžné ordinační 
hodiny jsou ve všední dny od  
7 do 17 hodin.

Více naleznete na webových 
stránkách:

http://fcentrum.cz/Stomatology 
MVDr. Zuzana Bartošová, 

KDU-ČSL

Co budeme v Prostějově dýchat, záleží i na každém z nás
Možná se vám v uplynulých 
zimních měsících stalo, že při 
odchodu z domu, jste zalapali 
po dechu, a to ani v blízkosti 
nemusel nikdo pálit „binec 
v kamnech.“ 

Máme v územním plánu dva ná-
vrhy, jak vést především nákladní 
dopravu mimo centrum města. 
Severní obchvat a jižní obchvat. 
Kdo chce vidět, jak mají vést, 
může nahlédnout na radnici.   

Také počet osobních aut ne-
ustále narůstá. Nejen auto, ale 
i kolo (doporučuji využít raději 
cyklostezek) se však musí po-
hotově vyhnout protijedoucímu 
vozidlu, obě strany ulice jsou 
mnohdy ucpané parkujícími auty. 
I zde bychom mohli využít inspi-
raci ze zahraničí. Už máme „první 
vlaštovky“: například jednopa-
trový parkovací dům na sídlišti 
Hloučela, jeden v provozu, druhý 
se dostavuje. Jinak v ostatních 
případech vznikají pozemní par-
koviště nebo jen „zpevněné“ praš-
né plochy, které stavu ovzduší 
nepřidají.

Určitě se již řada z nás těší 
na rozkvetlé trávníky osázené jar-

ními květinami. Výsadba nových 
stromů za stromy vykácené, se 
stala samozřejmostí. Přesto zeleně 
v Prostějově plošně nepřibývá, ale 
bohužel ubývá. Jedním z důvodů 
je paradoxně i revitalizace sídlišť, 
při kterých je hlavní požadavek 
zvýšení počtu parkovacích míst, 
což je vždy na úkor zeleně. 

A nový prvek ve hře? Vzpo-
meňme na uplynulá horká léta. 
Kolik lidí se těšilo z kašny na ná-
městí T.G. Masaryka? Vodní pr-
vek ovzduší vždy pozitivně ovliv-
ní. Doufám, že mi dáte za pravdu, 
těch kašen, vodotrysků či fontán 
bychom uvítali více, že?  Dříve 
vzduch ovlažovaly také požární 
nádrže s vodotrysky, ty se ale jako 
zbytečné a nebezpečné zasypaly 
a místo nich vznikla pouze malá 
kašna na Hlaváčkově náměstí, 
i když díky za každou kašnu. 
Asi dnes už bezpředmětná je asi 
studie, kdy v oblasti dřívějších 
židovských uliček mělo být druhé 
centrum se zelení, s centrální 
odpočinkovou plochou a kašnou; 
od záměru bylo ustoupeno. Staví 
se zde nebo parkuje na nezpev-
něných prašných plochách, tím 
ovzduší v centru nezlepšíme. 

Totéž je plocha po bývalé sodov-
kárně, ta je již součástí kauzy 
Manthelan.

A teď si možná čtenář položí 
otázku. „Když je to tak, jak můžu 
přispět, aby se nám lépe dýcha-
lo?“ Zcela jednoduše. Prostě 
pokud je to možné můžeme jít 
pěšky, využít městskou dopravu, 
použít kolo, „prkno“. Pro své 
zdraví uděláme dvojnásobek;  
spálíme nějakou tu kalorii navíc 
a ovzduší bude méně zatíženo. 
Myslím, že to stojí za to. 

A v rámci další koncepce a roz-
voje města? Věřme, zázraky se 
začnou dít i u nás, třeba realizací 
severního a následně jižního 
obchvatu. A nějaká ta fontánka, 
doufejme, také vznikne a ani ne-
musí prasknout vodní potrubí…

V dubnu nás čekají mimo jiné-
ho i svátky jara Velikonoce.  Všem 
občanům i návštěvníkům města 
bych ráda za Klub KDU-ČSL po-
přála, aby tyto velikonoční svátky 
opravdu dobře prožili, načerpali 
sílu, naději i lásku v kruhu svých 
blízkých.

MVDr. Zuzana Bartošová 
a Ing. Petr Kousal

(redakčně zkráceno)
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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
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Naše síť je tvořena primárně radničními zpravodaji distribuovanými zdarma do schránek a na distribuční 
místa v daném regionu, doplněna několika tituly distribuovanými výhradně přes distribuční místa 
a oblíbenými regionálními prodávanými tituly. V síti je aktuálně zařazeno celkem 50 titulů.

Na Moravě můžete kombinovat v rámci prezentace tyto tituly.
Prostějovské radniční listy
Olomoucké listy
Olomoucký kraj
Váš Zlín
Prio
Veselské listy 

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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Zaslouží si město současný územní plán?
Předem se omlouvám 
za autocenzuru jmen konkrétních 
osob a institucí. Činím tak 
proto, že nám vedení radnice 
nepustilo už dva měsíce za sebou 
do Prostějovských radničních 
listů články Změny pro Prostějov 
s odůvodněním, že tak činí 
na ochranu osobnosti.

V rozhovoru s jedním známým archi-
tektem pro jedny olomoucké noviny 
padla otázka „ Jaký je nový územní 
plán? “ Architekt odpověděl: „Olo-
mouc má přesně takový územní plán, 
jaký si zaslouží. Je přesným obrazem 
odborných kvalit a zkušeností autora 
i pořizovatele.“ I když Prostějovský 
územní plán vypracovala stejná ar-
chitektonická kancelář, nechci odpo-
vědět stejně. Město Prostějov si totiž 
takový územní plán nezaslouží!

Znal jsem dobře předcházející tři 
územní plány. Jejich autoři skutečně 
dokonale znali město a měli dlouhole-
tou praxi. Vedení města tehdy do slo-
žité problematiky územního plánová-
ní nezasahovalo. Poslední přínosný 
územní plán byl z roku 1995. Jako 
příklad uvedu řešení dopravy. Územní 
plán z r. 1995 například vyřešil teh-
dejší problém přetížené Plumlovské 
ulice pomocí nového vnějšího okruhu. 
Dnes dobře fungující severní část to-
hoto okruhu byla vybudována pouze 
od nové nemocnice na ulici Kostelec-
kou. Na jižním konci města měl okruh 
vést po nové komunikaci v poloze těs-
ně za starou nemocnicí až k plánova-
nému napojení na dálnici v prostoru 
za dnešním Kauflandem. Úsek dálnice 
měl tvořit část vnějšího okruhu s pro-
vozem bez zpoplatnění. Od roku 2000 
začala éra lobbingu zájmových skupin 
využívajících institutu změn územní-

ho plánu. Místo plánované křižovatky 
vnějšího okruhu s ulicí Kosteleckou, 
v prostoru dnes nepoužívané vleč-
ky, vznikly rondely dva. Jejich nová 
poloha způsobila, že došlo k závleku 
dopravy do obytného území a vznikl 
problém křižovatky E. Valenty – Olo-
moucká. Na opačném konci města 
byl okruh posunut na ulici Okružní, 
která dopravu zavlekla do sídliště Šár-
ka. Postupně bylo schváleno 10 změn 
územního plánu, které byly většinou 
předem vylobbovány, nebo dodatečně 
legalizovaly novou výstavbu, povole-
nou v rozporu s platným územním 
plánem. Jedná se například o zástav-
bu rodinných domků podél jižní hra-
nice nové nemocnice, dále o Hanakov 
a další. Velkou šancí města zastavit 
takový nekoncepční rozvoj byl nový 
územní plán. Práce na návrhu nové-
ho územního plánu započaly v roce 
2010, s veřejností a dotčenými orgány 
byl projednán roku 2011 a odevzdán 
byl v červnu 2012. Ještě v roce 2012 
jej bylo možno opakovaně projednat 
a vydat opatřením obecné povahy 
schváleným v městském zastupitel-
stvu. Místo toho jeden a půl roku zů-
stal nový územní plán „u ledu“. V tom-
to období došlo k jeho úpravám bez 
schválení zadání v městském zastupi-
telstvu a ke změnám, jejichž část ne-
prošla veřejným projednáním. Přijat 
byl až 10. 6. 2014 minulým městským 
zastupitelstvem. Už více než dva roky 
usiluji o nápravu nedostatků tohoto 
územního plánu. Koalice už ze zása-
dy nepřipouští žádné konstruktivní 
náměty opozice a územní plán brání 
před změnami, kromě těch, které si 
vylobbuje sama. Dnes platný územní 
plán není ideální. Koneckonců každý 
územní plán je vždy kompromisem 
protichůdných požadavků a ze své po-
vahy nemůže vyhovovat všem. Právě 
proto by měl zacházet do podrobností 
pouze tam, kde je to nutné a v ostat-
ních částech by měl být dostatečně 
obecný. Tento územní plán je ale příliš 
rigorózní a tím brzdí výstavbu. Brzdí 
malé stavebníky, ti movitější a agre-
sivnější si dokážou prosadit své. Pří-
kladem je vysoká zeď na Plumlovské 
ulici, nebo myčka aut v centru města 
na Wolkerově ulici, které nejsou v sou-
ladu s územním plánem. Ale abych 
nebyl nespravedlivý. Územní plán 
má i své klady. Je to po dlouhé době 
první územní plán, který prolomil zá-

kaz záboru zemědělského půdního 
fondu, který dříve dusil město záka-
zem výstavby mimo zastavěné území. 
Takovým záborem nemusí být pouze 
plocha pro betonovou lobby. Na již-
ním okraji města nabízí územní plán 
plochu pro zelený prstenec – obdoba 
lesoparku Hloučela na severu. Ten 
ale současná radniční koalice ignoru-
je. Potřebné výkupy pozemků nejsou 
na pořadu dne, dnes jsou na pořadu 
dne jiné zájmy a jiní hráči.

O vysvětlení procesu  
pořizování územního plánu 
jsme požádali 1. náměstka 
primátorky Zdeňka Fišera: 
Územní plán sídelního útvaru Prostě-
jov platil od roku 1995, pochopitelně 
musel reagovat na nové situace, nové 
požadavky jak v oblasti bydlení, tak 
i např. v oblasti rozvoje služeb a výro-
by. Proto byly postupně pořizovány 
změny územního plánu. Proces po-
řizování územního plánu nebo jeho 
změn, nemůže probíhat bez rozhodují-
cího podílu města a rozhodně nemůže 
probíhat bez vlivu zastupitelů. Zastu-
pitelé mohou sami vznášet požadavek 
a schvalují pořízení územního plánu 
nebo jeho změny. Určený zastupitel se 
podle stavebního zákona (§47, odst. 1) 
podílí na zpracování zadání územního 
plánu nebo jeho změny a vyhodnocuje 
s pořizovatelem výsledky projedná-
vání. Zastupitelstvo jako orgán města 
schvaluje zadání a na konci procesu 
vydává územní plán nebo jeho změnu.

Co se týká řešení dopravy: plat-
ný Územní plán Prostějov navrhu-
je dobudování vnějšího městského 
okruhu vycházejícího z předchozích 
územních plánů prodloužením ulice 
Okružní směrem k ulici Dolní v ná-
vaznosti na směrovou úpravu R 46. 
Územní plán z roku 1995 navrhuje 
jižní obchvat umístěný těsně za starou 
nemocnicí napojený na dálnici v pro-
storu za dnešním Kauflandem. Poloha 
obchvatu města musela být v souladu 
s nadřazenou dokumentací – Zása-
dami územního rozvoje Olomoucké-
ho kraje, posunuta jižním směrem. 
Územní plán zajišťuje pouze prosto-
rové podmínky pro stavební záměry, 
tj. vymezuje dopravní plochy, nikoliv 
konkrétní řešení (neřeší například 
druh a typ křížení komunikací a jeho 
tvar). To je záležitostí dalších podrob-
nějších studií či dokumentací.

Platný Územní plán Prostějov byl 
pořizován od roku 2009 a jeho pro-
jednávání probíhalo v souladu s usta-
noveními zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon). Územní plán 
v žádném případě nezůstal od roku 
2012 rok a půl „u ledu“, ale pořizovatel 
čekal na dohodu s orgánem ochrany 
zemědělského půdního fondu, kte-
rý nechtěl všechny navržené plochy 
pro bydlení schválit. Po řadě jednání 
se nakonec dohodu podařilo uzavřít 
a souhlasné stanovisko od tohoto do-
tčeného orgánu pořizovatel obdržel 
téměř po ročních jednáních. Podařila 
se uchránit řada rozvojových ploch 
pro bydlení, jak kritik územního plá-
nu pochvalně uvádí závěrem svého 
dopisu. Během procesu pořizování se 
žádné dodatečné zadání neschvaluje. 
V prováděcích předpisech ke stavební-
mu zákonu je dána i míra podrobnosti, 
do jaké může být územní plán zpraco-
váván. Nemůže být v určitých částech 
podrobnější a v jiných zase jen obecný, 
to by bylo v rozporu s principy územ-
ního plánování. Podrobnější řešení 
ploch pro Zelený prstenec (v Územ-
ním plánu Prostějov označených K9-
11) v jižní části města bude na základě 
materiálu předloženého do Rady měs-
ta Prostějova konané 28. 7. 2016 pro-
věřen územní studií s tím, že bude na-
vržena etapizace realizace po částech.

Podněty na změnu územního plá-
nu, které město a pořizovatel územního 
plánu obdrželi v období platnosti no-
vého Územního plánu Prostějov, jsou 
shromažďovány na Odboru územního 
plánování a památkové péče a budou 
zapracovány ve Zprávě o uplatňování 
územního plánu (§55 stavebního záko-
na), která musí být do 4 let od vydání 
územního plánu předložena Zastupi-
telstvu města Prostějova. Na základě 
této Zprávy budou všechny návrhy 
a podněty prověřeny v další větší změ-
ně Územního plánu Prostějov. 

Závěrem se nabízí řečnická otázka: 
Zaslouží si město Prostějov takové-
ho zastupitele, který neustále napadá 
a zpochybňuje územní plán, jeden 
z hlavních a nejdůležitějších dokumen-
tů města Prostějova, když jako dlouho-
letý člen komise architektury a urbani-
smu, která byla informována o všech 
krocích v průběhu pořizování Územní-
ho plánu Prostějov, nepodal písemně 
žádnou připomínku ani námitku?

ING. ARCH. FRANTIŠEK FRÖML, 
WWW.ZMENAPROPROSTEJOV.CZ
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PROGRAM NA DUBEN
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. Probíhá každé pondělí mimo státní svátky.
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. 
6. 4. Sovičky z filcu – tvořivá dílna s E. Svobodovou, DiS. Stačí, když zvládnete stříhání a šití jednoduchým stehem a uvidíte, jaké krásné 
výrobky si s sebou odnesete. Sovičky můžete použít k dekoraci, nebo jako přívěšek pro děti.  
20. 4. Velikonoční jehněčí roláda – kulinářský podvečer s M. Rozehnalem. Týden před Velikonocemi se můžete naučit připravit výborný 
velikonoční pokrm, vhodný na sváteční stůl. V rámci kulinářského podvečera nám profesionální kuchař ukáže, jak připravit jehněčí roládu 
s kopřivovou nádivkou a jarním salátem. Na závěr budete moci vše ochutnat. 
Úterky 17.00–19.00 – vzdělávací setkání s hlídáním dětí.
4. 4. Přísná nebo laskavá láska? I. – kurz Mgr. M. Mečkovské
Máme tendence být spíše přísnými nebo laskavými rodiči? Několik testů nám pomůže odpovědět si na tyto otázky. 
11. 4. Přísná nebo laskavá láska? II. – kurz Mgr. M. Mečkovské
18. 4. Přísná nebo laskavá láska? III. – kurz Mgr. M. Mečkovské
25. 4. Základy první pomoci – seminář Ing. L. Černochové
Ředitelka prostějovské pobočky Českého červeného kříže provede praktické zaškolení účastníků v dovednosti, kterou může potřebovat každý 
z nás a jejíž úroveň může rozhodnout o životě někoho dalšího. 

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

Aktivity projektu Multikulturní klub rodičů a dětí jsou podpořeny z dotačního programu Rodina (MPSV), dále je podpořil Olomoucký kraj a statutární 
město Prostějov. Aktivity projektu Integrační aktivity podpořilo statutární město Prostějov. 

CENTRUM PRO 
RODINU 
PROSTĚJOV z. 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
3. 4. – Hry a tvoření s dětmi
10. 4. – Tvoření pro maminky – 
Velikonoční inspirace
17. 4. – Velikonoční pondělí – 
zavřeno
24. 4. – Biblické tance – Jsem žena

PRVNÍ ŠKOLIČKA –  
každé úterý a čtvrtek 
od 8.30 do 11.30 hod 
Adaptační kroužek pro děti od 2 
do 4 roků. 

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 
slovní zásoby a komunikačních 
schopností.

RODIČŮM A JEJICH DĚTEM 
NABÍZÍME VÍKENDOVÉ 
POBYTY:
Víkendový pobyt pro mámy  
a dcery ve věku 8–12 let 
Máma a já
Kdy: 12.–14. 5. 2017

Víkendový pobyt pro táty 
a syny ve věku 8–12 let 
Emanuel aneb vzácný čas s otcem 
Kdy: 19.–21. 5. 2017 

Programy jsou podpořeny 
z dotačního programu Rodina 
a ochrana práv dětí MPSV ČR.

ČAJOVNA POD POKLIČKOU
KRASICKÁ 59, 796 01 PROSTĚJOV – KRASICE
www.cajovnapodpoklickou.cz

Sledujte pozorně naše webové stránky.
Srdečně Vás zveme Pod pokličku na naše dubnové 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

6.4. – čtvrtek – 17.00–18.30 hod.
SYMBOLY ŽENSTVÍ – Miluška HANÁČKOVÁ
7.4. – pátek – 15.00–18.00 hod.
Soukromé výklady karet – RANKA
7.4. – pátek – 19.00–21.30 hod.
JAK ŽÍT V SOULADU S DUCHOVNÍMI ZÁKONY – Beseda s RANKOU TUČKOVOU
11.4. – úterý – 17.30–19.30 hod.
OČISTA PROSTORU – Ing. Arch. Milena MOUDRÁ
13.4. – čtvrtek – 17.30–19.30 hod.
Konec vztahu, prohra nebo výhra? Aneb jak se dostat zpět do kondice – Adolf GOEBEL ML.
15.4. – sobota – 17.30–19.30 hod.
KAMÍNKOHRANÍ – Pyramidy, jejich síly, parametry a materiály – Dana HŘÍVOVÁ
19.4. – středa – 17.30–19.30 hod.
THAJSKO, LAOS, KAMBODŽA – Putování se Stanislavem KVÍČALOU
23.4. – neděle – 15.00–19.00 hod.
FALUN DAFA (Falun Gong) – SEMINÁŘ

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 A ÚNORU 2017 
OSLAVILI SVÁ JUBILEA
85 let Ludmila Vykoupilová
70 let Danuše Bednářová

Marie Lžičařová
Josef Mareš
Zdeňka Havlová
Břetislav Hrda
Jaromír Orlík
Anna Vysloužilová
Alena Stachová
Bohuslav Šimek
Jarmila Bouchalová
MUDr. Jarmila Vojáčková
Vladislav Janeček
Miroslav Kvapil
Alena Doubravská
František Klimeš
PhDr. Miloš Kvapil
Marta Kučerová
Svatopluk Prachař
Miluše Balzerová
Hana Pazderová
Věra Sedláčková
Stanislava Řehánková
Stanislav Kramařík
Josef Jiříček
Břetislav Bibrle
Jan Bukva
Dana Hlaváčová
Ing. František Bureš
Jiří Němec
Viliam Tonkovič

75 let František Grepl
Jan Tomšík
Miluše Vitásková
Mgr. Marta Kovaříková
Marie Bláhová
Jozef Sivoň
Jiří Zahradníček
Eva Pummerová
Jarmila Chvajová
Margita Sivoňová
Jana Čepýová
Oldřiška Loubálová
Marie Maráková
Marta Přikrylová
František Lejsek
Marie Slavotínková

80 let Květoslava Kýrová
Vojtěch Sedláček
Ladislav Vrána
Jiřina Hrbatová
Jaroslav Jakeš
Zdeňka Křenková
Leopold Láník
Jiřina Netopilová
Jaroslav Novotný
Marie Pořízková
Marie Pařízková
Marie Vlčková
Eva Drexlerová
Libuše Hrubá
Jaroslav Svoboda
Marie Arnoštová

85 let Jitka Teturová
Slavomíra Grulichová
Anna Faltýnková
Františka Navrátilová
Jarmila Neherová
Jozefína Urbanovičová
Věra Zaoralová
Libuše Jeričová
Ladislav Grym
Libuše Brázdová

90 let Ladisiav Langr
PhMr. Irena Sladká
Anna Mnichová
Radoslava Čechovská

91 let Libuše Slepánková
Jiřina Kořínková
Zlatuška Donthová

92 let Rostislav Mazánek
Anna Blahová

93 let PhDr. Vojtěch Cikryt
94 let Anna Všetičková

Jaroslav Svoboda
Ludmila Víšková

95 let Marie Hanzlíková
Amálie Kočíbová

Pozvánka
Olomoucká územní rada Vojenského 
spolku rehabilitovaných AČR, pře-
devším těch členů, kteří  byli po roce 
1968 pro své vlastenecké postoje 
a nesouhlas s okupací naší země voj-
sky Varšavské smlouvy z politických 
důvodů po roce 1970 z armády pro-
puštěni, k připomenutí těch našich 

letců, kteří sloužili v jednotlivých pe-
rutích RAF rozhodla odhalit pamět-
ní desku našemu bývalému členu, 
pilotovi 311. bombardovací perutě 
RAF plukovníku Vojtěchu Kubalíko-
vi na jeho rodném domě č. 47 v obci 
Hrdibořice u Dubu nad Moravou

ve čtvrtek 27. dubna 2017  
v 16 hodin.

Tento významný slavnostní akt 
podporovaný finančně olomouc-

kým krajem se uskuteční se všemi 
vojenskými poctami za přítomnosti 
pozvaných významných osobností 
a také za účasti zástupce velvysla-
nectví Spojeného království Velké 
Britanie a Severního Irska v ČR.
Srdečně zveme k hojné účasti

Plk.MUDr.Bohumil Reml, 
předseda územní rady

VSR Olomouc

Na duben je naplánováno 6 
výletů. Zde je jejich přehled:

4. 4. – úterý – Památník Velké 
Moravy a Muzeum bonsají 
ve Starém Městě na Moravě. 
Unikátní památník mapuje prv-
ní státní útvar západních Slovanů 
na našem území a způsob jejich ži-
vota. V těsné blízkosti stojí moderní 
kostel sv. Ducha. Jeho dvě věže zná-
zorňují věrozvěsty Cyrila a Metodě-
je. Kdo si troufne zdolat téměř 300 
schodů vedoucích nahoru, toho 
čeká krásný výhled do okolí. Na do-
hled odsud je Muzeum bonsají – za-
hrada plná úžasných zákoutí.

13. 4. – čtvrtek – Brno 
– tropické skleníky 
a Mincmistrovský sklep. 
Botanická zahrada Přírodovědec-
ké fakulty Masarykovy univerzity 
je volně přístupná. My máme do-
mluvenou navíc prohlídku sklení-
ků s odborným výkladem. Navští-
víme Tropický skleník, podíváme 
se na kapradiny, lekníny, kaktusy, 
sukulenty a bromélie. Odpoled-
ne je na programu prohlídka části 
brněnského podzemí. V Mincmis-
trovském sklepě je expozice historie 
ražby mincí v Brně a na Moravě.

18. 4. – úterý – zámek Konice, 
studánka Pilávka a jeskyně Ja-
voříčko.

Tento výlet trošku vybočuje ze 
zvyklostí. Po návštěvě konické-
ho zámku, kde je k vidění mimo 
jiné expozice řemesel a zvyků, se 
přesuneme autobusem ke Hvoz-
du. Odtud se vydáme pěšky (cca  
15 min.) k malebné studánce, u které 
sedí víla Pilávka. Po procházce lesem 
bude pro účastníky výletu připrave-
ná živáňská pečeně. Kde? Ve stylové 
hospůdce U posledního Mohykána 
ve Vojtěchově. Tam bude potřeba 
nabrat síly, protože poslední část 
výletu bude fyzicky nejnáročnější. 
Od památníku v Javoříčku už se musí 
k jeskyním pěšky do kopce a po scho-
dech. Kdo si přesto troufne zdolat 
ještě další schody vedoucí od vstupu 
do jeskyní k chatě Jeskyňka, čeká ho 
nejen možnost občerstvení, ale také 
hezký pohled na hrad Bouzov.

21. 4. – pátek – 
Slezskoostravský hrad 
a Karneval chutí Ostrava. 
Prohlídka expozic a okolí hradu za-
bere asi hodinku. Potom je na pro-
gramu návštěva výstaviště Černá 
louka. Karneval chutí poškádlí vaše 
chuťové, čichové a zrakové buň-
ky. A kdo už bude přesycený chutí 
a vůní, může si zajít do města. Vý-
staviště je v centru Ostravy.

25. 4. – úterý – Čejkovice 
– bylinkový ráj Sonnentor 
a Templářské sklepy. 

Čejkovice jsou vinařským krajem 
a my se také do známých sklepů 
podíváme. Stihneme ale ještě další 
exkurzi – do firmy Sonnentor, kte-
rá vyrábí bylinkové čaje. Součástí 
exkurze bude i ochutnávka. K fir-
mě patří volně přístupná bylinková 
zahrádka sv. Hildegardy. Společné 
posezení u vínka naplánované není, 
ale příležitost ochutnat, či koupit 
víno, rozhodně bude.

29. 4. – sobota – Košíkářské 
muzeum Morkovice a Floria 
Kroměříž. 
Dopoledne je na programu prohlíd-
ka muzea v Morkovicích. V poledne 
už budeme na výstavišti v Kroměří-
ži. Bude tu probíhat první etapa vý-
stavy Floria Jaro 2017. V sobotním 
doprovodném programu vystoupí 
Eva a Vašek.

Na všechny výlety se může-
te od 3. dubna přihlásit na nové 
prodejně v Prostějově na nám.  
T. G. Masaryka 18 (Nový dům), 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 prostřed-
nictvím internetu na webu www.fi-
lemon-baucis.cz či emailem na ad-
rese: info@filemon-baucis.cz.

Akce jsou pořádané ve spoluprá-
ci se Zdravým městem Prostějov. 

-jš-

Výlety pro seniory v dubnu

Patchwork Prostějov se chystá na Velikonoce 
Chcete si vyrobit opravdu originální velikonoční dekoraci? Láká Vás něco nového? 
Právě Vám je určeno naše velikonoční tvoření, které se uskuteční 8. dubna 
2017 od 9:00 v Ekocentru Iris v Prostějově. Všichni jste srdečně zváni, naše 
členky jsou připraveny Vám poradit i pomoci. Bližší informace najdete na naší 
facebookové stránce nebo u paní Evy Schwarzové na tel. 602 733 568.
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INZERCE

Senátorka v Praze  
představuje umění našeho regionu
Senátorka Božena Sekaninová 
každoročně organizuje 
v prostorách Senátu výstavy 
výtvarného umění. Nejen 
senátorům, poslancům, členům 
vlády, ale i pracovním návštěvám 
a delegacím i široké veřejnosti tak 
prezentuje výtvarné umělce našeho 
města i regionu.

„Myslím, že si to naši regionální uměl-
ci zaslouží. Většinou jde o umělce, 
kteří zde žijí či odtud pocházejí a k re-
gionu mají velmi silné pouto, stále se 
do něj vracejí a svojí tvorbou k němu 
vyjadřují hluboký citový vztah,“ uved-
la k tomu Božena Sekaninová, která 
u příležitosti slavnostních vernisáží 
výstav navíc spoluorganizuje zájezdy 
občanů a členů různých společen-

ských organizací a spolků z Prostějova, 
Kojetína a širšího hanáckého regionu. 
„Jsem ráda, že tak lidé mají možnost 
prožít sváteční náladu a kulturní 
prožitek otevření výstavy. K tomu se 
pak zpravidla ještě přidává možnost 
komentované prohlídky pracovních 
i historických prostor Valdštejnského 
paláce, které jsou jinak veřejnosti ne-
přístupné,“ dodala senátorka.

A jaké výstavy v Senátu zorgani-
zovala? Například Obrazy Stanislava 
Kašpara. Zajímavá byla též společná 
výstava Fotografie Spolku prostě-
jovských fotografů s pestrou paletou 
žánrů.

„Moc se mi líbila výstava Lilian 
Amann „Malby a kresby“. Tato úžas-
ná žena s vřelým vztahem k Hané 
a Plumlovu žije v zahraničí, ale každo-
ročně se na Moravu vrací a pravidelně 
vystavuje například v plumlovském 
zámku. Mou srdeční záležitostí pak 
byla výstava studentů prostějovské 

umělecké Agentury MaDaMi – „Úcta 
ke stáří“, kterou tvořily portréty seni-
orů z Prostějovska a další kresby. Stě-
žejním tématem bylo zobrazení lidí, 
patřících k nejstarší generaci a stu-
dentům se podařilo vytvořit portréty 
zachycující životní útrapy stáří, dopl-
něné o moudrost, strasti a krásu pro-
žitých let. Kresby svým provedením 
pak  vypovídaly o velké pokoře, úctě 
a lásce ke starším lidem,“ zavzpomí-
nala Božena Sekaninová.

Z dalších výstav připomeňme 
„Obrazy“ Jitky Brůnové-Lachmann, 
prostějovské rodačky, vědkyně a vý-
tvarnice, působící dlouhá léta na Pří-
rodovědecké fakultě Univerzity Palac-
kého v Olomouci.

Dále to byly „Fotografie“ Vladi-
míra Bruntona, který žije a pracuje 
v Kostelci na Hané. Prezentace tohoto 
uměleckého fotografa zahrnuje por-
tréty našich i světových významných 
osobností, artdeco, akt, faces, bodies 

a jedná se o unikátní fotografické obra-
zy. Technika jejich zpracování vychází 
z klasické fotografie a světlo-citlivou fo-
tografickou emulzi autor přenáší na ja-
ponský ruční papír, který sám vyrábí. 

Podle slov senátorky Sekanino-
vé se letos uskutečnila v prostorách 
předsálí jednacího sálu Senátu výsta-
va obrazů prostějovské malířky Zdeň-
ky Trnečkové – „Obrazy“. Zdeňka 
Trnečková je svébytnou autorkou po-
st-surrealistické orientace. Narodila 
se v Prostějově, kde také žije a tvoří. 
Vystudovala Gymnázium Jiřího Wol-
kera a byla zde jedním ze zakládajících 
členů výstavní galerie Artium liberali-
um. Její výtvarné specializace jsou 
malířství a fotografie. Ve své tvorbě 
používá řadu technik, jako je olejo-
malba, akryl, japonská tužka, gelová 
tužka či akvarelové pastely. Je pro ni 
typická především nesmírně precizní 
práce v detailu i složitém kompozič-
ním celku. Svým obrazům s fantask-
ními motivy zásadně nedává názvy, 
to ponechává na vnímavých divácích 
a na svobodě individuálního myšle-
ní. Výstava byla slavnostně zahájena 
za přítomnosti autorky v úterý 7. 3. 
2017 v 17 hodin a trvala do 20. 3. 2017.

MIROSLAV ŠVANCARA,  
KURÁTOR, ARTMORAVIA

Máte „prořízlou“ pusu? Chcete změnu? 
Máte slušné nasazení? Chcete si řídit svůj pracovní čas? 
Mluvíte rád(a) s lidmi? Chcete pracovat ve svém regionu? 
Nevadí vám občasná práce přes čas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?

Regionální vydavatelství (vydává Středočech) 
rozšiřuje svou působnost a hledá

TALENTOVANÉ OBCHODNÍKY 
I ZKUŠENÉ MANAŽERY INZERCE!

Pošlete nám váš životopis na adresu 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, přidejte pár řádek 

motivačního dopisu a chytněte tak příležitost za pačesy!

Dělejte s námi úspěšné Obchodní zástupce,
inzertní poradce, manažery inzerce!

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
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Chcete obsluhovat vyspělé výrobní technologie? Chcete pracovat v čistém prostředí, kde 
bezpečnost práce je na prvním místě? Chcete v práci potkávat zahraniční kolegy?

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

Požadujeme:
a  střední odborné vzdělání (výuční list) nejlépe technického směru
a  manuální zručnost 
a  fyzickou zdatnost 
a  ochotu pracovat ve směnném režimu, pečlivost a odpovědný přístup k práci 
a  předchozí praxe výhodou, ne však podmínkou 

Nabízíme: 
a  mzdové ohodnocení odrážející zkušenosti a pracovní výkon 
a  pravidelné odměny 
a  5 týdnů dovolené, závodní stravování, program akcí pro zaměstnance 
a  dlouhodobou stabilitu 
a  pracovní prostředí, kde bezpečnost práce je prioritou 

V případě zájmu ucházet se o uvedené pracovní pozice zasílejte své životopisy na adresu:
Toray Textiles Central Europe, s.r.o., Průmyslová ul. 4, 796 40  Prostějov

Personální oddělení
personalni@ttce.toray.cz

Tel.: 582 303 224, 582 303 226, Fax: 582 303 491, www.toray.cz

Operátor úpravy airbagové tkaniny 
Operátor tkalcovny – zakladač, seřizovač
Operátor výroby bezvodých ofsetových desek
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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

D U B 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.

SOBOTA 1. DUBNA |13 H 
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA 
DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE
pořádá DUHA – Kulturní klub u hradeb

PONDĚLÍ 3. DUBNA  | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | 6. ABONENTNÍ KONCERT, DOPRODEJ
BACHA NA ŠPORCLA
Účinkují: Pavel ŠPORCL, Elen MACHOVÁ - housle, Vilém VEVERKA – hoboj
Czech Ensemble Baroque Orchestra
Program:
Pavel Šporcl: Kde domov můj – virtuózní variace pro sólové housle
J. S. Bach: Koncert E dur pro housle, smyčce a basso continuo, BWV 1042 
J. S. Bach: Koncert d moll pro dvoje housle, smyčce a basso continuo, BWV 1043

J. S. Bach: Koncert a moll pro housle, smyčce a basso continuo, BWV 1041 
(v instrumentaci na hoboj)
J. S. Bach: Koncert c moll pro hoboj, housle, smyčce a basso continuo, BWV 1060 

STŘEDA 5. DUBNA | 9 A 11 H
JEVIŠTĚ ZA OPONOU | PRO ŠKOLY | 45 MINUT
Radek Malý – Vít Peřina – Michaela Homolová a kolektiv: ČECHY LEŽÍ U MOŘE
Naivní divadlo Liberec
Hrají: B. Kubátová, T. Bělohlávek, F. Homola, A. Kubišta | Režie: Michaela Homolová

ČTVRTEK 6. DUBNA | 9 A 11 H
JEVIŠTĚ ZA OPONOU | PRO ŠKOLY | 45 MINUT
Radek Malý – Vít Peřina – Michaela Homolová a kolektiv: ČECHY LEŽÍ U MOŘE
Naivní divadlo Liberec
Hrají: B. Kubátová, T. Bělohlávek, F. Homola, A. Kubišta | Režie: Michaela Homolová

PÁTEK 7. DUBNA | 10 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 155 MINUT
George Bernard Shaw: PYGMALION
Městské divadlo Mladá Boleslav
Hrají:  C. Mayerová, R. Teprt, M. Hrubý, L. Matoušková, M. Babuský, E. Reitrová, 
K. Frydecká, D. Teichmannová, ad. | Režie: Petr Mikeska

PÁTEK 7. DUBNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA A, DOPRODEJ
George Bernard Shaw: PYGMALION
Městské divadlo Mladá Boleslav
Hrají:  C. Mayerová, R. Teprt, M. Hrubý, L. Matoušková, M. Babuský, E. Reitrová, 
K. Frydecká, D. Teichmannová, ad. | Režie: Petr Mikeska

PONDĚLÍ 10., 11. DUBNA  | 9 A 11 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 90 MINUT
Josef Kainar: ZLATOVLÁSKA
Těšínské divadlo Český Těšín
Hrají: M. Glosová, Z. Klusák, R. Urban, J. Ferencová, Z. Hrabal ad.  | Režie: Karel Szuska

ÚTERÝ 11. DUBNA / 19 H
DIVADELNÍ SÁL/SKUPINA B, DOPRODEJ
Jiří Hubač: STARÁ DOBRÁ KAPELA
Divadlo Palace Praha
Hrají: V. Postránecký, S. Skopal, R. Přibil, Z. Maryška/K. Vlček, V. Helšus, J. Tesařová, 
Z. Herfortová, N. Konvalinková/D. Syslová
Režie: Petr Hruška
 
ÚTERÝ 18. DUBNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5P, DOPRODEJ | VYPRODÁNO 
Keith Huff: DEŠTIVÉ DNY
Divadlo Ungelt Praha
Hrají: Richard Krajčo (Cena Thálie 2012) , David Švehlík (nominace na Cenu Thálie 2012)
Překlad: Pavel Dominik, režie: Janusz Klimsza

ČTVRTEK 20. DUBNA  | 18 H
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY – PRO VEŘEJNOST
GRAFFOVO KVARTETO | Zahajovací koncert - pořádá ZUŠ V. Ambrose

PÁTEK 21. DUBNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST
DOTEKY MÓDY
Finále soutěže a módní show, pořádá Střední škola designu a módy

NEDĚLE 23. DUBNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ (TROJÁK) | VYPRODÁNO
Patrik Hartl: HVĚZDA
Studio DVA divadlo Praha
Hraje: Eva Holubová | Režie: Patrik Hartl

ÚTERÝ 25. DUBNA | 18 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST
JARNÍ HRÁTKY 
Taneční pásmo na hudbu skupiny Hradišťan.
Účinkují žáci a absolventi TO ZUŠ V. Ambrose, pořádá ZUŠ V. Ambrose

ÚTERÝ 25. DUBNA | 19 H
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY – PRO VEŘEJNOST
JARNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ VLASTIMILA A ORLICE

STŘEDA 26. DUBNA | 19 H 
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL  | PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY – PRO VEŘEJNOST
KOMORNÍ KONCERT
E. Müllerová, R. Mládek – klarinet 
P. Přikrylová, M. Ondra – zpěv
M. Buriánková – klavír
pořádá ZUŠ V. Ambrose

SOBOTA 29. DUBNA | 13 H 
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA 
SCÉNICKÉHO TANCE MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH
pořádá DUHA – Kulturní klub u hradeb

NEDĚLE 30. DUBNA | 10 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST
ROZTANČENÁ SCÉNA – krajská postupová přehlídka dětských 
folklorních souborů – pořádá DUHA – Kulturní klub u hradeb

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:

DĚTI DĚTEM   | Prostějovské dny hudby | pro školy
VĚRA MARTINOVÁ: JAKO DŘÍV | mimo předplatné
Koncert k 30. výročí sólové dráhy, který představuje všechny 
hudební proměny Věry Martinové. 
Doprovodná skupina: M. Janeček – basová kytara
B. Šůstková – housle, zpěv, J. Juránek – kytary, zpěv, A. Ševeček – bicí
SWING SE VRACÍ NEBOLI O ŠTĚSTÍ – Studio Ypsilon Praha
skupina A, doprodej
PERLY PANNY SERAFÍNKY – Moravské divadlo Olomouc
skupina B, doprodej (náhradní titul za operetu Rose Marie)
ULICE PLNÁ KOUZEL – Černé divadlo Metro Praha
Čtyřlístek – předplatné pro děti a rodiče, doprodej
POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIÈSE – Divadlo Drak Hradec Králové
skupina 5P, doprodej
POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIÈSE – Divadlo Drak Hradec Králové
pro školy
CESTA DO PRAVĚKU – Městské divadlo Zlín | pro školy
CESTA DO PRAVĚKU – Městské divadlo Zlín | pro školy
ČAS SNŮ: A. Slezáková – kytarový recitál 
Prostějovské dny hudby | pro veřejnost
NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY – Divadlo Alfa Plzeň
pro školy
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA – Divadlo Na Jezerce Praha
skupina 5N, doprodej
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Věra MARTINOVÁ často přezdívaná 
jako „první dáma české country” potěší 
své příznivce ve čtvrtek 4. května 
v 19 hodin, kdy je v Městském divadle 
v Prostějově na programu její koncert 
JAKO DŘÍV.  Martinová s doprovodnou 
kapelou nabídnou publiku exkluzivní výběr 
největších hitů její třicetileté hudební 
kariéry. 

„Věra Martinová v Prostějově naposledy vy-
stoupila asi před dvěma lety jako host před-
vánočního koncertu kapelníka Václava Hybše. 
Z ohlasů publika vyplynulo, že by uvítalo sa-
mostatný koncert této skvělé zpěvačky,“ uvedla 
ředitelka Městského divadla v Prostějově Jana 
Maršálková s tím, že třicetileté výročí kariéry je 
skvělým důvodem pro takové vystoupení.

Koncert – stejně jako vloni vydané trojalbum 
– dokazuje bohatost hudebních stylů, jimiž Věra 

Martinová prošla nebo se nechala inspirovat. 
Připomíná řadu excelentních autorů a interpre-
tů, s nimiž spolupracovala: Michala Tučného, 
Jaromíra Nohavicu, Pavla Vrbu, Ivana Hlase, 
Pavlínu Jíšovou, Ivo Viktorina a řadu dalších. 

Byť je Martinová často nazývána „první 
dámou české country“ či „stálicí naší populár-
ní hudby“, sama se cítí být především muzi-
kantkou tělem a duší, která je otevřena všem 
hudebním inspiracím a vlivům. A chce své 
posluchače příjemně překvapovat pěknými pí-
sničkami s kvalitními texty. 

Doprovodná skupina složená z výjimeč-
ných muzikantů vystoupí ve složení Milan 
Janeček – basová kytara, Bára Šůstková – 
housle a zpěv, Jakub Juránek – kytary a zpěv, 
Adrian Ševeček – bicí.

Vstupenky na červnový koncert jsou již 
v prodeji, lze je zakoupit také on-line: http://
www.divadloprostejov.cz/pokladna/. (eze)

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov 
12. SEZÓNA | DUBEN 2017
Čtvrtek 6. dubna v 19 hodin
MARYŠA LP 2016 (Alois a Vilém 
Mrštíkové, Zdeněk Vévoda)
Slovanský tyátr Olomouc
Maryša, léta Páně 2016. Po pěti letech 
od premiéry se na repertoár vrací 
nejúspěšnější inscenace olomouckého 
uměleckého souboru Slovanský tyátr. 
Vrcholné drama bratří Mrštíků pohledem 
nejmladší generace se stalo překvapením 
Jiráskova Hronova 2011 a soubor 
s inscenací následně procestoval celou 
republiku.

Maryša Slovanského tyátru se může 
pochlubit cenami za inscenaci, herectví, 
úpravu a režii z několika tuzemských 
festivalů a celkově pěti desítkami repríz. 
Na podzim roku 2016 inscenace ožila 
v kompletně novém obsazení a pozměněném 
aranžmá.

Hrají: Petra Vybíralová, Martin Skopalík, 
Richard Pánek, Albert Pazdera, Veronika 
Špačková, Amálie Černá, Matěj Hrnčíř, Ivo 
Černík, Ondřej Severa, Nikola Režňáková, 
František Vychodil, Rozálie Jirásková, Jakub 
Machalka
Úprava a režie: Zdeněk Vévoda

Středa 12. dubna 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!!!

Čtvrtek 13. dubna v 19 hodin
TESTOSTERON  
(Andrzej Saramonowicz) 
překlad: Tomáš Svoboda
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let!!!

Středa 19. dubna v 19 hodin
E=mc2, LÁSKO MOJE  
(Patric Cauvin, Aleš Procházka) 
Inscenace Divadla Point vznikla volně 
na motivy stejnojmenné knihy francouzského 
spisovatele Patrica Cauvina. 
Komedie o velké lásce pařížského kluka, 
který hltá americké filmy a hraje fotbal 
a americké dívky, která obdivuje Einsteina 
a touží po lásce jako z Romea a Julie.  
Co na to kamarádi? A co na to dospělí?
Hrají: Eva Vychodilová/Aneta Dobrovolná, 
Martin Osladil, Lukáš Kameníček/David 
Krchňavý, Monika Nevrlá/Amélie  
S. Kostelková, Micheala Zbudilová/Denisa 
Kopecká a Jiří Krátký
Režie: Aleš Procházka

Pátek 21. dubna v 19 hodin
MATURANTI (M. Randár)
„Neser mě, pokud sis nevšimla, tak dneska 
maturuju!“ Hořká komedie o maturantech, 
pro které je zkouška dospělosti ten nejmenší 
problém.
Hrají: A. Mlčochová, J. Minářová,  
H. Handlová, L. Grulichová, F. Jirák,  
A. Kostelková
Režie: J. Hyndrich
!!!PŘEDSTAVENÍ OBSAHUJE VULGARISMY, 
VSTUP OD 15 LET!!!

Čtvrtek 27. dubna v 19 hodin
TESTOSTERON (Andrzej Saramonowicz) 
překlad: Tomáš Svoboda
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let!!!

Pátek 28. dubna 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

První dáma české country  
Věra Martinová zazpívá v divadle
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
VLADIMÍRA AMBROSE  PROSTĚJOV

DUBEN 2017
HUDEBNÍ OBOR
5. 4. 2017 v 18.00 hod. sál ZUŠ, 
Kravařova 14
LOS QUARTETOS – klarinetový 
kvartet
závěrečný koncert
25. roční festivalu 
PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY
20. 4. 2017 v 18.00 hod. přednáškový 
sál Národního domu 
ZAHAJOVACÍ KONCERT – 
Graffovo kvarteto
Štěpán Graffe – housle
Lukáš Bednařík – housle
Lukáš Cybulski – viola
Michal Hreňo – violoncello

24. 4. 2017 v 18.00 hod. sál ZUŠ, 
Kravařova 14
OLGA VIKONUR – USA
klavírní recitál 

25. 4. 2017 v 19.00 hod. přednáškový 
sál Národního domu
JARNÍ KONCERT 
pěveckých sborů Vlastimila a Orlice 

26. 4. 2017 v 19.00 hod. přednáškový 
sál Národního domu
KOMORNÍ KONCERT
Pavlína Přikrylová – zpěv
Miroslav Ondra – zpěv
Edita Müllerová – klarinet
Radovan Mládek – klarinet
Milena Buriánková – klavír

27. 4. 2017 v 18.00 hod. kostel sv. 
Petra a Pavla

CHRÁMOVÝ KONCERT
žáci a učitelé ZUŠ Vladimíra Ambrose 
Prostějov 

11. 4. 2017 v 17.00 hod. sál ZUŠ
Besídka žáků

12. 4. 2017 a 19. 4. 2017 v 17.30 hod. 
sál ZUŠ
ABSOLVENTSKÉ KONCERTY
žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka – Kravařova ul. – 
duben–květen 2017
Výstava Výtvarný obor ZUŠ Plumlov 
se představuje.....

Výtvarný obor Vápenice 3  –   
do 28. 4. 2017
Cesty, cestování...  –  oceněné 
práce okresní výtvarné soutěže

TANEČNÍ OBOR
25. 4. 2017 v 18.00 hod. sál 
Městského divadla
JARNÍ HRÁTKY
taneční vystoupení žáků a absolventů 
ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov

1. 4. 2017 v 13.30 hod. Městské 
divadlo
Krajská přehlídka dětských 
skupin scénického tance 

29. 4. 2017 v 13.30 hod. Městské 
divadlo
TANEC, TANEC – Krajská  
přehlídka scénického tance 
mládeže a dospělých 

Základní umělecká škola
Vladimíra Ambrose

pořádají pod záštitou primátorky města Prostějova

PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY 2017
25. ročník festivalu

20. dubna ZAHAJOVACÍ KONCERT 3. května ABSOLVENTSKÝ KONCERT
18.00 hod. Graffovo kvarteto 17.30 hod. žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose
PS ND Štěpán Graffe – housle sál ZUŠ

Lukáš Bednařík – housle
Lukáš Cybulski – viola
Michal Hreňo – violoncello 4. května DĚTI DĚTEM

10.00 hod. komponovaný pořad žáků ZUŠ
sál MD pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

24. dubna OLGA VIKONUR – USA
18.00 hod. klavírní recitál 17. května KONCERT UČITELŮ
sál ZUŠ 18.00 hod. ZUŠ Vladimíra Ambrose

sál ZUŠ
25. dubna JARNÍ KONCERT 18. května FILM MUSIC II
19.00 hod. pěveckých sborů 20.30 hod. Dechový orchestr 
PS ND Vlastimila a Orlice náměstí TGM ZUŠ Vladimíra Ambrose

22. května ČAS SNŮ
18.00 hod. Anna Slezáková

26. dubna KOMORNÍ KONCERT PS ND kytarový recitál
19.00 hod. Pavlína Přikrylová – zpěv
PS ND Miroslav Ondra – zpěv

Edita Müllerová – klarinet 30. května ZUŠ OPEN
Radovan Mládek – klarinet 15.00 hod. komponovaný pořad žáků
Milena Buriánková – klavír nádvoří zámku ZUŠ Vladimíra Ambrose

CHRÁMOVÉ  KONCERTY 
27. dubna 2017 v 18.00 hod., kostel sv. Petra a Pavla

CHRÁMOVÝ KONCERT
učinkují žáci a učitelé ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov 
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INZERCE

ZDĚNÉ A MONTOVANÉ DOMY
STAVBY V PASIVNÍM STANDARDU

FIREMNÍ HALOVÉ OBJEKTY

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

79601 Prostějov

ISO 9001

tayllorcox.com

Pobytové a poznávací 
zájezdy do celého světa

Svatoplukova 19, Prostějov (naproti Dony)
tel.: 602 515 228, 582 341 387

e-mail: AQUATOUR@email.cz, FB: AQUATOUR

AQUA TOUR
zájezdy do celého světa

již 20 let 
v Prostějově

Využijte slevy FIRST MINUTE a DĚTI ZDARMA
Dotované pobyty pro klienty 55+
Prodej zájezdů:
FISCHER, EXIM TOURS, BLUE-STYLE, FIRO, ALEXANDRIA, 
ESO TRAVEL, VÍTKOVICE TOURS, VALAŠKA, RIALTO, VICTORIA, 
KOVOTOUR a dalších CK

Pracovní doba 
po–čt 10–12, 14–17, pá 10–12, 14–16 hod (po dohodě kdykoliv)
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43
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01

Loutkové divadlo Pronitka Sokol 
I Prostějov děkuje všem malým i vel-
kým divákům, kteří nám od začátku 
listopadu do konce března projevo-
vali svoji přízeň a navštěvovali v hoj-
ném počtu naše představení, určená 
především pro děti předškolního 
věku. Celou sezónou vás provázel 
Kašpárek a jeho pohádkoví přátelé: 
Honza, princezny a pan král, čerti, 
kostlivec, drak, vodník, čarodějni-
ce, čaroděj a ježibaba, drak, Jeníček 
a Mařenka spolu se svým tatínkem, 
zvědavá panenka, roztomilý Míša, 
sněhová královna a spousta dalších 
loutek.

Rozzářené dětské oči a úsměv 
na tvářích všech maminek, tatínků, 
babiček a dědečků a vůbec všech 
dospělých, kteří děti doprováze-
jí je pro nás tou největší odměnou 
a impulsem do budoucna. Obzvláš-
tě, když na sklonku minulého roku 
bylo loutkářství zapsané na seznam 
světového nehmotného kulturního 
dědictví Organizace OSN pro vý-
chovu, vědu a kulturu (UNESCO). 

Na tento seznam se zapisují tradice, 
které jsou součástí kulturního dě-
dictví a jimž hrozí úpadek či zánik. 
Kandidující státy se musí zavázat, že 
je budou zhodnocovat a podporovat 
jejich přenášení z generace na ge-
neraci. K tomuto zápisu se vyjádřil 
i ministr kultury Daniel Herman:“  
Oceňuji úsilí českých a slovenských 
kolegů, jejich nesmírně kvalitní prá-
ci na společné nominaci fenoménu 
loutkářství, který naštěstí nikdy ne-
zestárne, neboť přináší radost dě-
tem i dospělým a provází nás živo-
ty od dětství do seniorského věku.“ 
Označení památky tímto emblémem 
Světového dědictví je aktem, kterým 

celé světové společenství prohlašuje: 
„Ano, toto je cosi, co je na celém svě-
tě výjimečné a jedinečné, je to cosi, 
co je našim společným dědictvím, je 
to něco, co se zavazujeme chránit je-
den pro druhého a v zájmu nás všech 
– národů světa." Také my, loutkaři 
souboru Pronitka chceme tomuto 
závazku dostát. Ale to se nám podaří 
jedině za významné finanční podpo-
ry ze strany naší mateřské jednoty 
Sokol I a statutárního města Pros-
tějova.

Neloučíme se s vámi úplně. 
Skončila jen sezóna stálých  předsta-
vení  v  sokolovně. 

Ve dnech 12.–14.5. 2017 vystou-
píme na národní přehlídce amatér-
ských loutkových divadel v Přerově, 
kam za námi můžete přijet a podpo-
řit nás svým potleskem. A už v dub-
nu budeme mít představení v Dra-
hanovicích, pojedeme až do Ostravy 
a také do Víceměřic. A připravujeme 
další. Pokud budete mít zájem, při-
jedeme také k vám.(info L. Hlačíko-
vá, tel. 606 194 363)

Pronitka děkuje všem divákům! Sebekoučink – 
motivace 
Klub podnikavých žen Prostějov
Zveme na další setkání:
Komu z nás by se v životě občas 
nehodilo zdravé „nakopnutí“? Ten-
tokrát nebudeme sledovat motiva-
ce jen jako zvýšení výkonu, snahu 
dostat ze sebe maximum, ale hlav-
ně jako energii, pozitivní sílu ovliv-
ňující naše chování a jednání, tak, 
aby náš život byl celkově radostný 
a bohatý. A to se vám může určitě 
hodit. Přijďte si za námi pro odpově-
di ve středu 19. dubna 2017 od 17:00 
do 19:30 hodin. V salonku Restaura-
ce Na Mánesce proběhne již druhý 
a poslední večer sebekoučinku s naší 
oblíbenou lektorkou Mgr. Hanou 
Pískovou, která působící jako lek-
torka, koučka, produkční a můžete 
ji zaslechnout i v Českém rozhlase. 
Další informace a rezervace místa 
u paní Heleny Volfové formou sms 
na telefonním čísle 605 051 955. 

PP
(redakčně zkráceno)
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31.3. – 1.4. | PÁ – SO | 9–17H | BUDOVA BÝVALÉ ZŠ, HUSOVO NÁM. 91  

II. VELIKONOČNÍ JARMARK VĚDY A TECHNIKY
Společnost Věda a technika na dosah, z.ú. se vrací do Prostějova s akcí, kterou před rokem s nadšením navštívila tisícovka lidí. Spolu s „ge-
niátory“ chceme zábavnou a poučnou formou přiblížit dětem i dospělým některé oblasti vědy. Zaměříme se, jak jinak, na Velikonoce. Během 
obou dnů můžete v dobu konání akce přijít kdykoli, o nic z pestrého programu nepřijdete. Program bude zajímavý pro všechny, nejen pro 
děti a mládež. Vstup je zdarma. Více také na www.geniator.cz.

3.4. | PO | 13.30–15.30H | KNIHOVNA PRO DĚTI  

SLÁMOVÝ DEN  
Jako každý rok před Velikonocemi si pod vedením zkušené „pletařky“ paní Zatloukalové z Brodku u Konice, titulované Nositelky tradic lidové 
výroby, může kdokoli, děti i dospělí, přijít vyzkoušet tradiční pletení slámových ozdob a malování kraslic voskem.

5.4. | ST | 16-18H |  PODKROVNÍ SÁL

DESKOHRANÍ
Máte rádi deskové hry? A víte, že si je můžete zahrát i v knihovně?  Každou první středu v měsíci, od 16 do 18 hod., se můžete připojit ke 
skupině herních nadšenců, kteří vás do hry rádi zasvětí. Seznamte se s nimi na jejich facebookové skupině (bit.ly/deskohraci) a přidejte se 
k nim. Přijďte sami nebo spolu, vyberou si malí i velcí, každý podle své nálady.

6.4., 20.4. | 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. 

6.4. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL   

MUŽSKÝ A ŽENSKÝ PRINCIP 
Proč muži chtějí výsledky a ženy zážitky? Mužský a ženský princip je základem všech vztahů. O mužských a ženských rolích v životě a o tom, 
jak mužská a ženská energie ovlivňuje společenské klima, bude hovořit Mgr. Petr Nedbal, vedoucí mírového pochodu Padajátra. Přednášku 
zahájí krátká mantra terapie a těšit se můžete i na malý kurz komunikace mezi mužem a ženou.

12.4. | ST | 16–18H | PODKROVNÍ SÁL   

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Poslouchejte s námi audioknihy a odpočiňte si u antistresových omalovánek. Přijďte si vyzkoušet nový hit – omalovánky pro dospělé a mů-
žete si u toho poslechnout i tipy na zajímavé audioknihy.

19.4. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL   

ARGENTINA A CHILE - CESTA DO PATAGONIE
Multimediální cestopisná přednáška geografa a fotografa Pavla Svobody, který se vydal na velkou sedmiměsíční cestu napříč Jižní Ameri-
kou. Dva lidé, dva batohy, pět zemí a sedm měsíců dobrodružství. Přednášku doplní i výstava fotografií, kterou budete moci navštívit v Ga-
lerii Na Půdě knihovny až do konce května. Akce se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

20.4. | ČT | 9.30H | PODKROVNÍ SÁL   

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Přednáška PhDr. Karla Kavičky o jeho pěším putování z Velehradu do Říma má název Velehrad – Roma 2016 a bude doplněna projekcí 
fotografií mapujících průběh pouti. Povídat si budeme také o tradici pěších poutí a motivaci poutníků. Akce je určena nejen registrovaným 
účastníkům akademie třetího věku, ale i dalším zájemcům. Vstup volný.

25.4. | ÚT | 9H | PŮJČOVNA   

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

26.4. | ST | 13.30H | PODKROVNÍ SÁL  

DNY UMĚNÍ NEVIDOMÝCH NA MORAVĚ
V hudebně dramatickém pásmu vystoupí zrakově postižení umělci regionu střední Moravy. Akci zahájí vernisáž výstavy obrazů slabozraké 
malířky Silji Korn, kterou budete moci navštívit na hudebním oddělení knihovny až do konce května. Po celý den pak bude na dospělém 
oddělení probíhat prodejní výstava prací klientů „Tvořivé dílny pro nevidomé“. Pořádá SONS Prostějov.

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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Argentina a Chile –  
cesta do Patagonie

Ve středu 19. dubna v 17 hod. nás čeká mul-
timediální cestopisná přednáška geografa 
a fotografa Pavla Svobody, který se vydal 
na velkou sedmiměsíční cestu napříč Již-
ní Amerikou. A na co se můžeme těšit? Dva 
lidé, dva batohy, pět zemí a sedm měsíců dob-
rodružství. Chile je extrémně dlouhá země. 
Projedeme tuto nudli od severu až k samému 
konci na jejím jihu. A že bude na co koukat! 
Nejsušší poušť světa Atacama, gejzíry El Ta-
tio či večírek na české ambasádě v Santiagu de 
Chile. Dobrodružná cesta stopem po 1200 ki-
lometrů dlouhé prašné silnici Carretera Aus-
tral napříč neobjevenou centrální Patagonií. 
Místní kovbojové gauchos, ledovce a divoké 
pralesy. „Kdo nepoznal chilské lesy, jakoby 
neznal svět“, řekl chilský básník Pablo Ne-
ruda. Světoznámé skalní věže Fitz Roy v Ar-
gentině a Torres del Paine v Chile. Ostrov Isla 
Navarino je cestovatelskou lahůdkou, pře-
kvapení celé naší sedmiměsíční jihoamerické 
cesty. Nejjižnější město, osada i treking světa. 
Prvotřídní chytání pstruhů v naprosto divo-
ké subarktické přírodě. Ohňová země, bobří 
hráze a dobrodružství v horách. Patagonie je 
místem mnoha tváří, turistická i divoká, ne-
snesitelně pustá i opravdu krásná. Výstavu fo-
tografií Pavla Svobody budete moci navštívit 
v Galerii Na Půdě knihovny od 20. 
dubna až do konce května. 

Velehrad – Roma 2016

Všechna velká náboženství mají své poutní 
cesty a poutní místa. Evropa má samozřej-
mě velmi dlouhou tradici pěších křesťan-
ských poutí. A právě o nich si budeme povídat 

na další přednášce z cyklu Akademie třetího 
věku. Přednášejícím bude PhDr. Karel Kavič-
ka, který v posledních letech absolvoval pěší 
poutě z Cařihradu (Istanbul) na Velehrad 
(v roce 2013, u příležitosti 1.150 let od přícho-
du sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu), 
ze Křtin do Cách (Aachen) (v roce 2014 – Sed-
miletá pěší pouť ustavená císařem Karlem IV.) 
a z Velehradu do Říma (v roce 2016 - při příle-
žitosti mimořádného Svatého roku). Tématem 
přednášky bude poutní tradice, charakteris-
tika pěšího putování, Magna charta poutníků 
a také jejich motivace. Přiblížíme si organiza-
ci a průběh pěší pouti z Velehradu do Říma 
v roce 2016 a promítneme si bohatý obrazový 
materiál dokumentující průběh tohoto puto-
vání. To vše ve čtvrtek 20. dubna 2017 v 9.30 
hodin. Srdečně zveme všechny zájemce, vstup 
je volný.

Odpolední kurz  
trénování paměti
Vycházíme vstříc všem zájemcům o odpolední 
lekce trénování paměti. Ve čtvrtek 30. břez-
na zahájíme nový kurz, který bude mít 5 lek-
cí. Osvojíte si v něm různé techniky a návody, 
jak si udržet v paměti informace, které potře-
bujete. Sejdeme se jedenkrát za 14 dní, vždy 
ve čtvrtek v 16.30 hod. Zájemci se mohou při-
hlásit buď osobně v čítárně, nebo na telefon-
ním čísle 582 329 661, počet míst je omezen.

Velikonoční jarmark vědy 
a techniky podruhé

Společnost Věda a technika na dosah, z.ú. se 
vrací do Prostějova s akcí, kterou před rokem 
s nadšením navštívila tisícovka lidí. Spolu 
s „geniátory“ chce prostějovská knihovna a ZŠ 
a MŠ Kollárova zábavnou a poučnou formou 
přiblížit dětem i dospělým některé oblasti 
vědy. Zaměření bude opět velikonoční. Co vás 
čeká? Dětská velikonoční hernička, worshop 
SciChallenge, pletení pomlázek, pokusy s va-
jíčky, roboti z Lega, laterna magica, ukázky 

moderních řemesel, CNC frézka, 3D tiskár-
na, Google Glass, sluneční hodiny, výroba 
šperků z mastku, velikonoční chemie, pokusy 
se zvukem a ještě více. Kdykoli během celé 
doby konání jarmarku si budete moci od vědy 
„oddechnout“ při sledování projekce snímků 
Ozvěn EkoFilmu. Centrem veškerého dění se 
stane budova bývalé ZŠ na Husově náměstí, 
která se otevře v pátek 31.3. i v sobotu 1.4., 
vždy od 9 do 17 hodin. Během této doby mů-
žete přijít kdykoli, o nic z pestrého programu 
nepřijdete. Program bude zajímavý pro všech-
ny, nejen pro děti a mládež, na své si přijde 
každý, jistě i dospělí. Vstup je zdarma. Více 
také na www.geniator.cz nebo www.knihov-
napv.cz.

Spisovatelé jak je neznáte 
– literární výstava
Ernest Hemingway a Victor Hugo psali nazí. 
Hugo se navíc ve dnech autorského „bloku“, 
kdy nevěděl, co psát, vysvlékl se do naha, 
vzal si pouze papír a tužku a nakázal svým 
podřízeným odnést všechny jeho šaty, aby 
tak nemohl ven a byl připoután ke své práci. 
Ray Bradbury psal každý den alespoň 1000 
slov. V knihovně, kde za 10 centů na půl 
hodiny půjčovali psací stroje, nap sal pří-
běh o budoucnosti, v níž lidstvo pálí knihy. 
Za půjčování psacího stroje zaplatil celkem  
9,80 dolarů. Knihu pak vydal pod názvem  
451 stupňů Fahrenheita. Haruki Murakami 
každý den vstává ve 4.00 a pak 6 hodin pra-
cuje. Každé odpoledne uběhne 10 km nebo 
uplave 1500 metrů, někdy oboje. První kni-
ha Agathy Christie byla výsledkem sázky se 
sestrou, která jí řekla, že nedokáže napsat 
dobrý detektivní příběh. Byla abstinentka 
a nekuřačka. Albert Camus naopak kouřil 
celý život. Dokonce i jeho kočka se jmenovala 
Cigarette. Edgar Allan Poe byl zasnoubený se 
se dvěma ženami najednou, oženil se se svojí 
třináctiletou sestřenicí. John Ronald Reuel 
Tolkien ovládal celkem devět světových jazy-
ků, které využíval při tvorbě názvů a jazyků 
fantaskního světa Středozemě. Celou trilogii 
Pána prstenů napsal na psacím stroji dvěma 
prsty. Chcete vědět víc? Další dvě stovky za-
jímavostí ze soukromí a práce třicítky klasic-
kých i současných autorů se můžete dozvědět 
díky další literární výstavě knihovny. Můžete 
si ji prohlížet v Galerii Na Půdě knihovny do 
13. dubna.

Kontakt:

Městská knihovna Prostějov, Skálovo nám. 
6, Prostějov, tel: 582 329 660. www.knihov-
napv.cz
www.facebook.com/knihovnaprostejov
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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

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 2. 4. 2017

Geologické zajímavosti 
z pěti kontinentů v obra-
zech Vám přiblíží výstava 
fotografií geologa Ond-
řeje Bábka z Univerzity 
Palackého v Olomouci. 
Sbírka fotografií, která 
vznikala během terén-
ních prací, exkurzí i do-
volených, představuje 
povrch naší planety 

od pobřeží Korsiky k jihoamerickým Andám, od islandských ledov-
ců 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 ně-
jaký 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. Vystavené cínové figurky jsou 
doprovázeny poutavým textem o napoleonských válkách z pera 
Mgr. Ladislava Vaverky, Ph.D. Nenechte si ujít!

POHŘBÍVÁNÍ V DOBĚ KAMENNÉ
7. 4. – 25. 6. 2017
Výstava je věnována pohřebním zvyklostem v mladší a pozdní době 

kamenné na základě archeologických nálezů z oblasti střední Mora-
vy. Návštěvníci se seznámí s výsledky záchranných archeologických 
výzkumů na zajímavých lokalitách, jako jsou Kralice na Hané, 
Slatinky, Držovice nebo Čechůvky. Zastoupeno bude hned několik 
pravěkých kulturních celků od neolitické kultury s lineární kerami-
kou až po samotný závěr eneolitu a kulturu se zvoncovými poháry. 
Dále bude představena unikátní lokalita v Brodku u Prostějova, kte-
rá byla objevena a prozkoumána v roce 2015 při stavbě dálničního 
sjezdu. Lidově nazvaný „hanácký Stonehenge“ zřejmě ve své době 
mohl sloužit jako kalendárium a místo pro pozorování nebeských 
těles.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 6. 4. 2017 v 17 hodin. Po zahájení 
výstavy vystoupí písničkáři Lada Šimíčková a Ivo Cicvárek. 
K výstavě je připraven edukační program pro školy. Objednávky na: 
jsvozilkova@muzeumpv.cz, tel. 770 128 305

Doprovodný program 

VÝLET 
22. 4. v 8.00  Výlet na mohylníky pozdní doby kamenné  
(Laškov-Rmíz-Náměšť n. H.)
Na vycházce středně náročným terénem nás provede archeolog 
PhDr. Miroslav Šmíd. Sraz účastníků v 7.50 před hlavním vlakovým 
nádražím v Prostějově. Potvrzení účasti na emailu hcizmarova@
muzeumpv.cz, tel. 770 128 305. Více informací bude umístěno 
na www.muzeumpv.cz a facebooku MGP. 

PŘEDNÁŠKA 
27. 4. v 17.00 „Hanácký Stonehenge“. Kalendárium doby kamenné 
v Brodku u Prostějova
(přednášející PhDr. Pavel Fojtík, náměstí T. G. Masaryka 2, před-
náškový sál MGP)

PŘEDNÁŠKA
11. 5. v 17.00 Mohylová pohřebiště na Prostějovsku
(přednášející PhDr. Miroslav Šmíd, náměstí T. G. Masaryka 2, před-
náškový sál MGP)

TRADIČNÍ AKCE
25. 5. V 17.00  Prostějovská muzejní noc

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
PLAZMONIKA – ANEB NA CHVÍLI UVĚZNĚNÉ SVETLO NA MA-
LÝCH STRUKTURÁCH, STRUKTURKÁCH AŽ NANOSTRUKTUR-
KÁCH... – prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. 

Plazmonika je nová moderní disciplína, která se zabývá důsledky ozá-
ření malých vodivých struktur světlem. Vodivostní elektrony v kovu 
se vlivem dopadajícího světla kolektivně pohybují a vyzařují sami 
světlo. V přednášce bude podán drobný lehký úvod do problematiky, 
přičemž se pokusíme vyhnout přílišnému matematickému odvozová-
ni. Nastíníme rovněž nadějné výhledy a možná uplatnění plazmoniky 
v životě kolem nás. Nebo to nakonec bude vše „osvětleno“ jinak?

Prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. vystudoval Přírodovědeckou fakultu 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykovy Uni-
verzity), doktorát získal na univerzitě v Paříži. Dnes je profesorem 
na Vysokém učení technickém v Brně a oborem jeho vědeckový-
zkumné činnosti je analýza chemického složení tenkých vrstev. Je 
vědeckým pracovníkem výzkumného centra CEITEC, kde se zabývá 
přípravou a charakterizací nanostruktur. Byl juniorským reprezen-
tantem ČSSR v plavání a aktivně hraje basketbal.

Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST

Pozorování Slunce v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00 
do 16:00 hodin. 

Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek a pá-
tek v 20:30 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 8. 4. a neděle 9. 4.

Během Astronomického víkendu je možné navští-
vit hvězdárnu a zúčastnit se v sobotu i v neděli 
pozorování Slunce od 15:00 hodin a v sobotu též 
pozorování večerní hvězdné oblohy v 20:30 hodin. 
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč.

Astronomická soutěž pro děti:
 V neděli 9. 4. ve 14:00 hodin soutěž 
pro děti z cyklu soutěží „KOSMO-
NAUTIKA“– VÝZKUM VESMÍRNÝCH 
SOUSEDŮ. Soutěži bude předcházet 
povídání o některých projektech 
zkoumajících naše vesmírné sousedy. 

Vstupné děti, studenti do 26 let, senioři, invalidé 10 Kč a dospělí 20 Kč

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
O PRINCI SATURNOVI A JEHO PRSTÝNKU

Pohádku uvádíme každou dubnovou středu v 15:30 hodin. Saturn je 
mladý, lehkovážný princ. Jeho matka si přeje, aby se oženil. Královna 
uspořádá ples a pozve mnoho princezen, ze kterých si princ má vybrat 
nevěstu. Ale jak to nakonec dopadne? Planetu Saturn i s jeho prstenci 
najdeme na oběžné dráze okolo Slunce. 

Vstupné děti, studenti do 26 let, senioři, invalidé 10 Kč a dospělí 20 Kč.

VÝSTAVY
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE
První i druhá výstava jsou dostupné na začátku astronomických po-
řadů a pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě 
i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, 
studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí, čtvrtou a pátou 
výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

ASTRONOMICKÉ KLUBY
XXV. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Klub pro 5 až 11leté děti se schází ve středy od 16:30hodin. Dubnová 
setkání budou věnována kosmonautice. Za vhodných podmínek dopl-
něno pozorováním Slunce. Pololetní poplatek 150 Kč.

XLVI. ROČNÍK KLUBU GEMINI

Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání základů 
astronomie a astronomická pozorování. Astronomický klub GEMINI je 
rozdělen na dvě části. Klub GEMINI I je určen pro kohokoliv ve věku 
od 10 let. Termíny schůzek GEMINI I jsou každé pracovní pondělí 
v 16:30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 300 Kč. Klub 
GEMINI II je koncipován jako pokračovací kurz GEMINI I a je určen pro 
pokročilejší a vážné zájemce o astronomii. Schůzky se konají každý 
pracovní čtvrtek od 16:30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok 
činí 400 Kč. Podrobné informace lze získat na telefonu 724 013 039.
Změna programu vyhrazena.
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přijme
zámečníka

nástup ihned, mzda 100 Kč/hod.
+ osobní ohodnocení a benefity,

dobré autobusové i vlakové spojení, 
provozovna v Čelechovicích na Hané.

Zámečnictví Balaš Marek

Tel.: 774 571 621

INZERCE

RV
17

00
44

7/
01

vycházka pro veřejnost
Litovelské Pomoraví
KDY: sobota 1. dubna
Kde: sraz v 9.30 v Litovli na vlakové 
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 zá-
mek. Cestou uvidíme jarní květenu 
lužního lesa a ramena řeky Moravy. 
Délka trasy 14 km. Zpáteční odjezd 
z Litovle do Prostějova v 16.15. 
Poplatek 30 Kč/dospělý účastník.

akce na pomoc přírodě
Ukliďme svět, ukliďme 
Česko!
Kdy: sobota 8. dubna,  
od 9:00 do 13:00
Kde: biokoridor Hloučela, sraz 
u občerstvení U Abrahámka
Akce pro širokou veřejnost na po-
moc přírodě. Čeká nás tradiční 
jarní úklid obou břehů říčky Hlou-
čely. S sebou pracovní rukavice 

a staré igelitky. Na závěr bude pro 
všechny účastníky úklidu připra-
veno občerstvení na ohýnku. 

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 10. dubna  
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.

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 strava: 

oběd a 2 svačiny, pitný režim; dále 
pedagogický dozor, pomůcky, veš-
kerý výtvarný materiál na vyrábění).
Na akci je potřeba se předem 
přihlásit na iris@iris.cz.

exkurze 
Vycházka za konikleci spo-
jená se sázením ovocných 
stromů
KDY: sobota 15. dubna  
od 8:00 do 14:00
KDE: Přírodní park Velký Kosíř, 
chráněné území Vápenice
Velikonoční vycházka na chráněné 
území Vápenice, které je proslulé 
početnou populací koniklece vel-
kokvětého. Projdeme se kouzelnou 
krajinou této přírodní památky, bu-
deme obdivovat fialovou krásu ko-
nikleců a následně přímo v blízkém 
sadu dosadíme sazenice krajových 
odrůd třešní. Účastníci vycházky 
se mohou zapojit do velikonočních 
hrátek a tradic. Pro ty, kdo se zapojí 
do sázení, bude připraveno opékání 

na ohýnku a pamětní listy. Délka 
trasy asi 6 km.
Ráno sraz na hlavním nádraží 
v 7:50 (vlak do Kaple odjíždí v 8:02), 
nebo v 8:30 na nádraží v Kapli. Ná-
vrat do Prostějova vlakem z Čele-
chovic, příjezd ve 13:45. 

osvětová akce pro veřejnost
Den Země
KDY: sobota 22. dubna,  
od 8:00 do 13:00 hodin
KDE: nám. TGM v Prostějově
Tradiční osvětová akce u příležitosti 
oslav Dne Země spojená s ekojar-
markem. Nebude chybět ukázka li-
dových řemesel, ochutnávka moštů 
a pokrmů z biopotravin, aktivity pro 
děti i dospělé, ukázka živých zvířat 
a bohatý kulturní program.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 24. dubna  
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.

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 v dubnu tyto akce:

www.cmreality.cz

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

Zprostředkujeme prodej i vaší nemovitosti

3.190.000 Kč

Držovice

RD 5+1, pozemek 483 m2

možno i jako dvougenerační

Drozdovice

PV, Drozdovice, byt 2kk, 66m2

Prostějov, Domamyslice

3.390.000 Kč
Atriové RD 3kk až 4kk, užitná plocha 
od 93 m2, pozemky 258 až 325 m2

PV, Domamyslice

stavební pozemky vč. realizace IS
2.500 Kč/m2

1.790.000 Kč
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CESTOVNÍ KANCELÁŘ VLHA  
– aktivní zájezdy po celé Evropě 

Více informací na webových stránkách, mailem nebo telefonicky.
www.ckvlha.cz 

info@ckvlha.cz, +420 732 139 299, +420 736 136 225

Prodlužte si s námi léto na Napoleonově ostrově Elba.  
11.–20. srpna – Srbsko, pohodová turistika

8.–17. září  Elba na kole
15.–24. září  Elba “nejen” s cvičením jógy

Zájezdy na ostrov Elba si můžete spojit – cenu upravíme

cyklistické zájezdy turistické zájezdy zájezdy s cvičením jógy
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1.4. sobota
15:30 Šmoulové: 
Zapomenutá vesnice 3D

88’ | animovaný film | přístupné 
150,- / 130,- | dabing

17:30 volání netvora: 
příběh života
108’ | fantasy | 12+ | 110,- | titulky

20:00 Ghost in the shell 3D

120’ | akční sci-fi | 12+ | 150,- | titulky 
--------------------------------------------------
2.4. neDěle
10:30 Šmoulové: 
Zapomenutá vesnice
88’ | animovaný film | přístupné  
130,- / 110,- | dabing

15:30 Špalíček
78’ | animovaný film | přístupné | 70,- / 50,-

17:30 kráska a Zvíře 3D

130’ | rodinný muzikál | přístupné 
150,- / 130,- | dabing

20:00 Ghost in the shell
120’ | akční sci-fi | 12+ | 130,- | titulky 
--------------------------------------------------
3.4. ponDělí
17:30 mžitky 
98’ | životopisné drama | 12+ | 110,-  
titulky

20:00 popírání holocaustu
110’ | drama | 12+ | 110,- | titulky
--------------------------------------------------
4.4. úterý
17:30 kráska a Zvíře
130’ | rodinný muzikál | přístupné 
130,- / 110,- | dabing

20:00 masaryk
106’ | drama | 12+ | 130,- 
--------------------------------------------------
5.4. střeDa
18:00 večer francouZského 
DivaDla
--------------------------------------------------
6.4. čtvrtek
17:30  power ranGers: 
strážci vesmíru premiéra

123’ | akční sci-fi | přístupné | 110,- 
dabing

20:00 raw premiéra

99’ | psychologický horor | 18+  
100,- | titulky 
--------------------------------------------------
7.4. pátek
15:30 putování tučňáků: 
volání oceánu
82’ | dokument | přístupné | 100,- / 80,-  
dabing

17:30 Ghost in the shell 3D

120’ | akční sci-fi | 12+ | 150,- | titulky 

20:00 raw
99’ | psychologický horor | 18+ 
100,- | titulky 
--------------------------------------------------
8.4. sobota
15:30 Šmoulové: 
Zapomenutá vesnice 3D

88’ | animovaný film | přístupné  
150,- / 130,- | dabing

17:30  power ranGers: 
strážci vesmíru
123’ | akční sci-fi | přístupné | 110,- | dabing

20:00 kráska a Zvíře
130’ | rodinný muzikál | přístupné 
130,- / 110,- | titulky

9.4. neDěle
10:30 Šmoulové: 
Zapomenutá vesnice
88’ | animovaný film | přístupné 
130,- / 110,- | dabing

15:30 pátá loď
100’ | rodinný film | přístupné | 120,- / 100,- 
slovensky

17:30 power ranGers: 
strážci vesmíru
123’ | akční sci-fi | přístupné | 110,- | dabing

20:00 úkryt v Zoo
127’ | válečné drama | 12+ | 110,- | titulky 
--------------------------------------------------
10.4. ponDělí
17:30 ústava
92’ | komedie | 12+ | 90,- | titulky

20:00 komorná
144’ | erotické drama | 15+ | 90,- | titulky
--------------------------------------------------
11.4. úterý
17:30 na konci Září
80’ | historické drama | 12+ | 90,-

20:00 masaryk
106’ | drama | 12+ | 130,- 
--------------------------------------------------
12.4. střeDa
9:00 - 17:00 velikonoční jarmark

20:00 putování tučňáků: 
volání oceánu
82’ | dokument | přístupné | 100,- / 80,-  
dabing
--------------------------------------------------
13.4. čtvrtek
15:30 Špunti na voDě premiéra

83’ | rodinná komedie | přístupné  
130,- / 110,-

17:30 power ranGers:  
strážci vesmíru
123’ | akční sci-fi | přístupné | 110,- 
dabing

20:00 rychle a Zběsile 8 premiéra

136’ | akční thriller | 12+ | 130,- | titulky 
--------------------------------------------------
14.4. pátek
15:30 Šmoulové: 
Zapomenutá vesnice
88’ | animovaný film | přístupné  
130,- / 110,- | dabing

17:30 putování tučňáků: 
volání oceánu
82’ | dokument | přístupné | 100,- / 80,-  
dabing

20:00 rychle a Zběsile 8
136’ | akční thriller | 12+ | 130,- | titulky 
--------------------------------------------------
15.4. sobota
15:30 Šmoulové: 
Zapomenutá vesnice 3D

88’ | animovaný film | přístupné  
150,- / 130,- | dabing

17:30 Špunti na voDě 
83’ | rodinná komedie | přístupné  
130,- / 110,-

20:00 rychle a Zběsile 8
136’ | akční thriller | 12+ | 130,- | titulky 
--------------------------------------------------
16.4. neDěle
10:30 kráska a Zvíře
130’ | rodinný muzikál | přístupné  
130,- / 110,- | dabing

15:30 Špunti na voDě 
83’ | rodinná komedie | přístupné  
130,- / 110,-

17:30 proti vlastní krvi
98’ | akční drama | 15+ | 110,- | titulky 

20:00 rychle a Zběsile 8
136’ | akční thriller | 12+ | 130,- | titulky 
--------------------------------------------------
17.4. ponDělí
17:30 putování tučňáků: 
volání oceánu
82’ | dokument | přístupné | 100,- / 80,- 
dabing

20:00 ZkouŠka Dospělosti
128’ | drama | 12+ | 90,- | titulky 
--------------------------------------------------
18.4. úterý
14:00 bába Z leDu metro senior

106’ | komedie | přístupné | 50,- 

17:30 kráska a Zvíře 3D

130’ | rodinný muzikál | přístupné 
150,- / 130,- | dabing

20:00 rychle a Zběsile 8
136’ | akční thriller | 12+ | 130,- | titulky 
--------------------------------------------------
19.4. střeDa
17:30 safari 
90’ | dokument | 12+ | 90,- | titulky 

20:00 úkryt v Zoo
127’ | válečné drama | 12+ | 110,- | titulky 
--------------------------------------------------
20.4. čtvrtek
17:30 loupež ve velkém stylu
premiéra

96’ | kriminální komedie | 12+ | 120,- 
titulky 

20:00 Ztracené město Z premiéra

141’ | dobrodružné drama | 12+  
120,- | titulky
--------------------------------------------------
21.4. pátek
15:30 mimi Šéf 
97’ | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 anDěl páně 2
99’ | pohádka | přístupné | 110,- / 90,-

20:00 rychle a Zběsile 8
136’ | akční thriller | 12+ | 130,- | titulky 
--------------------------------------------------
22.4. sobota
15:30 mimi Šéf 3D

97’ | animovaná komedie 
přístupné | 150,- / 130,- | dabing

17:30 přes kosti mrtvých
127’ | mysteriózní drama | 12+
110,- | titulky

20:00 Ztracené město Z
141’ | dobrodružné drama | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
23.4. neDěle
10:30 mimi Šéf 
97’ | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:30 Špunti na voDě 
83’ | rodinná komedie | přístupné  
130,- / 110,-

17:30 loupež ve velkém stylu
96’ | kriminální komedie | 12+ 
120,- | titulky 

20:00 ochránci
100’ | akční sci-fi | 12+ | 110,- | titulky

24.4. ponDělí
17:30 Špína
87’ | drama | 15+ | 110,- | titulky

20:00 naprostí ciZinci
97’ | komedie | 12+ | 90,- | titulky 
--------------------------------------------------
25.4. úterý
17:30 mimi Šéf 
97’ | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

20:00 přes kosti mrtvých
127’ | mysteriózní drama | 12+  
110,- | titulky
--------------------------------------------------
26.4. střeDa
17:30 jeDen německý život
107’ | dokument | 12+ | 100,- | titulky 

20:00 Ghost in the shell 3D

120’ | akční sci-fi | 12+ | 150,- | titulky 
--------------------------------------------------
27.4. čtvrtek
17:30 ZahraDnictví: 
roDinný přítel premiéra

115’ | drama | přístupné | 120,-

20:00 the circle premiéra

90’ | sci-fi drama | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
28.4. pátek
15:30 mimi Šéf 3D

97’ | animovaná komedie 
přístupné | 150,- / 130,- | dabing

17:30 the circle
90’ | sci-fi drama | 12+ | 120,- | titulky

20:00 uteč
103’ | mysteriozní horor | 15+ | 110,- 
titulky

22:00 mlčení jehňátek
119’ | kriminální horor | 15+ | 110,- | titulky
--------------------------------------------------
29.4. sobota
15:30 Šmoulové: 
Zapomenutá vesnice 3D

88’ | animovaný film | přístupné  
150,- / 130,- | dabing

17:30 ZahraDnictví: 
roDinný přítel
115’ | drama | přístupné | 120,-

20:00 the circle
90’ | sci-fi drama | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
30.4. neDěle
10:30 mimi Šéf 
97’ | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:30 Špunti na voDě 
83’ | rodinná komedie | přístupné 
130,- / 110,-

17:30 ZahraDnictví: 
roDinný přítel
115’ | drama | přístupné | 120,-

20:00 rychle a Zběsile 8
136’ | akční thriller | 12+ | 130,- | titulky 
--------------------------------------------------
připravujeme:  
2.5. laDislav Zibura: pěŠky 
meZi buDDhisty a komunisty
--------------------------------------------------

kino 
prostějov

kino metro 70 
www.metro70.cZ
www.facebook.com/kinometro70
kinometro70@Gmail.com

Duben
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Milujete slunce v zimě, v létě, u nás doma i ve světě? 
Priorita, cena, destinace? Uvítáte radu, informace? Vytvoříme kalkulace! 
Navštivte nás, zavolejte, poptávku na webu si dejte.
Sdělte, co vás zajímá, těší se CA AMIMA

CESTOVNÍ AGENTURA AMIMA
12 let jsme tu pro vás

PRODEJ – LÉTO V PLNÉM PROUDU
TOP DESTINACE: Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, ČR a Slovensko
prodej CK FISCHER, CK EXIM, CK FIRO a další pojištěné CK

PRODEJ JÍZDENEK:

CA AMIMA – Trávnická 2 (st. poliklinika), 796 01 Prostějov 
tel.: 582 330 655, 776 330 654, mimako1@seznam.cz, www.amima.cz

INZERCE
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 BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH MĚSTA PROSTĚJOVA O VELIKONOCÍCH 2017
13. 4.  ZELENÝ ČTVRTEK – připomínka poslední večeře Páně 
Povýšení sv. Kříže mše sv. 18.00, po ní bdění v Getsemanské zahradě
sv. Petr a Pavel  mše sv. 18.30, po ní bdění v Getsemanské zahradě do 21.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše sv. 18.00, po ní bdění v Getsemanské zahradě do 22.00 hod.
14. 4.  VELKÝ PÁTEK – velkopáteční obřady – den přísného postu
Povýšení sv. Kříže ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.

křížová cesta 9.00 hod.
bohoslužba 15.00 hod., po ní modlitba u Božího hrobu do 18.00 

sv. Petr a Pavel  ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
bohoslužba 18.30 hod.

sv. Bartoloměj (Vrahovice)  ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.    
 křížová cesta 15.00 hod.      bohoslužba 18.00 hod.

15. 4.  BÍLÁ SOBOTA – bdění u Kristova hrobu
Povýšení sv. Kříže ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.

modlitba u Božího hrobu 8.00–17.00 hod.
sv. Petr a Pavel ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.

modlitba u Božího hrobu 9.00–10.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice) ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.

modlitba u Božího hrobu do 17.00 hod.
15. 4.  VELIKONOČNÍ VIGILIE – oslava Kristova vzkříšení
Povýšení sv. Kříže 20.00 hod.
sv. Petr a Pavel  20.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice) 21.00 hod.
16. 4.  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – NEDĚLE – HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ 
Povýšení sv. Kříže 7.30, 10.30 hod.
sv. Petr a Pavel 9.00, 18.30 hod.
sv. Cyril a Metoděj 9.00 hod.
sv. Jan Nepomucký („u Milosrdných“) 11.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice)  9.00 hod.
sv. Josef (Krasice) 18.00 hod.
17. 4.  PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Povýšení sv. Kříže 7.30, 10.30 hod.
sv. Petr a Pavel 9.00, 18.30 hod.
sv. Cyril a Metoděj 9.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice) 9.00 hod.

Pila Javořice, a. s. oznamuje, že otevřela nové
středisko prodeje dřevěných produktů.

NABÍZENÝ SORTIMENT : 
a drcená kůra

a brikety
a řezivo

Prodejna sídlí v areálu bývalého  
dřevoskladu na PtenskémDvorku.

Provozní doba :
Pondělí 7:00–15:00
Úterý 7:00–15:00
Středa zavřeno
Čtvrtek 7:00–15:00
Pátek 7:00–15:00
Sobota 7:00–11:00

Více informací na tel.:606 75 2517 nebo na
www.pila-javorice.cz
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13:00, 14:00, 15:00

10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00

13:00, 14:00, 15:00, 16:00

9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00

9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00

9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00

Mimořádné prohlídky

Rezervace 
Tel: 582 329 723

Bezplatná linka: 800 900 001

Kapacita návštěvníků věže je stanovena maximálně na 13 osob. 
V případě skupin doporučujeme provést objednávku u pracovníků informační služby. 

Prohlídky jsou ZDARMA

Příjem objednávek PO-ČT 8:00-16:00, PÁ 8:00-14:00
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Kendrion (Prostějov), s.r.o
Výroba a vývoj dílů pro automobilový průmysl 
a průmyslové aplikace v oblasti hydrauliky hledá
vhodné kandidáty na pozice: 

VÝROBNÍ OPERÁTOR
TECHNIK ÚDRŽBY – SEŘIZOVAČ

Nabízíme: firemní stravování, zaměstnanecké benefity, 
odborná školení, jazykový kurz, teambuildingové 
akce, managment zdraví, dovolená nad rámec 4 týdnů, 
příjimené a čisté pracovní prostředí, profesionální 
pracovní kolektiv, zázemí stabilní a rostoucí společnosti 
a odpovídající finanční ohodnocení

Svůj profesní životopis můžete poslat
prostřednictvím e-mailu: martina.svobodova@kendrion.com

nebo vyplnit osobní dotazník přímo na recepci naší společnosti na adrese:
Kendrion (Prostějov), s.r.o., Průmyslová 10, 796 01 Prostějov. 

Pro bližší informace můžete kontaktovat: Mgr. Martina Svobodová, 582 300 781

INZERCE
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Pozvánka na divadlo
Křesťanské maňáskové divadlo "Za jeden provaz"

srdečně zve malé i velké na představení:
Hopíkovo dobrodružství

Hraje se v neděli  9.4. 2016 v 16:00 hod.
v prostorách Církve bratrské
Šárka 10a (za školkou), Prostějov

Vstupné dobrovolné
Za Křesťanské maňáskové divadlo Radek Holásek

VZDĚLÁVACÍ AKCE

ASOCIACE REIKI MORAVA z.s.
www.reikimorava.cz
vás zve na dubnové akce:
25. 4. 2017 úterý 17.00 hod
Členská schůze AREIM  – Národní 
dům v Prostějově – 1.NP, červený 
salonek
Srdečně zveme všechny členy AREIM z.s. 

25. 4. 2017 úterý 18.00 hod
Klub AREIM – Národní dům v Prostě-
jově – 1.NP, červený salonek
GEMMOTERAPIE V PRAXI – přednáška 
o překvapivých možnostech využití bylinných 
preparátů vyrobených z léčivých rostlin. Význam 
celkové očisty těla v léčbě a prevenci civilizačních          
onemocnění. Jarní detoxikace a očista lymfatické-
ho systému. 

Přednáší: Mgr. Jarmila PODHORNÁ – známá 
bylinářka, autorka několika knih o fytoterapii

CO JE REIKI? Informaci podá  
Mgr. Rudolf 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. Zveme 
širokou veřejnost.
Vstupné: členové AREIM 50Kč, ostatní 90Kč

29. 4. 2017 sobota 10.00 hod
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – II. STUPEŇ 
– ART ECON SŠ, Husovo nám. 91, PV
2. NP, multimediální posluchárna
Seminář začíná individuálním naladěním každé-
ho účastníka na tři symboly druhého stupně. 
Více na www.reikimorava.cz

Mgr. Rudolf FRANTIS
předseda a členové Rady   

ASOCIACE REIKI MORAVA z.s.   
Projekt „Seznamování veřejnosti s tradičním 
Usuiho REIKI“ je spolufinancován Olomouckým 
krajem a statutárním městem Prostějov

 Prostějovské pěvecké sbory Vlastimila, Orlice a Exaudi pořádají
V úterý 25. 4. 2017 v 19:00hodin v přednáškovém sále Národního domu 

v Prostějově
TRADIČNÍ JARNÍ KONCERT

KONCERT SE BUDE KONAT ZA FINANČNÍ PODPORY  
MĚSTA PROSTĚJOVA

Vstupné dobrovolné
Srdečně zvou pořadatelé

Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické 

v Prostějově
zve  na koncert

Zpívání  
na Květnou neděli

dne 9. 4. 2017 v 17 hodin 
do modlitebny ČCE Kollárova 6

Uslyšíte skladby k postnímu 
období, včetně Stabat  

Mater od A.
Caldary.

Zpívá smíšený pěvecký sbor 
EXAUDI a jeho solisté.
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INZERCE

ANYT crematory s.r.o.
Libušina 97 /areál firmy ZOT/
779 00 Olomouc
www.kremace-zvirat.cz, www.anyt.cz
Tel.: 606 636 501
Email: info@anyt.cz

ANYT crematory s.r.o.
Libušina 97 /areál firmy ZOT/
779 00 Olomouc
www.kremace-zvirat.cz, www.anyt.cz
Tel.: 606 636 501
Email: info@anyt.cz

10.5.2017 OSTRAVAR ARÉNA

PRESENTS

VSTUPENKY V SÍTI TICKET ART: WWW.TICKET-ART.CZ

20.VÝROČÍ

CELOSTÁTNÍ  
PARTNER

PARTNEŘI
KONCERTU
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V životě každého člověka 
představuje prvních 25 let 
obrovský kus cesty. Od narození, 
přes první dětské krůčky 
a slůvka, základní vzdělání, 
profesní přípravu, dospělost, 
první zaměstnání, atd., atd. Kolik 
zážitků, snů a plánů, malých či 
velkých vítězství, někdy i proher, 
každý z nás za čtvrtstoletí prožije, 
se dá jen velmi těžce vyjádřit 
v několika řádcích jednoho 
článku. Stejně je tomu tak při 
snaze postihnout historii jedné 
organizace. 

Vznik občanského sdružení byl inici-
ován neutěšenou situací v oblasti so-
ciálních služeb na počátku devade-
sátých let minulého století. V celém 
regionu chybělo denní zařízení, kte-
ré by dětem se zdravotním postiže-
ním poskytovalo potřebnou péči so-
ciální, ošetřovatelskou, rehabilitační               
i vzdělávací – to vše bez nutnosti 
využití služeb tzv. „ústavních“ poby-
tových zařízení a dlouhodobého od-

loučení dětí od svých blízkých. A tak 
v březnu 1992 skupinka iniciativ-
ních rodičů, zapálených odborníků 
a obětavých dobrovolníků, založila 
sdružení, které si dalo za cíl přispět 
k řešení tehdejší nepříznivé situace 
a zaplnit dlouhodobě prázdné mís-
to v síti sociálních služeb. O několik 
roků později sdružení přijalo název 
LIPKA, který je v podstatě zkratkou 
složenou z počátečních písmen slov, 
vyjadřujících základní atributy své 
činnosti – „Lidskost“, „Integrace“, 
„Přátelství“, „Kamarádství“, „Akti-
vita“. V souladu s platnou legisla-
tivou se občanské sdružení LIPKA 
od roku 2015 transformovalo na za-
psaný spolek. 

Malý denní stacionář se speciální 
školou, (která se v roce 1997 osamo-
statnila), zahájil pravidelný povoz 
v pronajatých prostorách v budově 
mateřské školy v září 1993. Zájem 
však již od počátku přesahoval ka-
pacitní možnosti dvou tříd. Proto 
sdružení současně rekonstruovalo 
budovu v Prostějově – Vrahovicích 

na ulici I. Olbrachta. Do nových 
prostor se stacionář i speciální škola 
přestěhovaly v květnu 1994. O ně-
kolik roků později chybělo zařízení 
obdobného typu pro mládež, zájem 
o služby měla i skupina seniorů. 
Proto se LIPKA znovu pustila do re-
konstrukce (nyní rozsáhlé budovy 
bývalé léčebny dlouhodobě nemoc-
ných na ulici Tetín) a vybudovala 
Centrum denních služeb – adekvát-
ní prostorové zázemí, kam se denní 
stacionář v roce 1999 přestěhoval. 
V souladu s potřebami obyvatel 
města své služby rozšířil i pro cílo-

vou skupinu mládeže a dospělých 
osob do 55 roků věku. Dnes služeb 
denního stacionáře pravidelně vyu-
žívá 39 dětí a 43 mladých a dospě-
lých osob, stejně jako služeb vlast-
ního nestátního zdravotnického 
zařízení v oboru rehabilitace a kli-
nické logopedie. V roce 2000 moh-
la být otevřena i zcela nová sociální 
služba – Domovinka pro denní po-
byt seniorů, v současnosti fungující 
v podobě sociálně aktivizační služby 
pro seniory. 

Mgr. Renata Čekalová,
předsedkyně LIPKA, z.s. 

Prostějovská LIPKA oslavila 25. narozeniny I. Díl



36 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

SPOLEČNOST, KULTURA

Hurá do školky aneb jak podpořit děti v samostatnosti
Besedování pro rodiče dětí před vstupem do školky. Kdo je připraven, není 
překvapen. Beseda pro rodiče v úterý 18.4. v 18.00 s Mgr. M.Skládalovou, 
rezervace míst předem
Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly aneb základy efektivní 
komunikace s dětmi
Zážitkový seminář pro rodiče o tom, jak si lépe porozumět se svými dět-
mi. Proč se neptat proč, které věty vyřadit z rodičovského slovníku, kdy je 
lepší mlčet, o tom, proč posloucháme čtyřma ušima, jak mohou slova ublí-
žit i podpořit apod. Rezervace míst předem-omezený počet míst. Lektorka 
Mgr.M.Skládalová. Sobota 22.4. od 9.00 do 13.00
Čarodějnický týden
Čarodějnický víceboj plný čarodějnických úkolů ve všech pravidelných pro-
gramech pro rodiče i děti 24.4.–28.4. Čarodějnické a kouzelnické kostýmy 
vítány!
Individuální právní poradenství 
s Mgr.A.Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství zdarma –
hrazeno z dotací
Individuální psychologické poradenství 
s PhDr. P.Tenglerovou dle objednání, v dubnu v úterý 25.4. dopoledne, do-
tovaná cena
Rodičovské setkání
Další z pravidelných měsíčních setkání rodičů na téma děti, výchova a ko-
munikace v rodině. V březnu se setkání koná v úterý 11.4. v 18.00. Rezervace 
míst předem.
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
Zápis do tradičních letních příměstských programů pro rodiče s dětmi:
Pohádkový týden s Cipískem 17.7.–21.7. pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let
Letem světem s Cipískem 24.7.–28.7. pro rodiče s dětmi o 3 let
Omezený počet míst, bližší informace v MC a na kontaktních adresách.

Jednorázové akce jsou určeny i veřejnosti, nejen pravidelným návštěvníkům 
MC. Bližší informace o pravidelných programech získají zájemci e-mailem 
nebo osobně v MC.
Aktivity projektu MC Cipísek-aktivní podpora harmonické rodiny jsou pod-
pořeny z dotačního programu Rodina MPSV, Statutárním městem Prostě-
jov a Olomouckým krajem. 
www.mcprostejov.cz, www.facebook.com/cipisekprostejov,  
e-mail: mcprostejov@centrum.cz

Program MC Cipísek  
duben 2017
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Šachový oddíl SK Prostějov 
uspořádá v průběhu měsíců 
březen–červen 2017

Za finanční podpory Olomouckého 
kraje  a Magistrátu města Prostějov

seriál 12 samostatných na sebe 
navazujících turnajů v rapid šachu 
jednotlivců.

Kde: V klubovně oddílu SK Pro-
stějov na Sportovní ulici č. 1. (1. po-
schodí, vchod od tenisových kurtů)

Kdy: Každé úterý od 16,45 hod. 
do 20,15 hodin.; Zahájení 11.3.- 
ukončení 14. 6. 2017

Terminy: Březen 14.–21.–28. 
Duben: 11.–18.–25.; .Květen: 2.–9.–
16.–23.–30; Červen: 6.–13. 

Vyhodnocení: 13. 6. 2017. Při 
neúčasti na vyhodnocení propadají 
nevyzvednuté věcné ceny pořadateli.

Počet kol: V každém jednotlivém 
turnaji 5 kol

(při nižším počtu účastníků než 
7 hráčů bude turnaj odehraný systé-
mem každý s každým).

Tempo hry: 15 minut na partii 
a hráče (bez zápisu)

Prezence: 16:45–17,05 hodin
Losování: 17:05–17:15 hodin
1.kolo: 17:15 hodin; 2.kolo: 17:50 

hodin; 3.kolo: 18:25 hodin; 4.kolo: 
19:00 hodin; 5.kolo: 19:35 hodin

Ukončení turnaje, vyhlášení vý-
sledků: 20:05 hodin. Odjezd auto-
busu MHD 20,15 hodin

Startovné: výdělečně činní ….20,-Kč
mládež do 18. let, starobní a inva-

lidní důchodci, nezaměstnaní …10,-Kč
Odměny: Budou uděleny 

po skončení 10 turnaje, za celkové 
výsledky.

Finanční odměny obdrží hrá-
či na 1.–5. místě. ( 450, 350, 250, 
150;100),-Kč.

Hráči od 6.–10. místa obdrží věc-
ný dar. Podmínkou pro získání věc-
né ceny je odehrání nejméně 4

turnajů. Cenový fond je tvořen 
z vybraného startovného,v případě, 
že vybrané startovné bude nižší než

1600,-Kč budou finanční ceny 
úměrně kráceny v poměru : Startov-
né -100 / 15. V případě vyššího

startovného budou odměněni 
věcnou cenou i další hráči.

Účast: Turnaj je otevřený i pro 
hráče jiných oddílů a neregistrované 
šachisty.

Občerstvení: V hrací místnosti je 
možnost občerstvení káva, čaj

Tato akce umožní účastníkům 
odehrání hodnotných partií v dů-
stojném prostředí v době, kdy se ne-
konají žádné jiné turnaje nebo sou-
těže družstev. Tvoří součást přípravy 
hráčů na soutěže družstev i jednot-
livců v následující sezoně.

Rozhodčí: Ing. Karel Virgler, 
kontakt: Karel.Virgler@seznam.cz

Veškeré akce pořádá šachový od-
díl SK Prostějov za finanční podpory 
města Prostějov a Olomouc

www.ssok.chess.cz

Předposlední 5. turnaj letošního 
ročníku zaznamenal opět pár re-
kordů. Počtem 28 hráčů v turnaji 
byl sice pouze vyrovnán rekord ze 
třetího turnaje, ale ze ZŠ Vrbátky 
dorazilo hned 10 hráčů, z toho 4 
noví a tím se celkový počet účastní-
ků v tomto ročníku rozrostl na 38. 
A zúčastnily se ho i 4 děvčata, což 
je také velmi povzbuzující rekord 
do budoucna. Jednoznačně však 
tento turnaj lze označit za nejvy-
rovnanější ze všech dosavadních 
klání. Nedá se dokonce ani říct, že 
by se někomu vyloženě nedařilo, 
neboť dostat se k bodům bylo ten-
tokrát opravdu obtížné na všech 
úrovních. Nikdo z hráčů nedokázal 

získat plný počet bodů. Zpestře-
ním byla účast Šimona Londina, 
který využil Olomouckých prázd-
nin a po nějaké době si přišel za-
hrát. Předpokládalo se, že poněkud 
znepříjemní postup na první místo 
Daniele Urbanové, ale tento před-
poklad tak úplně nevyšel. 

  Tentokrát ani nedocházelo 
vyloženě k nečekaným zvratům. 
Pouze střet bratrů Londinových 
ve třetím kole skončil remízou, 
což je oba zbrzdilo příliš brzy 
a ani jeden se pak již vzhledem 
ke krátkosti turnaje nedostal 
k přímému souboji o prvenství 
s Danielou Urbanovou. A jak dra-
ma dopadlo?

Los do posledního kola určil ke hře 
o vítězství sourozence Urbanovy a Ši-
mona Londina se Standou Novákem. 
Jakub Urban tentokrát sestru porazit 
nedokázal a tím bylo o vítězi rozhod-
nuto. O druhou příčku se bojovalo 
sice též tvrdě, ale na rozdíl od Standy, 
který měl za sebou vyčerpávající partii 
s Danielou, měl Šimon po vítězné par-
tii s Jirkou Blumou více sil a vyhrál. 
Tím si zajistil druhé místo. Daniela 
zvítězila ale tím nejtěsnějším myslitel-
ným, prakticky zanedbatelným rozdí-
lem až ve čtvrtém pomocném hodno-
cení o půl bodu na progres. 

Fotogalerie: https://www.zo-
nerama.com/zbynekkracik/Al-
bum/2736404 

KRÁTCE

Fotbalový turnaj  
městských částí podruhé
Po loňské úspěšné premiéře se letos 
v květnu uskuteční druhý ročník 
fotbalového turnaje městských částí 
města Prostějova. Turnaj, který je 
pořádán ve spolupráci s Komisí 
sportovní a Komisí školskou Rady 
města Prostějova, bude rozložen 
do týdne od 22. do 26. května. Finá-
le se pak uskuteční v přestávce zá-
pasu Fortuna národní ligy mezi 1.SK 
Prostějov a MFK Vítkovice v sobotu 
27. května. Tento zápas uzavře letoš-
ní účinkování Prostějova ve druhé 
nejvyšší fotbalové soutěži.

Letos se partnerem turnaje stane 
nově i Olomoucký kraj, mezi spon-
zory nebude chybět Gala Krasice, 
TK Plus, či DELTAKLUB Stichovice, 
který podobně jako loni uspořádá 
pro vítěze turnaje vyhlídkový let. 
„Další partnery této masové fotba-
lové akce, budující si v našem městě 
tradici, ještě hledáme,“ prozradil 
místopředseda sportovní komise Jiří 
Kremla.

Pro pořádání turnaje budou 
k dispozici fotbalové areály Za Míst-
ním nádražím i za Olympijskou 
ulicí. -tk-

Pozvánka pro fanoušky 
motocyklového sportu
Rád bych všechny fanoušky moto-
cyklového sportu pozval na motocy-
klové závody do Brna na Masarykův 
okruh, které pořádá Českomoravská 
asociace motocyklového sportu 
a budou se konat ve dnech 21.– 23. 
4. 2017. Na tomto podniku budou 
k vidění motocykly jak klasické 
tj. do roku 1979 tak i moderní 
od 125ccm až po rychlé třídy 600ccm 
a 1000ccm. Richard Sedlák bude 
startovat ve třídě do 600cm a snažit 
se dosáhnout na umístění v první 
5tce. Závody jsou rozloženy do dvou 
dnů, kdy jeden závod se pojede 
v sobotu a druhý v neděli. Mimo to 
budou na trati probíhat tréninky 
a kvalifikace, takže se bude celý den 
na co dívat. Účast na tomto podniku 
přislíbila řada zahraničních jezdců 
ze Slovenska, Maďarska, Polska, Ra-
kouska a Německa. Bližší informace, 
hlavně co se týká časového harmono-
gramu, naleznete zde: http://roadra-
cingclub.cz/jarni-cena-brna/       -rs-

Drama až do konce

Prostějovská šachová liga
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Vítězkou ankety – Hvězda prostějovských médií se stala Eliška Hubáčková.
Kompletní přehled výsledků naleznete na webových stránkách sportovní komise.
Prostřednictvím několika fotografií můžete nahlédnout do atmosféry slavnostního večera:

Proběhl další ročník oceňování 
nejlepších sportovců města

mládežnický tým Oddíl orientačního sportu SK Prostějov s předsedou spolku Ing. Dušanem 
Vystavělem

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., Bc.  Zuzana Znojilová, regionální sociální pracovník, 

středisko Prostějov 

Okleštěk; Alois Balcařík (chůze) – síň slávy; Miroslav Glatter, zástupce České pojišťovny

Petr Kupka – Castor klenotnictví Prostějov; PaedDr. Jiří Kremla

Jakub Šťastný (cyklistika, SKC Tufo Prostějov); Pavlína Krpcová (tanec, TŠ Pirouette); Dali-

bor Svrčina (tenis, TK Agrofert Prostějov) cenu přebíral trenér Jaroslav Navrátil

Nejlepší trenéry ocenil náměstek primátorky Jiří Pospíšil 
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100. výročí hladové demonstrace
přednáška Klubu historického 
a státovědného v Prostějově

V dubnu letošního roku si připomeneme 100. výročí 
demonstrace, která vstoupila do dějin jako hladová. 

O jejím potlačení, které po sobě zanechalo 23 obětí a desítky ra-
něných, bylo v minulosti napsáno mnoho článků. Byl však hlavní 

příčinou demonstrace skutečně hlad nebo ohlas ruské revoluce? Byla 
střelba do lidí jediným východiskem k potlačení demonstrujících? Kdo 
byl hlavním viníkem? Na tyto a mnoho dalších otázek dodnes nezná-
me uspokojivé odpovědi. Přednášející Mgr. Oldřich Václavík ze Stát-
ního okresního archivu Prostějov se pokusí zrekonstruovat události 

z 26. dubna 1917 a zároveň přiblížit osudy několika protagonistů z této 
doby. Kromě jiného seznámí veřejnost s tím, jak tato událost hluboce 
ovlivňovala Prostějovskou společnost v meziválečném období, ať v ro-

vině hospodářsko-sociální či politické. 

Klubová přednáška se uskuteční v tradiční třetí úterý v měsíci dne 
18. dubna 2017 v 17 hodin ve výstavním sále Státního okresního archi-

vu Prostějov v Třebízského ulici č. 1. Všichni jsou srdečně zváni.
-tc-

Muzeum kočárů slavnostně  
zahajuje sezónu 1. dubna 2017 

Trasa jízdy včetně zastávek kočáru:
Příjezd              Odjezd
8:00 Čechy pod Kosířem, Muzeum kočárů – zahájení  8:15
8:30 Služín      8:45
9:00 Stařechovice      9:15
9:30 Čelechovice na Hané     9:45
10:00 Smržice      10:15
10:30 Držovice      10:45
11:00 Vrahovice      11:15
12:00 Vrbátky – krmení koní     13:00
13:15 Dubany      13:30
13:45 Bystročice      14:00
14:15 Olšany u Prostějova     14:30
14:45 Třebčín      15:00
15:30 Slatinice – krmení koní    16:30
16:45 Slatinky      17:00
18:00 Čechy pod Kosířem – vypřahání koní
Akce se koná za podpory statutárního města Prostějova
Více: www.prostejov.eu 

Vodní ráj 
na jižní Moravě
Aqualand Moravia je nejmodernějším 
a největším aquaparkem v České republice, 
naleznete jej v turistické lokalitě jižní Moravy
s nádherným výhledem na Pálavu. 

Děti i dospělí se mohou vyřádit 
na 20 vnitřních a venkovních tobo-
gánech a skluzavkách s celkovou 
délkou více než 1,7 km. Dětem jsou 
    určené dětské bazény a skluzavky, 
    užijí si také v bazénu s atrakcemi, kde mají 
        k dispozici skákadla, šplhací sítě nad vodou, 
               bublinkovače nebo chrliče. Aqualand 
                 nabízí celkem 12 bazénů s vodní plochou
                  3000 m2, některé s využitím vody 
                    z místního termálního vrtu, rozsáhlou 
                     wellness zónu Forum Romanum, sluneční 
                      a římské lázně, Imperium Restaurant 
                       a Coffeeland. Ubytovat se můžete v hotelu 
                        Aqualand Inn, který se nachází pár kroků 
                        od samotného aquaparku. 

Právě nyní máte jedinečnou možnost za-
koupit vstupenku až pro 3 osoby za cenu
jedné z pohodlí domova na e-shopu:
                 www.koupejse.cz.

INZERCE
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TANEČNÍ ŠKOLA ŠÁRKY MILAROVÉ
TANEČNÍ KLUB JIŘÍHO ŠINDLERA
POŘÁDAJÍ

MINITANEČNÍ 2017
kurz společenského tance a společenského chování pro žáky 8. a 9.tříd ZŠ

ZAHÁJENÍ: 
pátek 21. 4. 2017 od 15.00 do 16.30 hodin v tanečním klubu, 
Dům služeb, Olomoucká ulice, Prostějov

6 pátečních lekcí – 21. 4., 28. 4., 5. 5.,12. 5.,19. 5, 26. 5. 
– závěrečná prodloužená i pro rodiče

- oblečení civilní.
- nemusíte tančit v párech

PROGRAM: základy tanců – polka, valčík, waltz, jive, čača, country, salsa

Přihlášky přijímáme:
tel.: 728 931 557, 602 966 222, email : olomoucka.tanecniklub@seznam.cz, www.tanecni-prostejov.cz

Prodejna: Křenůvky 78, tel.: 731 616 506, www.mfakonsel.cz

 Výrobce postelí z masivu.
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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

315 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

112 Kč

Lékárna Mamed Prostějov Lékárna Mamed Prostějov 

112 Kč

112 Kč

135 Kč
Akční ceny produktů platné od 1. 4.–30 .4. 2017. Platí do vyprodání zásob.

Exoderil 
roztok 20 ml    
169 Kč

4 druhy 

119 Kč

4 druhy 79 Kč
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