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Zápisy do mateřských škol jsou opět tady!

Foto: Archiv MMPv

Letošní zápisy do mateřských škol
se konají v pátek 5. května
od 8:00 do 17:00 hodin.
34

I malá školka dokáže
velké věci, žešovští
o tom vědí své!

38

Divadelní sál Národního
domu hostil kantory
prostějovských škol.

21

INZERCE

POBOČKA:
734 747 528

PROSTĚJOV, DROZDOVICE 3
WWW.RKOKNO.CZ

PRO KLIENTA HLEDÁME
• BYT 1+1
PROSTĚJOV, U OBI

• RODINNÝ DŮM V OKOLÍ PV
• CHATU NA STRAŽISKU

19. a 20. 5. od 13.00 do 19.00

(pro vážného zájemce)

PROSTĚJOV

PŘEMYSLOVICE

1.700.000 Kč
Nabízíme byt 3+1 po rekonstrukci
s lodžií v OV. PENB G.

PLUMLOV

450.000 Kč
Chata s terasou a zahradou
na okraji lesa. PENB G.

REPECHY – BOUSÍN

› KAMION PLNÝ NOVÝCH TRENDŮ
› SOUTĚŽE PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

800 11 22 11

1.990.000 Kč
RD 3+1 s garáží. CP 911 m2.
PENB F, měr.h. 427 kWh/m2/rok.

RV1601299/04

WWW.RSTS.CZ

RV1700660/01

1.565.000 Kč
Pěkná slunná chata nad
přehradou. PENB G.

a.s.

Kelčice 144, 798 08 Vranovice – Kelčice

Pece na vypalování keramiky
Vrámci rozšíření pracovního týmu
příjmeme do hlavního pracovního poměru

www.jtautoservis.cz

1. STAVĚČ PECÍ
Požadavky:

KOMPLETNÍ OPRAVY VOZIDEL
OSOBNÍCH, DODÁVKOVÝCH
A NÁKLADNÍCH DO 7,5 t.

vzdělání: minimálně vyučen
několikaletá praxe v dělnické profesi
řemeslná zdatnost, schopnost
pracovat v týmu, zodpovědnost, pečlivost

2. SKLADNÍK
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

areál Gala
Západní 75, prostějov

tel.: 775 093 533

Požadavky:

Znalost práce na PC-Excel, dorbý
zdravotní stav, spolehlivost, pečlivost

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

RV1700675/01

RV1700666/01

- perspektivní dlouhodobé zaměstání
ve ﬁrmě se zahraniční účastí
odpovídající ohodnocení
práci v zajámavém oboru
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Výročí měsíce
1. května si připomínáme
120. výročí narození komunálního
politika a předsedy městského
národního výboru Květoslava
Krapky (1897–1983).

HANA BARTKOVÁ
Brněnský rodák byl synem novináře
a sociálně demokratického činitele Josefa Krapky-Náchodského. Už v mládí se u něj projevily publicistické a literární zájmy. Také hrál divadlo. Stal se
členem Dělnické akademie a sociálně
demokratické mládeže. V roce 1939
se zapojil do ilegálního protifašistického hnutí – Petičního výboru Věrni
zůstaneme. 26. 8. 1940 byl zatčen
a vězněn v Olomouci, Breslau a nakonec v Osvětimi. Po návratu domů
koncem roku 1943 se i přes nebezpečí
sledování gestapem zapojil do odbojové činnosti a podílel se na ustavení
ilegálního národního výboru v Pros-

tějově. Po roce 1945 působil jako tajemník městského národního výboru.
V letech 1946–1949 byl předsedou
městského národního výboru. Jako
funkcionář sociální demokracie byl
11. 8. 1949 z této funkce odvolán. Květoslav Krapka, svými přáteli a spolupracovníky oslovovaný jako „Sláva“,
byl velmi obětavý, čestný a pracovitý
člověk.
Před sto deseti lety – 21. května 1907 – se v Prostějově narodil
archeolog, pracovník muzea, pozdější ředitel muzea a přední badatel o době bronzové Josef Kvíčala.
V prostějovském muzeu pracoval
od roku 1929. Zpočátku pracoval
jako úředník muzea a archivu. V roce
1940 se stal vedoucím knihovny
a pravěkého oddělení. V roce 1950
byl jmenován ředitelem muzea, galerie a archivu v Prostějově. Působil
také jako okresní kronikář a okresní
konzervátor památkové péče. V mu-

Nová služba na webu města!

Na webových stránkách města Prostějova, pod odkazem https://www.
prostejov.eu/cs/obcan/objednavani-na-urad/, kde se lidé objednávají
na úřad, spuštěna nová služba. „Jedná
se o informace o stavu podaných žádostí o občanské průkazy a cestovní

UPOZORNĚNÍ:

doklady, kde občané zjistí, zda je jejich
doklad již připraven k vyzvednutí,“ informovala Marie Javůrková, vedoucí
odboru občanských záležitostí. Lidé
tak podle konkrétního dne, kdy svou
žádost podali, vidí, který den si mohou
nový průkaz vyzvednout. 
-red-

Za obsah periodika (s výjimkou reklamy) odpovídá dle tiskového zákona vydavatel, v případě Prostějovských radničních listů tedy statutární
město Prostějov.
Z tohoto důvodu nebudou zveřejňovány články, které by se mohly dotýkat cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména
nebo dobré pověsti určité právnické osoby.

zeu spravoval rozsáhlou pravěkou
sbírku, která tehdy zahrnovala asi 25
tisíc předmětů. Ve spolupráci s archeologickým ústavem v Brně začal
vytvářet archeologické depozitáře
odpovídající novým požadavkům.
Podílel se také na archeologickém
výzkumu. Nejrozsáhlejší výzkum
vedl v letech 1940–1941 při stavbě
letiště u Mostkovic. Další výzkum
se týkal slovanského pohřebiště
u městské plynárny. Josef Kvíčala se zaměřil především na vznik
a vývoj lužické kultury na Moravě.
Výsledky své práce shrnul v rukopisné práci Pravěké Prostějovsko.
Zemřel v devětačtyřiceti letech,
11. září 1956 v Prostějově.
Před sto šedesáti lety –26. května 1857 – se v rolnické rodině v Dubanech narodil středoškolský pedagog, propagátor sportu a folklorista
Jan Svozil. Jeho působištěm byla v letech 1887–1918 prostějovská reálka,
kde učil tělesnou výchovu.
Zemřel 15. listopadu 1948 v Roztokách u Prahy.

Nejlepší
pedagogové
převzali ocenění

Při příležitosti Dne učitelů
ocenila primátorka města
Alena Rašková nejlepší
kantory

Dobrovolníci převzali ocenění

Za příkladný čin dobrovolného zvelebení Hloučely převzali
poděkování od vedení města Prostějova studenti Andrea
Kučerová a Vojtěch Palatý. „Bylo to zhruba před dvěma
týdny, krásné, slunečné nedělní odpoledne a oni místo,
aby se někde slunili, tak zcela dobrovolně a sami sbírali
odpadky na Hloučele,“ potvrdil ředitel knihovny Aleš
Procházka, který na jejich dobrovolnickou akci v lesoparku
Hloučela vedení města upozornil.
-jg-
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Čtvrtý díl seriálu:
volební období
je v polovině –
bilancujeme v oblasti
dopravy
Jak je plněno Programové
prohlášení Rady města
2014–2018 a čeho se podařilo
dosáhnout?
Zveřejňujeme čtvrtou část osmidílného seriálu, která se zaměřuje na plnění úkolů, které si Rada
města Prostějova na začátku svého
funkčního období stanovila v oblasti dopravy:
Úkoly:
n zvyšování bezpečnosti v dopravě
n další budování cyklostezek
n rekonstrukce chodníků a komunikací
n výstavba dalších kruhových křižovatek
n budování vnějšího dopravního okruhu ve spolupráci s Olomouckým
krajem
Pokračujeme v budování bezpečných přechodů pro chodce – osvětlení +
bezpečnostní prvky (retardéry).
V předchozích dvou letech se nám podařilo získat dotace na cyklostezky
ve výši 5,7 milionu korun a zároveň jsme vybudovali celkem 3,5 kilometrů
cyklostezek.
Vybudovali jsme kruhovou křižovatku na Přikrylově náměstí, máme připraveny projekty na kruhové křižovatky na Poděbradově náměstí.
Vybrané investiční akce v roce 2014, 2015, 2016:
Regenerace sídliště svobody – II. etapa. Investiční náklady: 5,8 mil. Kč
Vnější okruh Brněnská, Plumlovská II. kvadrant – úsek Anenská. Investiční náklady: 23 mil. Kč
Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla. Investiční náklady: 5,7 mil. Kč
Revitalizace nám T.G. Masaryka. Investiční náklady: cca 26 mil. Kč
Regenerace sídliště Tylova. Investiční náklady: cca 11,3 mil. Kč
Regenerace sídliště Šárka I. etapa. Investiční náklady: cca 14 mil. Kč
CS Žešov II., III. a V. etapa. Investiční náklady: 10,6 mil. Kč
CS Dolní – Kralická II. a III. Etapa. Investiční náklady: 8,3 mil. Kč
Probíhají práce na výkupech pozemků k realizaci severního obchvatu.
-kaa-
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Zlatý erb 2017
Město Prostějov má druhé nejlepší
webové stránky v kraji!
Zástupci města Prostějova převzali ocenění za druhé místo v krajském
kole soutěže Zlatý erb v kategorii nejlepších webových stránek.V kraji bylo
podáno celkem 23 projektů ve 4 kategoriích včetně celostátně hodnoceného nejlepšího webu s turistickou pre-

zentací, kde jediný přihlášený zároveň
postoupil do finále.
Mobilní rozhlas je jedním z nových
informačních kanálů, se kterým se
můžeme na webových stránkách měst
a obcí setkat a který slouží ke zkvalitnění a zrychlení komunikace mezi
úřadem a občanem. Tuto službu využívají obyvatelé Němčic nad Hanou,

Město pro byznys

i v dalších městech a obcích webové
stránky představují významný komunikační prostředek sloužící ke zkvalitnění života svých občanů.
-kaa-

Inspektorát práce prošetřil platy úředníků
Prostějovská radnice má za sebou
kontrolu z Oblastního inspektorátu
práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Zaměstnanci jsou
do platových tříd zařazeni správně.
Platové třídy zaměstnanců ze
čtyř odborů Magistrátu města Prostějova prověřili v průběhu března
letošního roku kontroloři inspektorátu práce. Zaměřili se na období
od 1. ledna 2014 do
31. ledna 2017.
„Potěšující zprávou pro mě je,
že z výsledku kontroly vyplynulo,

že zaměstnanci magistrátu jsou
v současnosti zařazeni do správných platových tříd. Dále jsem
ráda, že v případě pochybnosti
o zařazení sedmi pracovníků stavebního úřadu tajemník magistrátu Lubomír Baláš rozhodl ve prospěch těchto zaměstnanců. Byli
přeřazeni do odpovídající platové
třídy a plat jim byl zpětně podle
zákona dorovnán. Důležité je, že
toto přeřazení do vyšší platové
třídy neznamenalo plýtvání veřejnými prostředky, protože kontrola

následně potvrdila, že na danou
platovou třídu mají skutečně nárok,“ vysvětlila primátorka města
Alena Rašková.
„Mrzí mě však, že se celá
kauza, která byla mnohdy tak
necitlivě prezentována v médiích,
negativně podepsala na některých
mezilidských vztazích na radnici. Bude to chtít čas, než se věci
v tomto směru opět vrátí do normálu.“ uzavřela primátorka.
-red-

Prostějov je třetí v kraji.
První náměstek primátorky Zdeněk
Fišer převzal v Olomouci ocenění
pro město Prostějov. Je jím třetí
příčka v krajském kole hodnocení
s názvem Město pro byznys.
-red-

RV1700659/01
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KRÁTCE

Přehled odchycených psů
v Prostějově, které je
možné si osvojit
Liga na ochranu zvířat ČR místní organizace Olomouc, pobočný spolek
Telefon: 585 418 484, E-mail: olomouc.utulek-loz@seznam.cz,
Aktuální přehled odchycených psů
najedete na webových stránkách
útulku: http://www.olomouckyutulek.cz
Evid. č. 4742 (Pistácie) – fena křížence, nalezena dne 3. 3. 2017, místo
nálezu: ulice Okružní

Blokové čištění města
květen/červen 2017
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. Svolinského – vjezd k Penny)

09. 05. – blok 16
Josefa Lady (severní obslužná), U Stadionu, U Stadionu – parkoviště, Za Velodromem, Valašská, Polišeňského, Hacarova, Hacarova –
3 parkoviště, U Stadionu – cyklostezka

10. 05. – blok 17
Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova, Bří. Čapků, Tyršova – Pod Kosířem – cyklostezka podél trati, Tyršova, Sportovní (Pod Kosířem –
Bří. Čapků), Olympijská, Sportovní – parkoviště (Pod Kosířem – Bří. Čapků), Pod Kosířem – parkoviště 1, Pod Kosířem – parkoviště 2
Evid. č. 4741 (Pitrysek) – pes kříženec, nalezen dne 4. 3. 2017, místo
nálezu: nám. T.G. Masaryka

11. 05. – blok 18
Rejskova, Přikrylovo nám., Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova, Sladkovského, Sladkovského cyklostezka, parkoviště u budovy místního nádraží, Olomoucká (Šafaříkova – Sladkovského) levá strana směr z centra

16. 05. – blok 19
Wolfova, Příční, Strojnická, Květná, Sportovní (Pod Kosířem – E. Valenty), Krásná, Sadová, Na Výsluní, Za místním nádražím (Pod
Kosířem – sportovní hala), Za ul. Květnou

17. 05. – blok 20
E. Valenty, Veleslavínská, sídl. E. Beneše kom.+ parkoviště 2 u ul. Veleslavínské, sídl. E. Beneše kom.+ parkoviště 3 u kotelny, sídl.
E. Beneše kom.+ parkoviště 4 u Promedica, E. Valenty – zálivka – parkoviště, Olomoucká komunikace + chodník (sídl. E. Beneše levá
strana – včetně kruhového objezdu), cyklostezka sídl. E. Beneše – po kruhový objezd, V. Nezvala nezpevněná plocha
Evid. č. 4743 (Pepino) – pes kříženec, nalezen dne 5. 3. 2017, místo
nálezu: ulice J. Lady

18. 05. – blok 21
sídl. E. Beneše – vnitroblok, sídl. E. Beneše – vnitroblok – parkoviště 1 za Elektro Spáčil, Sladkovského – E. Valenty – chodník,
parkoviště (nové) vjezd do Olomoucké ul.,
Olomoucká (komunikace SSOK Barákova II – Vrlova), Za místním nádražím (Havlíčkova – sportovní hala), Za místním nádražím (Olomoucká –Havlíčkova), Barákova II (Olomoucká – Kotkova), Kotkova, Tovačovského, V. Outraty (Olomoucká–Kotkova)
Sladkovského parkoviště u výkupny ovoce, u pošty a budovy nádraží

23. 05. – blok 22
nám. Odboje, Hybešova, J. Kuchaře, Neumannovo nám., Vrlova, Kotěrova, Kotěrova – parkoviště, Vencovského, Barákova II (Kotkova
– nám. Odboje), V. Outraty (Kotkova– Arbesovo nám.), Arbesovo nám., Zborov, Olomoucká komunikace SSOK pravá strana (Vrlova –
Říční)

24. 05. – blok 23 Žešov
křiž.0462 – směr palírna k mostu 1/46, křiž.0462 – směr přes obec křiž.II/433, odbočka v centru obce, točna
Evid. č. 4773 (Dagmarie) – fena křížence, nalezena dne 25. 3. 2017, místo nálezu: Smetanovy sady

25. 05. – blok 24
Barákova I, Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kollárova, nám. Spojenců, Divišova, Slovenská, Milíčova,
Al. Krále, Lužická, Budovcova, Budovcova parkoviště, vnitroblok Olomoucká – Budovcova, Olomoucká komunikace SSOK křiž. Vojáčkovo nám. – Barákova pravá strana směr železniční přejezd

30. 5. – blok 25
Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka, Vrahovická – autobusové nádraží, Janáčkova, V. Ambrose, Karlov, Vrchlického, Vrahovická
komunikace SSOK křiž. Svatoplukova – Janáčkova směr železniční přejezd

31. 05. – blok 26
Anenská – parkoviště u sběrného dvora, Anenská – parkoviště Aquapark, cyklostezka za Aquaparkem, spojka Krasická – Anenská
včetně kruhových objezdů, Drozdovice–Anenská + nové parkoviště, spojka Krasická–Anenská cyklostezka a zeleň

01. 06. – blok 27
Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská, Na Příhoně, Winklerova, Sokolská, Švabinského, Rozhonova, Pražská
-ik- OSÚMM
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Zápis
STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Magistrát města Prostějova, Odbor
školství, kultury a sportu
Zápis
dětí do mateřských škol
v Prostějově
se koná v pátek
5. května 2017 od 8:00
do 17:00 hodin
Spádové obvody mateřských škol jsou
obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017,
kterou se stanoví školské obvody mateřských škol v územním obvodu statutárního města Prostějova, ve znění
pozdějších předpisů, stanoveny takto:

I. OBVOD
Školský obvod pro Základní školu
a mateřskou školu Jana Železného
Prostějov – součást Mateřská škola
Jana Železného Prostějov, sídliště Svobody 3578/78 a 3578/79 tvoří sídliště
Svobody

II. OBVOD
Školský obvod
Mateřská škola Prostějov, Rumunská
ul. 23, příspěvková organizace – součást Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, součást Mateřská škola
Prostějov, Mozartova ul. 43,
Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a
– součást Mateřská škola Prostějov, ul.
Šárka 4a, součást Mateřská škola Prostějov, Dvořákova ul. 5, součást Mateřská škola Prostějov, ul. Libušinka
18, součást Mateřská škola Prostějov,
Žešov 81,
Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34 – součást Mateřská škola
Prostějov, Partyzánská ul. 34, součást
Mateřská škola Prostějov, Květná ul.
4, součást Mateřská škola Prostějov,
ul. A. Krále 16, součást Mateřská škola
Prostějov, Hanačka 3,
Mateřská škola Prostějov, Smetanova
ul. 24, příspěvková organizace,
Mateřská škola Prostějov, Moravská
ul. 30, příspěvková organizace – součást Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, součást Mateřská škola
Prostějov, Raisova ul. 6,
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14 – součást Mateřská škola Prostějov, ul. 5. května
7, Čechovice, součást Mateřská škola
Prostějov, Mánesova ul. 15,
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 – součást Mateřská škola Prostějov, Husovo nám. 94,
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60 – součást
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

Mateřská škola Prostějov, Fanderlíkova ul. 69 tvoří tyto ulice:
5. května, Aloise Fišárka, A. Jánského,
Akátová, Aloise Krále, Anenská, Anglická, Antonína Slavíčka, Arbesovo
nám., Atletická, Balbínova, Barákova,
Belgická, Beskydská, Bezručovo nám.,
Blahoslavova, Bohumíra Dvorského,
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, Daliborka, Dělnická, Demelova, Divišova, Dobrovského, Dolní, Domamyslická, Dr. Horáka, Dr. Uhra, Drozdovice, Družební,
Družstevní, Duhová, Dukelská brána,
Dvořákova, Dykova, Edvarda Valenty,
Elišky Krásnohorské, Emila Králíka,
Erbenova, Esperantská, Fanderlíkova, Filipcovo nám., Finská, Floriána
Nováka, Floriánské nám., Foerstrova,
Francouzská, Fügnerova, Gabriely
Preisové, Gen. Dudy, Gen. Kraváka,
Gen. Sachera, Hacarova, Hanačka,
Habrová, Havlíčkova, Hlaváčkovo
nám., Hliníky, Hloučelní, Holandská,
Hradební, Hrázky, Husitská, Husovo
nám., Hvězda, Hyacintová, Hybešova, Chodská, Italská, Ivana Olbrachta,
Jabloňová, J. B. Pecky, J. V. Myslbeka,
Jana Kuchaře, Jana Olivetského, Jana
Rokycany, Jana Švermy, Jana Zrzavého, Janáčkova, Jana Köhlera, Jaroslava Kaštila, Jaroslava Křičky, Jaroslava
Kučery, Jasanová, Jaselská, Jasmínová, Javorová, Javoříčská, Ječmínkova,
Ječná, Jezdecká, Jihoslovanská, Jiráskovo nám., Josefa Hory, Josefa Lady,
Josefa Suka, Joštovo nám., Jungmannova, K rybníku, K. H. Kepky, Karafiátová, Karla Svolinského, Karlov, Karoliny Světlé, Kaštanová, Kazín, Kelčická,
Knihařská, Kojetínská, Kolářovy sady,
Kollárova, Komenského, Konečná,
Kopečného, Kosířská, Kostelecká, Kostelní, Košická, Kotěrova, Kotkova, Kováříkova, Koželuhova, Kpt. Nálepky,
Kpt. O. Jaroše, Kralická, Kramářská,
Krapkova, Krasická, Krásná, Krátká,
Kravařova, Krokova, Krumlovského,
Křížkovského, Kubelíkova, Květná,
Kyjevská, Legionářská, Letecká, Libušinka, Lidická, Lipová, Lísková,
Lomená, Luční, Lutinovova, Lužická,
Máchova, Majakovského, Mánesova,
Marie Majerové, Marie Pujmanové,
Martinákova, Mathonova, Melantrichova, Mikoláše Alše, Milíčova, Mlýnská, Močidýlka, Mojmírova, Moravská,
Mozartova, Na blatech, Na Brachla-

vě, 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. Svatopluka Čecha, nám. T. G.
Masaryka, nám. U kalicha, Nerudova,
Netušilova,
Neumannovo nám., Norská, Obránců
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 Kosířem, Pod
vinohrádkem, Pod Záhořím, Poděbradovo nám., Podjezd, Podivínského,
Pod svahem, Poláčkova, Polišenského,
Polská, Pražská, Prešovská, Průchodní, Průchozí, Průmyslová, Předina,
Přemyslovka, Příční, Přikrylovo nám.,
Puškinova, Raisova, Rejskova, Resslova, Riegrova, Rostislavova, Rovná,
Rozhonova, Rudolfa Těsnohlídka, Rumunská, Ruská, Růžová, Říční, Sádky,
Sadová, sídl. E. Beneše, sídl. Svornosti,
Skálovo nám., Sladkovského, Slezská,
Slovácká, Slovenská, Slunečná, Smetanova, Sokolovská, Sokolská, Spitznerova, Sportovní, Stanislava Manharda, Stanislava Suchardy, Staškova,
Strojnická, Stroupežnického, Střížova,
Studentská, Stukova, Sušilova, Svatoplukova, Šafaříkova, Šárka, Šerhovní,
Šeříková, Šípková, Školní, Šlikova, Švabinského, Švýcarská, Šumavská, Tetín,
Tovačovského, Tovární, Trávnická,
Trnková, Trpinky, Třebízského, Třešňová, Třískova, Tylova, Tylšarova, Tyršova, Tulipánová, U Boží muky, U Spalovny, U spořitelny, U Stadionu, U sv.
Anny, Újezd, Úprkova, Určická, V loučkách, V polích, V zahradách, Václava Špály, Václava Talicha, Valašská,
Vápenice, Vasila Škracha, Veleslavínská, Vencovského, Višňová, Vícovská,
Vítězslava Nezvala, Vítězslava Nováka,
Vladimíra Ambrose, Vodní, Vojáčkovo
nám., Vojtěcha Outraty, Vrahovická,
Vrbová, Vrchlického, Vrlova, Vřesová, Waitova, Werichova, Winklerova,
Wichterlova, Wolfova, Wolkerova,
Za drahou, Za humny, Za Místním
nádražím, Za Olomouckou, Za velodromem, Zahradní, Západní, Zátiší,
Zborov, Zikmunda Wintra, Zlechovská,
Žeranovská, Žešov, Žitná, Žižkovo nám.
ředitelství
Cyrilometodějského
gymnázia, základní školy a mateřské
školy v Prostějově, Komenského 17
pracoviště MŠ na sídlišti Svobody 53
(tel. 581 115 003 nebo 733 755 888)

(zřizovatel Arcibiskupství olomoucké)
ředitelství Střední školy, základní
školy a mateřské školy Prostějov, Komenského 10
pracoviště Speciální mateřské školy
Mozartova ul. 30, Prostějov (zřizovatel
Olomoucký kraj)
- pro děti s vadami řeči, sluchu, zraku, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením
Na jednotlivých pracovištích budou
k dispozici konkrétní informace (k prohlídce přezůvky s sebou).
Termín zápisu je stanoven po dohodě všech ředitelů a ředitelek ZŠ a MŠ
ve městě Prostějově.
Zápis proběhne v souladu s § 34
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném
znění.
Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy.
K zápisu se dostaví s dětmi
rodiče (jejich zákonní zástupci)
a předloží občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte.
Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se
mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje s účinností od 1. 1. 2017
v § 34 odst. (1), věty druhé:
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku věku, do zahájení povinné školní
docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání stanovuje § 34a odst.
(5) školského zákona, a sice vzdělávání
v přípravné třídě základní školy, ve třídě přípravného stupně základní školy
speciální, vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které
ministerstvo povolilo plnění povinné
školní docházky a individuální vzdělávání dítěte.
Dle § 34 a školského zákona je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém
začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
V případě nepřijetí je možno se odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.
Mgr. Petr Ivánek, v. r. vedoucí
Odboru školství, kultury a sportu
Magistrát města Prostějova
WWW.PROSTEJOV.EU
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Město Prostějov v roce 2016 zrealizovalo
rekordní množství investičních akcí
Rok 2016 byl opět charakteristický vynaložením vysokých financí
do oblasti investic.
Město má za sebou rekordní
množství investičních akcí, podle
evidence v rozpočtu jich bylo 176
za téměř 160 milionů korun. Důležité je to, že se po dlouhé době
začaly připravovat nákladné investiční akce, jako například komunitní domy pro seniory, koupaliště
Vrahovice, krytý víceúčelový plavecký komplex, rekonstrukce a rozšíření zimního stadionu, dostavba
MŠ Čechovice a zvýšení kapacity
ZŠ a MŠ J. Železného. Tato skutečnost je určitým důkazem toho,
že se blíží do závěrečné fáze obnova a „zkrášlení“ města Prostějova

a začíná příprava investičních akcí
většího objemu, které mohou město
Prostějov obohatit.
„Významného posunu jsme dosáhli v oblasti teritoriálních (regionálních) investic v rámci ITI.
Po dlouhotrvajících přípravách
se jeví jako vysoce pravděpodobná
možnost získat dotační podporu
na dobudování zastřešení autobusového nádraží – terminálu na Janáčkově ulici. Významnou finanční
podporu je možné získat při další
obnově objektu Národního domu
nebo při dostavbě MŠ v Čechovicích. Přestože bylo připravováno
více než 30 investičních akcí s dotací, v daném účetním roce jsme
získali téměř 10 milionů korun

Město získalo
dotaci na zateplení
bytového domu
Kostelecká č. 17

Parčík na ulici Zahradní

V říjnu 2016
podalo město
Prostějov žádost o dotaci
na realizaci projektu Zateplení
bytového domu
Kostelecká
č. 17 v Prostějově v rámci 37. výzvy „Energetické
úspory v bytových domech II“, která
byla vyhlášena Ministerstvem pro
místní rozvoj k předkládání žádostí
o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.
Žádost o dotaci byla úspěšná –
na realizaci energeticky úsporných
opatření byla přiznána dotace ve výši
1,939 mil. Kč. V rámci projektu bude
provedeno zateplení fasády domu,
oprava a zateplení střechy a dílčí výměna oken a dveří. Současně se zateplením objektu dojde i k náhradě
balkonů za betonové lodžie. Díky realizaci zateplení objektu dojde k úspoře spotřebované energie u celkem 61
bytových jednotek, celková spotřeba
dodané energie se sníží až o 452,7 GJ/
rok.
Ing. K. Švalbová, ORI
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Dosud nevyužívané plochy v ulici Zahradní, v blízkosti rybníka
v Krasicích doplní zeleň. Řešené území je vymezeno garážemi
ze strany východní, soukromým
pozemkem ze severu, na západní
straně tvoří hranici ulice Zahradní a na jihu Třešňová, za kterou se
nachází hráz krasického rybníka.
Do budoucna se počítá s obnovou
jeho okolí v souvislosti s rekreací.
Celé toto území je rovinaté,
pouze zatravněné, bez keřových
výsadeb a stromů. Také prvky
mobiliáře v této části chybí. Předmětná plocha je nevyužívaným
prostorem v současné době bez
možnosti aktivnějšího využívání
obyvateli.
V rámci zpracované projektové dokumentace je plocha nově
řešena jako rekreační, odpočinková, vychází z předpokládaných
potřeb jednak uživatelů místní
části, ale i uživatelů z okruhu cyklistů blízké cyklotrasy.
Stávající pěšina, vyšlapaná
v trávníku vedoucí diagonálně
přes řešené území, je navrhovaným řešením zohledněna jako
chodník zpevněný betonovou
dlažbou.
Pro vytvoření soukromí, pro
okolní zástavbu, vznikne pohle-

v dotacích, přičemž finanční efekt
lze očekávat v letech 2017 a 2018,“
uvedl první náměstek primátorky

dová zídka s plochou pro dětské
hřiště. Terén k zídce bude řešen
tak, aby odstínil obytnou zástavbu a vytvořil „soukromí“ pro nové
funkce. Na trase chodníku tak
vznikne odpočívadlo s pískovou
plochou pro děti a také hřiště
s jednoduchými pohybovými prvky pro rozvoj motoriky.
Parčík bude doplněn mobiliářem – sedacími prvky, odpadkovými koši, stojany na kola.
Vše bude sloužit procházejícím
pěším, cyklistům zastavujícím se
na trase cyklostezky vedoucí podél plochy a pro návštěvníky při-

Zdeněk Fišer, který má výstavbu
ve svém referátu.
-kaa-

cházejícími za novými aktivitami.
Řešené území bude doplněno
plošnými výsadbami keřů, jejichž
primární funkcí je vytvoření předělu od soukromých pozemků
domů a garáží. Vysazené stromy
budou, zvláště v letních měsících,
vytvářet příznivé mikroklima
k pobytu v nově vzniklém parčíku.
Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Petr Mičola.
Realizace investiční akce je
plánovaná v letošním roce.
Ing. arch. Pavel Fryčák, ORI
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Při mé každodenní
pochůzce jsem
ráda za úsměv
paní Vaňkové
na rohu Mlýnské
ulice.

Smržice, okres Prostějov
Prodej usedlosti k celkové rekonstrukci s byty 3+1,
průjezdem a hospodářskými přístavbami. Zast. plocha
751 m2, pozemek 1491 m2. PENB - G.
Cena: 1.699.000 Kč

Nabíjí Vás, když jsou klienti spokojení?
Pak pro Vás v Prostějově máme pozici:

Prostějov, Wichterlova ul.
Poslední možnost bydlet u nové nemocnice!
Výstavba RD 4+1 s garáží, s pozemkem celkem 347 m2.
PENB – B.
Cena: 5.199.000 Kč

3000 Kč
N á b o rov ý

p ří sp ě ve k

Doručovatel/ka listovní
Budete doručovat psaní, tiskoviny nebo balíčky. Můžete klientům
poradit, jak získat lepší služby nebo informovat o nabídkách, které
jim usnadní život. Doručovat budete služebním vozem.
Proč si vybrat právě nás?

MUDr. Radim Uzel

Mgr. Petr Michek

Jiří Krampol

Prostějov, T. G. Masaryka 5 | www.opkm.cz | www.petrmichek.cz

POSTŘEHY PETRA MICHKA A JEHO PŘÁTEL
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?“.

Dentální hygienu provádí
kvaliﬁkovaný odborník,
návštěvu si můžete
dohodnout telefonicky
nebo v přímo v ordinace
MUDr. Jany Dostálové
v Centru zdraví, Vodní 25,
Prostějov.

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!“.

RV1700550/01

Pěkný den vám přejí Jiří Krampol, Radim Uzel a Petr Michek.
WWW.PROSTEJOV.EU

RV1601452/04

Radim Uzel: Když je vám vaše milovaná nevěrná a vy se chystáte skočit
z okna, uvědomte si, že vám nasadili parohy, a ne křídla!

Dentální hygienista přijímá do své péče i neregistrované pacienty.

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

www.tvojebudoucnost.cz

PETRA MICHKA

Od května
zahájí provoz
nová
dentální hygi
ena
v Centru zdra
ví
v Prostějově.

kontakt: 582 313 139, www.zubni-centrumzdravi.cz

Petra Budinská – specialistka náboru
Pište: budinska.petra@cpost.cz
Volejte: 733 149 785

OBČANSKÁ PORADNA

MUDr. Jana Dostálová
– dentální hygiena

Mimo instruktáže čistění,
stanovení vhodných
mezizubních kartáčků,
odstranění zubního
kamene, depurace,
ﬂuoridace, využíváme
účinnou AIR FLOW
technologii
neboli pískování.

Jsme sehraný tým – vše potřebné Vás naučíme
Dostanete náborový příspěvek 3000 Kč pro lehčí start u nás.
Máme pro Vás i benefity (5 týdnů dovolené, stravenky, atd.).
Už po 5. měsíci u nás dostanete smlouvu na dobu neurčitou.

RV1700641/01

Prostějov, Olomoucká ul.
Prodej lukrativního objektu v centru města s velkým pozemkem s možností výstavby smíšené obytné stavby. Zast. plocha
370 m2, zahrada 631 m2. PENB – G. Cena: 3.200.000 Kč
RV1700114/04

Prostějov, Plumlovská ul.
Prodej domu na frekventované ulici. Zastavěná plocha
celkem 277 m2. PENB – G.
Cena: 1.800.000 Kč

•
•
•
•
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Klub podnikavých žen
zve na speciální večer
„Nenásilné komunikace“

Nezapomeňte uhradit
poplatek za svého mazlíčka!

Chtěli byste se umět povznést nad
výčitky a kritiku? Zachovat sebejistotu a klid v emocionálně vypjatých
situacích? Jasně formulovat svá
přání, aniž byste druhým vyhrožovali nebo s nimi manipulovali? A už
jste slyšeli o nenásilné komunikaci?
Co kdybychom měli tu schopnost
slyšet, co se děje v druhých lidech,
i když v sobě dusí emoce a nevyjadřují se jasně?
Naučíme se rozvíjet jazyk, který
nám umožní lépe vyjadřovat své pocity i potřeby, lépe chápat sebe i své
okolí. Lektorkou tohoto zajímavého
tematického večera je PhDr. Alena
Přidalová, vystudovaná psycholožka, majitelka a manažerka vzdělávacího a poradenského centra,
které se zaměřuje na rozvoj osobního i profesního potenciálu, růstu
a schopností člověka. Kdy a kde?
Ve středu 24. května 2017 od 17:00
do 19:30 hodin v salonku Městského divadla. Vzhledem k omezené
kapacitě doporučujeme si své místo
zavčas rezervovat u paní Heleny
Volfové formou sms na telefonním čísle 605 051 955. Vstupné je
200 Kč.  PP (redakčně zkráceno)

Blíží se konec splatnosti
místního poplatku ze psů, která
je 31. 5. 2017. Připomeňme
si nejdůležitější povinnosti pro
držitele psa, které vyplývají
z obecně závazných vyhlášek
města Prostějova.

Neznečišťujme
si své město!

Finance, které se připisují na vrub
„tvůrčím“ aktivitám vandalů a dopravním nehodám.
„Konkrétně jde o plnění pojistných
událostí, při kterých došlo k poškození majetku města. Šlo o opravu po-

V některých lokalitách se
ve městě začaly objevovat hlavně
po víkendu černé skládky.
„Někteří nezodpovědní občané během soboty a neděle odloží
na stanoviště tříděného odpadu
věci, které patří na sběrný dvůr, jako
jsou postele, matrace, nábytek, televize a podobně. Tím se dopouštějí
přestupku, vytvářejí černou skládku
a znečišťují veřejné prostranství,“
uvedl vedoucí oddělení údržby majetku města Jaroslav Chromek.
„Apeluji na občany města Prostějova, pokud zjistí černou skládku
nebo nepořádek na stanovišti pro
tříděný odpad, prosím, neprodleně
tuto informaci předejte Odboru
správy a údržby majetku města,
který bude ve spolupráci se svozovou firmou FCC (dříve ASA) věc
okamžitě řešit,“ říká náměstek Jiří
Pospíšil. 
-jg-kaa-
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Každý občan města Prostějova, ale
i právnická osoba se sídlem na území
města Prostějova, který má v držení
psa staršího 3 měsíců (dále jen „poplatník“ nebo „držitel“), je povinen
ohlásit tuto skutečnost správci poplatku na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova, a to formou
vyplnění formuláře Ohlášení poplatkové povinnosti, který je k dispozici
u správce poplatku nebo na webových

stránkách města Prostějova. V případě jakýchkoli změn, které mají vliv
na výši poplatku jako je např. změna
držitele, uhynutí psa, změna místa
pobytu nebo sídla držitele, přiznání
starobního, invalidního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu (nutno
doložit výměrem z OSSZ) apod., je
poplatník povinen tuto změnu ohlásit
správci poplatku nejpozději do
15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Výše uvedené povinnosti vychází z obecně závazné vyhlášky města
Prostějova č. 8/2010 o místním poplatku ze psů.
Kromě ohlašovací a poplatkové
povinnosti má držitel také povinnost
nechat psa trvale označit elektronickým čipem nebo tetováním, a to

nejpozději do 7 měsíců stáří psa nebo
do 30 dnů ode dne, od kterého má
držitel psa staršího 7 měsíců v držení.
Tato povinnost vychází z ustanovení
obecně závazné vyhlášky č.4/2009
o trvalém označování psů. Za trvalé
označení psa může držitel požádat
o příspěvek na označení ve výši
200 Kč po předložení povinných dokladů, a to opět na Finančním odboru
Magistrátu města Prostějova.
Na závěr uvádíme, že v případě
úmrtí poplatníka vymáhá správce poplatku nedoplatek po dědici, naopak
přeplatek se vrací na žádost dědice,
která musí být doložena usnesením
soudu. Dědic zároveň ohlásí správci
poplatku nového držitele psa.
-FO-

Zničené odpadkové koše a dopravní značení stojí nemalé finance
Dodávka a instalace svislého dopravního značení
za 14 257
tisíc korun a opravy městského
mobiliáře, odpadkových košů
za 70 017 korun.

škozeného dopravního značení v ulici
Sladkovského, tady bylo plnění 6.336
korun, dále o opravu dopravního značení při dopravní nehodě v Dolní ulici
a to v hodnotě 7.921 korun. Za jako
naprosto zbytečný výdaj ovšem považujeme to, co zbylo po silvestrovských
vandalech. Poškodili odpadkové koše
za 70.017 korun,“ vyjmenoval náměstek Jiří Pospíšil. Jak doplnil, tyto peníze budou použity v tomto roce na případné další opravy odpadkových košů
a dopravního značení.
Celková výše škody vyčíslena
v roce předešlém 2016 byla v částce

98.247 korun, včetně DPH (pozn.
redakce: nový odpadkový koš včetně
montáže).
-kaa-

Provoz sběrných dvorů a svoz odpadů ve svátky
2017

Sběrný dvůr odpadů

Svoz

Datum

Den

Anenská

Průmyslová

1.května

pondělí

ZAVŘENO

OTEVŘENO

SVÁŽÍME

8.května

pondělí

ZAVŘENO

OTEVŘENO

SVÁŽÍME

5.července

středa

OTEVŘENO

ZAVŘENO

SVÁŽÍME

6.července

čtvrtek

OTEVŘENO

ZAVŘENO

SVÁŽÍME

28.září

čtvrtek

OTEVŘENO

ZAVŘENO

SVÁŽÍME

28.října

sobota

ZAVŘENO

OTEVŘENO

NESVÁŽÍME

17.listopadu

pátek

OTEVŘENO

ZAVŘENO

SVÁŽÍME

24.prosince

neděle

ZAVŘENO

ZAVŘENO

NESVÁŽÍME

25.prosince

pondělí

ZAVŘENO

ZAVŘENO

SVÁŽÍME

26.prosince

úterý

ZAVŘENO

ZAVŘENO

SVÁŽÍME

31.prosince

neděle

ZAVŘENO

OTEVŘENO do 13:00

NESVÁŽÍME

ZAVŘENO

ZAVŘENO

NESVÁŽÍME

2018
1.ledna

pondělí
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Studenti
darovali
krev
Více než dvě desítky studentů
z prostějovského Gymnázia
Jiřího Wolkera přišly darovat
krev na transfúzní oddělení
Nemocnice Prostějov. Nové
dárce přivítala a poděkovala jim
za jejich rozhodnutí ředitelka
nemocnice MUDr. Marie
Marsová, MBA a vedoucí
lékař transfúzního oddělení
MUDr. Jiří Šlézar, který jim
připravil malou exkurzi po jeho
oddělení. S nápadem hromadně
darovat krev přišlo vedení školy
a realizace se ujal pravidelný
dárce a pedagog Gymnázia
Jiřího Wolkera Mgr. František
Střídecký.
„Jakožto pravidelný dárce jsem
oslovil studenty čtvrtých ročníků našeho gymnázia, zda by nechtěli udělat dobrou věc a nešli darovat krev.
Nakonec se jich přihlásilo celkem
dvaadvacet a já doufám, že nešli
darovat naposledy,“ říká Mgr. František Střídecký z Gymnázia Jiřího
Wolkera, který studenty doprovázel.
Většina studentů přišla darovat
krev vůbec poprvé, proto je na začátku čekala krátká exkurze a prohlídka oddělení. Z úst primáře se
mohli dozvědět, jak se krev odebírá
a zpracovává, jakými vyšetřeními
musí projít a kde všude může jejich
krev zachraňovat životy. Teprve pak
se studenti zaregistrovali k samotnému odběru.
„Je všeobecně známo, že pravidelní dárci ubývají a noví prvodárci
nepřichází. Velmi si proto vážíme
každého nově příchozího, který se
rozhodne darovat to nejcennější co
má – svou krev. O to větší radost
nám udělala iniciativa studentů,
kteří na popud jejich vyučujícího
Mgr. Františka Střídeckého přišli
krev hromadně darovat. On sám
jim jako náš pravidelný dárce jde
tím nejlepším příkladem. Spolu se
studenty absolvoval svůj devětadevadesátý odběr,“ říká vedoucí lékař
transfúzního oddělení Nemocnice
Prostějov MUDr. Jiří Šlézar a dodáPROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

vá, že by byl velmi rád, pokud by se
podobná akce opakovala.
„Byla to pro nás moc příjemná
a zkušenost a věřím, že si z toho stu-

denti odnesli nejen dobrý pocit, ale
i pár nových poznatků z lékařské praxe. Velmi rádi je přivítáme i příště,
stejně jako každého, kdo se rozhodne

u nás darovat krev,“ uzavírá vedoucí
lékař transfúzního oddělení Nemocnice Prostějov MUDr. Jiří Šlézar.

-dmWWW.PROSTEJOV.EU
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Změny v otevírací
době ICM
V pondělí 15. květ
na bude v ICM
Prostějov probíhat kreativní dílna – nebude možné využít přístup
na počítač.
Aktuální informace vždy najdete na našich stránkách www.
icmprostejov.cz.
Akce plánované na květen
Tvořivá dílna s ICM – květiny z papíru
K měsíci květnu květiny patří. Vždy nám však není sluníčko
nakloněno, my jej však nalákáme
pomocí květin z papíru. Tvořit
budeme v pondělí 15. května 2017
od 14.00 do 17.00 hod. ve studovně ICM Prostějov, Komenského
17, Prostějov. Finančně podpořilo
statutární město Prostějov.
EU v otázkách – soutěž
Den Evropy se každý rok připomíná 9. května. V ten samý den
v ICM Prostějov letos odstartuje tradiční soutěž Evropská unie
v otázkách. Začneme v úterý 9.
května a soutěž potrvá až do 13.
června. Soutěžit mohou žáci ZŠ i SŠ
ve věku od 12 do 19 let (včetně).
Více informací k soutěži najdete
na webu www.icmprostejov.cz.
Průkazy ISIC Scholar, ISIC
a ITIC
Chcete využívat slevy a výhody, které vám zajistí průkazy
ISIC Scholar (žáci), ISIC (studenti) nebo ITIC (pedagogové)
– v Prostějově, na cestách v ČR
i v zahraničí? Kartu si můžete vyřídit na počkání v ICM Prostějov,
Komenského 17 v otevírací době.
Informace o tom, co potřebujete
k vyřízení karty, a naši otevírací dobu najdete na našem webu
www.icmprostejov.cz .

Ocenění učitelé

V městském divadle převzali při příležitosti Dne učitelů ocenění následující pedagogové:
Romana Orálková, ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
Mgr. Renata Laurenčíková, ZŠ
a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Ivana Andrésová, ZŠ a MŠ Jana
Železného Prostějov, Sídliště svobody

12
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Úspěch studentů Střední školy
designu a módy na 43. ročníku
festivalu Mladá kamera
Studentka 3. ročníku oboru Multimediální tvorba Barbora Kárná
získala krásné 2. místo v kategorii
animovaných filmů autorů do 30.
let. Její film „Déjà vu“ obstál
v konkurenci 30 filmů. Velkým
úspěchem pro samotnou studentku byl i fakt, že její film ocenila
také autorka animovaných filmů
Galina Miklínová, autorka knih
a výtvarnice, která se do podvědomí českých diváků dostala
především jako scénáristka a režisérka filmu Lichožrouti. Spolu s Galinou Miklínovou zasedli
v porotě filmový pedagog Martin
Čihák (FAMU), režisér Jan Chramosta (Bio Buddy) a další. Film
naší studentky vznikl jako součást výuky předmětu Animace.
Autorce blahopřejeme.
-iv-

Pomůžete
identifikovat
osoby?

„Fotografie je pořízená na sklonku Druhé světové války v Prostějově, uprostřed s vlajkou
je Prostějovan Josef Maier
(1921–2002). Pokud byste znali
ostatní osoby z fotografie, kontaktujte mne prosím,“ uvedl pan
Tomáš Maier, který se věnuje
pátrání po svých předcích.
Kontakt: email: maiert@pef.czu.cz

PaedDr. Milada Daňková, ZŠ
a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
Mgr. Zuzana Prýglová, Základní
škola Prostějov, ul. E. Valenty 52
Mgr. Kamila Sedláčková, Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
MgA. Dominika Majerová, ART
ECON – Střední škola, s. r. o., Husovo nám. 91, Prostějov

Mgr. Marie Paulová, SŠ, ZŠ a MŠ
JISTOTA
Jana Pellová, ZUŠ Vl. Ambrose
Prostějov
Bc. Zuzana Vymětalová, Střední
škola automobilní Prostějov, s. r. o.
Mgr. Stanislav Slezák, RG a ZŠ
města Prostějova, Studentská ul. 2
Bc. Ada Zikmundová, CMG, ZŠ
a MŠ v Prostějově, Komenského 17

Viera Malíková, MŠ Partyzánská
Mgr. Helena Lešenarová, SOŠ
průmyslová a SOU strojírenské, Prostějov, Lidická 4
Bc. Jiří Novák, Sportcentrum –
DDM Prostějov, Olympijská ul. 4
Mgr. Jana Červenková, ZŠ a MŠ Ja
na Železného Prostějov, Sídliště svobody
PaedDr. Hana Palacká, ZUŠ Vl.
Ambrose Prostějov
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Vzpomínka na
PhDr. Václava Koláře
Někdy se přihodí a z čistého nebe
vyšlehne blesk nečekaný a zraňující. Zaburácel na Bílou sobotu zrána
a zasáhl celé město. V tichu dne,
který rozjímá naději Vzkříšení,
přišla zpráva o smrti. Neuvěřitelná,
neskutečná, leč, pravdivá a tím nesmírně těžká. Rozlétla se městem.
Toho dne ráno nás opustil vzácný
člověk, přítel, kolega a spolupracovník, pan PhDr. Václav Kolář.
Po šest let, které jsme společně
prožívali v zastupitelské službě,
se tříbil vztah lidí, kteří se zprvu
příliš neznali. Spojovala nás práce
pro naše milované město, mnohdy
nelehká. Byl to právě Vašek, který
svým šarmem a zkušeností ukazoval a prosvěcoval cestu. Za krátkou
dobu se ta cesta změnila. Najednou jsme nešli po cestě vedle sebe,
ale spolu. Bylo to podivuhodné.
Při vzpomínce na něj se nemůžeme ubránit myšlence, že pouto
přátelství, které se mezi námi
vytvořilo, bylo snad především

jeho dílo. To pouto nenarušilo ani
povolební rozdělení našeho klubu. Byli a stále jsme spolu. Jeho
smrt nás všechny hluboce zasáhla.
Každý z nás vsazuje do mozaiky
vzpomínek své střípky. Václav
Kopečný jej připomíná jako jednoho z nejlepších studentů svého
otce, Dr. Františka Kopečného,
v oboru bohemistika. Vzpomíná
na jeho touhu po filozofii, zvláště
tomistické, které se s jeho otcem
za totality věnoval na školeních
u filosofa a spisovatele Metoděje
Habáně v brněnském disentu. Zde
tkví nepochybně kořeny jeho humanismu. Dodává, že Vašek Kolář
byl zastupitelem od roku 1990
a byl též oblíbeným a žádaným
sezdávajícím. Na jeho charisma
a skromnost, které vždy budily
respekt, vzpomíná s úctou Aleš
Nevrla. Na společných 6 let nelze
zapomenout.
Na zasedáních Václav mnoho
nemluvil. Jeho projevy však byly

o to úžasnější. Jako je úžasná
celá jeho osobnost. Když mluvil,
nemluvil příliš hlasitě. Avšak jeho
charakteristický hlas pronikl každého a jeho myšlenky ke každému,
kdo poslouchal. Nejen svou silou,
ale, a to především, svým poselstvím. Nepotřeboval křičet. Jeho
myšlenky, které jako perly vždy
vsazoval do atmosféry jednací
síně, zářily tak pronikavě, že je
museli vnímat i zavilí oponenti.
On však snad žádné mít nemohl.
Jeho pravdy byly absolutní. Svou
promyšleností i svou hloubkou,
kterou stavěl na zkušenostech,
jež do každého svého vystoupení
vždy vkládal a jež byly vytříbeny
prožitým životem. Vždy je zdobil
charismatickým humorem a laskavostí, která však dovedla také rozhodně burcovat. Přesto, když jeho
volání nebyla občas vyslyšena,
dokázal se s tím silou své osobnosti vyrovnat. Občas to bylo i pro něj
těžké. Nikdy se však nezpronevěřil

svým vztahům k lidem, které měl
rád. Přátelství pro něj bylo nadevše. Vážil si svých názorových
protivníků, protože si dokázal vážit sám sebe. Jeho přátelství bylo
trvalé, i když občas zraňované.
Klub současných i bývalých zastupitelů a přátel
PhDr. Václava Koláře,
MUDr. Danuše Pelikánová,
MUDr. Aleš Nevrla, MUDr.
Stanislav Spurný, Ing. Václav
Kopečný, CSc, Ing. Tomáš
Chalánek, Mgr. Ing. Aleš Matyášek.

Z lidovecké kuchyně v našem městě – průběžná zpráva současného dění
V současné době probíhají či
proběhly přípravy na podzimní
parlamentní volby, které vyvrcholí Celostátním sjezdem
KDU-ČSL ve dnech 27. a 28. 5.
2017 v Praze, kde se bude volit
celostátní vedení naší strany.
Také v našem městě se 24. 2.
2017 konala členská schůze,
která zvolila na 2 roky staronového předsedu MěO KDU-ČSL
ing. Petr Kousala, místopředsedy MVDr. Zuzanu Bartošovou
a nově Bc. Tomáše Webera, další
členové výboru jsou Mgr. Jana
Tobolová, Mgr. Jindřich Miklas,
Ing. Josef Indra a sestra Emilie
Studená, která je zároveň hospodářkou. Výbor Městské org.
se pravidelně 1 x měsíčně schází
a na svá jednání zve i své zástupce v komisích města, a to i z řad
nečlenů KDU-ČSL. Zabíráme
tedy široké spektrum názorů,
které slouží jako podklady pro
jednání v Zastupitelstvu města či
pro naši další činnost.
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

Dne 8. 4. 2017 se v Žarovicích
konala Okresní konference KDU-ČSL, na které byl těsně zvolen
staronovým předsedou br. Ladislav
Otruba z Plumlova, místopředsedy se
stali ing.F. Horák, starosta Kostelce
n. Hané, ing. et Mgr. Petr Vysloužil
z Bedihoště a sestra Milada Slavotínková z Vřesovic. Konference navrhla
na předsedu Krajské organizace
Mgr. Ivo Slavotínka a jako lídra okresu Prostějov do parlamentních voleb
zvolila br. náměstka min. školství
a bývalého ředitele CMG Mgr. Jaroslava Fidrmuce. Na konferenci
vystoupil m.j. br. ministr zemědělství
Marian Jurečka, který blíže vysvětloval důvody návrhu na vytvoření
koalice se STAN do parlamentních
voleb, protože okres Prostějov tento
návrh většinově nepodpořil. Všichni
delegáti jsme se shodli v tom, že nás
v letošním volebním roce čeká spousta práce v prosazování našeho jako
vždy kvalitního volebního programu,
ale uděláme všechno pro to, aby ať už
se STANem či bez něj.

Při této příležitosti chci otevřeně
sdělit, co také zaznělo mezi lidovci:
Pane Kadleci, redaktore Prostějovského Večerníku, dne 3. 4. 2017 jste
v článku „Farnost chce na varhany
dalších 200000 korun“ napsal,
cituji: …na základě intervence zastupitelů KDU-ČSL Petra Kousala
Zuzany Bartošové ostatní komunál-

ní politici…se sáhlo pro sto padesát
tisíc! Nyní „pánbičkáři“ požadují
na varhany další peníze“. Slovo
„pánbičkář“ se vyskytuje v historii
vždy s nějakým hanlivým přívlastkem. Žít s cejchem „pánbičkář“ se
vžilo zejména v dobách totalitního
režimu, kdy toto hanlivé slovo rádi
používali totalitní komunističtí pohlaváři, aby zesměšňovali, uráželi
slušné věřící občany, a také je mohli
bezostyšně morálně a někdy i fyzicky utlačovat a ponižovat. Nežijeme
snad už v totalitní době, abyste musel taková slova používat, a demokracii si prosím nepleťte s anarchií!
A navíc, žijeme ve městě s křesťanskými tradicemi, takže nejen věřící,
ale i nevěřící občané a návštěvníci
města rádi přijdou do kostela
na varhanní koncert. Je to součást
kultury všech občanů a výborná reprezentace našeho krásného města.
A jako občané města jsme příspěvek
na varhany s kolegyní podporovali.

Ing. Petr Kousal,
předseda Klubu KDU-ČSL
WWW.PROSTEJOV.EU
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KRÁTCE

Květinová záplava
a úspěch Prostějova

Otázky z praxe ZPP
Do kdy bude rozkopaná
Plumlovská ulice?

Do Prostějova opět přišlo
jaro. A celé
město krásně rozkvetlo. Můžeme
být
pyšní
na jeho krásu, kterou
aktuálně na dvanácti stech metrech
čtverečných podtrhují všemi barvami tulipány, narcisy i krokusy. Jak
jsem zjistil, je jich neuvěřitelných
124 tisíc a pokvetou celých šest týdnů. Proto si můžeme zvlášť v této
roční době užívat naše město a příjemnou atmosféru v něm.

V plánu je kompletní rekonstrukce.
Nejlepší by bylo uveřejnit celou studii
v Radničních listech, včetně komplet
revitalizace zeleně, parkovacích zálivů a možná i tichého asfaltu, ale to by
musel někdo ty studie do Radničních
listů dát. Můžeme o to požádat.

Žena regionu

Proč se voda v Prostějově
neustále zdražuje?

V záplavě nepozitivních zpráv a různých politických přestřelek a aférek
mne ovšem potěšila jako Prostějovana ještě jedna skutečnost.
Rád bych proto na tomto místě
popřál své kolegyni ze zastupitelského klubu – Miladě Sokolové – k výraznému zviditelnění našeho města.
Podařil se jí totiž velký úspěch,
když ji v oficiální soutěži veřejnost
zvolila Ženou regionu v Olomouckém kraji pro rok 2017.
Úspěch je to o to cennější, že se
málokdy v podobných anketách či
soutěžích podaří vyhrát někomu,
kdo nepochází z krajského města či
Olomoucka.

Opravdové ocenění
Nerozhodovala jen úzká porota, ale
přímo občané našeho kraje, takže
mohu, myslím, bez pochybností
konstatovat, že se jedná o ocenění
toho, co pro naše město Milada Sokolová nejen jako zastupitelka, ale
také jako předsedkyně Okrašlovacího spolku dělá. Gratuluji.
Tomáš Blumenstein
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Bude se bourat náš kulturák?
KaSC zatím zbourané není a v další
plesovou sezonu zase nebude, takže
Vaše škola může zatím být v klidu.
A jestli chcete věci pomoci, tak se ptejte dál a hlavně se ptejte těch, co mají
na starosti městský (čili náš společný)
majetek, jak pokročili s Manthellanem.

Protože pitné vody bude čím dál
míň, a my ji používáme do záchodů,
na zalévání, do bazénů a akvaparků
… Komu jdou zisky z vody do kapsy
je bohužel až sekundární problém.
Pokud nebudeme vodou šetřit, vážit si
vlastních studní, jako je třeba artézská
studna Městských lázní, či závlahová
studna u zámku, či jímat dešťovku
do podzemních nádrží, budeme společně platit za vodu čím dál víc.

Proč dáváte na zastupitelstvu tolik
peněz profesionálnímu sportu?
Protože sport pánové, to je volební trhák a dobrý byznys. Kdybychom část
z těch desítek milionů dávali na rozvoj
podnikání a popularizaci vědy a výzkumu, tak to nepřiláká tolik voličů.
Co na tom, že investice do technologií
přinášejí na rozdíl od investic do sportu regionu, potažmo společnosti přidanou hodnotu.

Proč se zase kácí
a my o tom nevíme?
Protože veřejné mínění je v tomto
u nás slabé a někdy protichůdné. Pokud s tím něco chcete dělat, staňte se
členy některého spolku, které jsou
účastníky správních řízení. Třeba našemu spolku Pro Prostějov chodí informace o kácení do datové schránky
v předstihu, větší akce se snažíme sledovat, u drobnějších nejsou lidi, kteří
by to řešili.

Co budete dělat s parkováním?
Při současné situaci si radši pořiďte
kolo, to je v Prostějově nejrychlejší.
Projedete a zaparkujete všude. Radnice do parkování investuje nemalé
prostředky, i když ne vždy v souladu
s územním plánem a skutečnými po-

třebami lidí. Například brzo budete
moci autem zaparkovat na novém
parkovišti u zimního stadionu, které
za 11 milionů město staví pro Národní
tenisové centrum za městské peníze.
To „vyrostlo“ bez vyjasněného financování na pozemku bývalého veřejného koupaliště, které město vykoupilo
od Sokola, následně ho nechalo zabagrovat a tyto pozemky zapůjčil někdo
na 99 let… (zbytek textu na www.zmenaproprostejov.cz).

Platí v Prostějově zákony?
Minimálně přírodní zákony určitě
ano, protože ty jsou těm lidským nadřazené: -) třeba:
1) Košile je vždy bližší než kabát a z cizího krev neteče.
2) Na každého jednou dojde a stejně
to tu nikdo nepřežijeme.
3) Zákon akce a reakce, kdy reakci
vedení města na tento článek si jistě
přečtete hned ještě v tomto čísle Radničních listů a reakci občanů si můžete
spočítat při dalších volbách.
Ing. Jan Navrátil

Kapacita městského hřbitova je téměř vyčerpána
Město Prostějov se před časem obrátilo na Federaci židovských obcí
se žádostí o odkup pozemku za Brněnskou ulicí, který přímo sousedí
s novým městským hřbitovem. Tato
půda o rozloze více než 11 tisíc metrů
čtverečních byla původně zamýšlena
jako rezerva pro rozšíření nového židovského hřbitova, v současné době
je však nevyužita. Mohla by ale do budoucna vhodně řešit prostorovou
nouzi, která se začíná na městském
hřbitově projevovat.
Federace židovských obcí navrhla
jako jednu z možností směnu tohoto
pozemku za starý židovský hřbitov
(u Reálného gymnázia a základní školy), který byl v loňském roce prohlášen
kulturní památkou a o jehož úpravě
se vedou komplikovaná jednání. Ač
výměra starého židovského hřbitova
je známá a z historických pramenů
doložitelná (cca 6,5 tisíc metrů čtve-

rečních), tvoří dnes součást parcely
č. 3104/1 o rozloze více než 19 tisíc
metrů čtverečních. Navrhovaná směna tak byla nesprávně interpretována
jako požadavek na celý téměř dvouhektarový pozemek. Záležitost proto
objasnil zastupitelům předseda FŽO
Petr Papoušek:
„Jak ústně tak i písemně jsme vždy
mluvili jen o ploše starého židovského
hřbitova, nikdy jsme nezmiňovali, že
máme zájem o celou parcelu 3104/1.
Navržená směna je dle našeho názoru
výhodná pro obě strany. Židovská komunita by získala zpět hřbitov o rozloze cca 6,5 tisíc metrů čtverečních,
ukradený za války, s tím, že musí být
zachována všechna břemena, která
s tímto pozemkem souvisí. Město
Prostějov by naopak získalo zdarma
pozemek o rozloze cca 11 300 m2 pro
rozšíření nového městského hřbitova.
Možná by právě toto řešení přispělo

ke zklidnění celé situace. Samozřejmě
jsme připraveni jednat i o prodeji pozemku,“ shrnul Petr Papoušek.
Pro některé zastupitele by směna
byla přijatelná, navrhovali proto odložení materiálu do doby, než bude
jasný návrh pietních úprav. „Pokud
bude vyjasněné řešení prostoru starého židovského hřbitova, nebudu mít
problém s výměnou toho pozemku,“
prohlásil Petr Lysek (Piráti).
Proti byli například zastupitel
František Švec (nezávislý) nebo radní
Bedřich Grulich (ČSSD): „Směna je
v mém pojetí nepřijatelná nezávisle
na tom, zda chce Židovská obec touto
formou získat celý nebo část pozemku
v předmětné lokalitě“.
Pro odložení materiálu hlasovalo
15 z 30 přítomných zastupitelů, pro
odmítnutí směny 20 z 30 přítomných,
tedy většina. O dalším postupu není
v tuto chvíli rozhodnuto.
-jgPROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

STROJNÍ ZÁMEČNÍK
ELEKTROTECHNIK
SERVISNÍ TECHNIK ELEKTRO
MĚŘÍCÍ TECHNIK
REKLAMAČNÍ TECHNIK
SKLADNÍK

Nabízíme zajímavou práci v moderním a čistém prostředí, motivující mzdu, každoroční
valorizaci mzdy, roční odměny, možnost kariérního růstu, zázemí stabilní firmy a řadu
benefitů. Chcete si prohlédnout své budoucí pracoviště? Ozvěte se nám!
Windmöller & Hölscher Prostějov k.s.
Háj 357, 798 12 Kralice na Hané
e-mail: kariera@wuh-group.com
tel. +420 582 310 053

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1700173/01

www.wuh.cz

WWW.PROSTEJOV.EU

15

SPOLEČNOST, KULTURA

16

WWW.PROSTEJOV.EU

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

SPOLEČNOST, KULTURA

ČAJOVNA POD POKLIČKOU
KRASICKÁ 59, 796 01 PROSTĚJOV – KRASICE
www.cajovnapodpoklickou.cz
Sledujte pozorně naše webové stránky.
Srdečně Vás zveme Pod pokličku na naše květnové programy.
každé druhé PONDĚLÍ – 16.00–20.30 hod.
VĚDOMÉ CVIČENÍ S DECHEM – Petra KUBÍČKOVÁ
každé druhé PONDĚLÍ – 17.30–19.00 hod.
LUNÁRNÍ A HORMONÁLNÍ JÓGA – Dana LUTONSKÁ
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

11. 5. – čtvrtek – 17.30–19.30 hod.
LASKA MOCNÝCH ANEB JAK MÍT DOMA MOCNÉHO MUŽE –
Bc. Renata ČERVINKOVÁ
17. 5. – středa – 18.00–20.00
HIMALÁJSKÉ PUTOVÁNÍ K PRAMENŮM SVATÝCH ŘEK GANGY A JAMUNY – Pavel KOVÁŘ
27. 5. – sobota – 10.00–18.00 hod.
OSHO ZEN TAROT seminář – RANKA
28. 5. – neděle – 10.00–18.00 hod.
OSHO ZEN TAROT seminář - RANKA
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

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
1. a 8.5. – Zavřeno – st. svátek
15. 5. – Tvoření pro maminky
22. 5. – Pohádka a tvoření pro děti
29. 5. – Biblické tance – Jsem žena
Zveme k návštěvě všechny maminky
a tatínky, kteří jsou s dětmi doma. Naše
MC nabízí setkávání rodičů s dětmi,
rodičovské inspirace, tvůrčí a pohybové
činnosti, přednášky, hernu pro děti.

PRVNÍ ŠKOLIČKA –
každé úterý a čtvrtek od 8.30
do 11.30 hod

PROGRAM NA KVĚTEN

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pondělky 9.30–11.30 – diskusní rodičovská skupina rozšíří Vaše obzory, zatímco vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hudební a manuální schopnosti. Přijďte si odpočinout od každodenní rutiny, získat nové přátele a dozvědět se důležité informace. Probíhá každé pondělí
mimo státní svátky. Vstupné 30 Kč/dospělý, hlídání dětí 30 Kč/1–3 vlastní děti.
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 a zahrada. Vstup do Čajovny, pokud není s programem, je zdarma (tj. 11. 5., 25. 5.).
4. 5. Bosenská kuchyně – kulinářský podvečer s Neli Šmídovou                         
Tentokrát se vydáme za chutěmi Balkánu. Budeme mít příležitost se pod vedením bosenské rodačky naučit typické místní pokrmy: předkrm
uštipci a hlavní jídlo burek. Na závěr budeme moci vše opět ochutnat. Vstupné 30 Kč, 10 Kč děti nad 3 roky.
18. 5. Jmenovka na dveře – tvořivá dílna s E. Svobodovou, DiS.
V této dílně si budete moci vyrobit efektní jmenovky na dveře nebo obrázky na zeď z dřevěných lékařských špachtlí. Budeme pracovat s barvami
a dekoracemi z papíru i ubrousků. Vstupné 30 Kč dospělý, hlídání dětí 30 Kč/1–3 vlastní děti.
Úterky – vzdělávací setkání s hlídáním dětí.
2. 5. 17.00–19.00 Jak vést děti k samostatnosti – seminář Mgr. M. Mečkovské
Máte děti v žebříčku svých hodnot na prvním místě? Děláte všechno, co jim na očích vidíte? Uvažujete o založení „mamahotelu“ ? Co našim
dětem pomůže, aby byly v dospělosti samostatné a zodpovědné? Kdy s vedením samostatnosti začít a co všechno by děti měly v určitých obdobích zvládat? Vstupné 30 Kč, hlídání dětí 30 Kč/1–3 vlastní děti.
9. 5. 18.00–19.30 Zralý muž a aktivní otec I. – kurz Ing. P. Mečkovského
Každá společnost potřebuje zralé muže. Jak se jimi můžeme stát? Co každý otec může dát
a co každé dítě potřebuje slyšet od svého otce, než odejde z domu? Kurz má tři lekce, je určen výhradně mužům a je určen pro ustálenou
skupinu účastníků. Během kurzu nabízíme hlídání dětí.
Vstupné 150 Kč za celý kurz, hlídání dětí 30 Kč/1–3 vlastní děti.
16. 5. 17.00–19.00 Pět jazyků lásky – seminář Mgr. A. Křížové
Potřeba být milován a cítit lásku, není pouze dětský fenomén. Na základě knihy G. Chapmana se zaměříme na konkrétní projevy lásky, které jsou
klíčové, aby náš vztah s druhým člověkem se stal obohacujícím a harmonickým. Vstupné 30 Kč/dospělý, hlídání dětí 30 Kč/1–3 vlastní děti.
23. 5. 18.00–19.30 Zralý muž a aktivní otec II. – kurz Ing. P. Mečkovského
Pokračování kurzu pro muže.
30. 5. 18.00–19.30 Zralý muž a aktivní otec III. – kurz Ing. P. Mečkovského
Závěrečná lekce kurzu pro muže.
NOVINKA!
Školička v Mozaice – adaptační kurz
Připravte své děti na vstup do mateřské školy a na odloučení od rodičů. Nabízíme šest dopolední, v nichž budeme simulovat režim v MŠ včetně
pobytu na zahradě. Každou středu 24. 5.–28. 6., vždy od 8.30–11.30. Dotovaná cena 600 Kč/dítě.
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.
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

Adaptační kroužek pro děti
od 2 do 4 roků. Účast v kroužku usnadňuje přípravu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování
vztahů s vrstevníky v malé skupině
a bezpečném prostředí.
Rodičům a jejich dětem nabízíme
víkendové pobyty:
Víkendový pobyt pro mámy a dcery
ve věku 8–12 let
Máma a já
zaměřený na prohloubení vztahu a posílení vzájemné důvěry.
Kdy: 12.–14. 5. 2017
Víkendový pobyt pro táty a syny
ve věku 8–12 let
Emanuel aneb vzácný čas s otcem
zaměřený na prohloubení vztahu a posílení vzájemného porozumění.
Kdy: 19.–21. 5. 2017

„JSME SPOLU A BUDEME
SPOLU“
Cílem programu je ukázat na hodnotu manželství a jeho význam a dát
snoubencům příležitost k intenzivnímu
společnému zamyšlení se nad různými
aspekty manželství.
Nabízíme ZÁKLADNÍ PORADENSTVÍ,
které je určeno všem, kteří řeší především vztahové či výchovné problémy,
soulad rodiny a práce, mezigenerační
vztahy apod.
Kontakt: Mgr. Jitka Havlíčková,
tel:731 626 126
Programy jsou podpořeny z dotačního
programu Rodina a ochrana práv dětí
MPSV ČR, Olomouckým krajem a městem Prostějov.
WWW.PROSTEJOV.EU
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SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ
V MĚSÍCI BŘEZNU 2017
OSLAVILI SVÁ JUBILEA
70 let

75 let

80 let

85 let

90 let

91 let

92 let
93 let

94 let
95 let
96 let
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Vladimír
Libuše
Hana
Antonín
František
Anna
Zdeněk
Vladimír
Hubert
Vladimír
Růžena
Jarmila
Jiřina
Vlastimil
František
Miluše
Hana
Tomáš
Bedřiška
Alena
Helena
Marcela
František
Petra
Helena
Jiřina
Božena
Ludmila
Bohumil
Ladislav
Jarmila
Pavel
Jaromír
Eva
Zdenka
Vlastimil
Olga
Jaroslava
Helena
Miloslava
Jarmila
Věra
Marie
Jaroslav
Jarmila
Zdeňka
Anna
Miroslav
Květoslava
Jana
Jiří
Miluše
Josefa
Anna
Pavel
Ludmila
Ludmila
Rudolf
Růžena
Anna
Evžen
Jaroslava
Libuše
Vlasta
Eva
Jiřina
Věra
Helena
Ing. Antonín
Mgr. Libuše
lljič
Vlastimila
Jindřiška
Věra
Zdeňka
Miroslav
Anna
Ludmila
Marie
Vojtěška
Jiřina
Zdeňka
Emilie
Františka
Adolf
Božena
Jiřina

Kaštil
Magyiagarová
Jahodová
Jakubec
Spáčil
Zapletalová
Hupšil
Kaštyl
Grmela
Živniček
Kopecká
Musilová
Stachová
Mráček
Ditrich
Voldánová
Brančiková
Mikulášek
Kruliková
Kubíčková
Ptáčková
Jarošová
Dostál
Řiháková
Grametzká
Matoušková
Žochová
Synková
Trbušek
Dostál
Ošlejšková
Skula
Langer
Horáková
Horáková
Müller
Smýkalová
Pavlíčková
Vránová
Krejčí
Kupková
Reiterová
Václavíková
Kořínek
Hofschnaidrová
Brablecová
Wallová
Kuba
Zavacká
Černá
Kunčík
Kubíčková
Řehulková
Kristová
Spišiak
Novotná
Kořínková
Preclík
Burešová
Dubová
Pataki
Kadlčíková
Valoušková
Faltýnková
Křečková
Slavatová
Valová
Jandová
Zíka
Konečná
Valášek
Kaštilová
Papáková
Wurstová
Langrová
Čeřovský
Burgetová
Zatloukalová
Plevová
Zapletalová
Máderová
Ježková
Mikulecká
Davidová
Novák
Kucielová
Petrželová

WWW.PROSTEJOV.EU

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

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci AKADEMIE SENIORŮ
Termín

Hodina

Tematické zaměření setkání

Lektor

2. 5. 2017

12.00

Návštěva Baziliky Navštívená P. Marie na sv. Kopečku
Hana Vybíhalová
V 11.45 hod. se sejdeme na hl. nádraží v Prostějově a společně odjedeme vlakem do Olomouce a autobusem na sv. Kopeček, kde máme
objednanou prohlídku celého areálu Baziliky (kostela, věže, nádvoří,
muzea a všeho ostatního). Protože prohlídka je zpoplatněna, prosím
přihlaste se mi předem. Za prohlídku cena max. 70 Kč, podle počtu
účastníků se bude snižovat.

9. 5. 2017

14.00

Cvičení s Pavlínkou
Další cvičení s naší neúnavnou a sympatickou cvičitelkou.

16. 5. 2017

14.00

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

23. 5. 2017

14.00

Jak funguje mozek
Přednáška, která naváže na oblíbené tréninky paměti a pomůže nám
zlepšit a zpestřit si život.

30. 5. 2017

14.00

Pohřbívání v době kamenné
Mgr. J. Svozílková
Sejdeme se před muzeem a společně navštívíme stejnojmennou výstavu, kterou nás s odborným komentářem provede pracovnice muzea.
A těšit se můžete i na překvapení. Cena 30 Kč.

Pavla Glocová

Mgr. et Mgr. Lenka Javůrková

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

Výlety pro seniory v květnu
V květnu si můžete vybrat
z následující nabídky, v níž
nechybí návštěva oblíbených
míst:

V květnu už jsou otevřené venkovní
bazény, takže v plánu je celodenní
koupání. A ve středu opět s cvičením ve vodě.

4. 5. – čtvrtek – Skanzen
v Rožnově pod Radhoštěm.

23. 5. – úterý – Holašovice
a České Budějovice.

V plánu je prohlídka všech tří areálů Valašského muzea v přírodě –
Dřevěného městečka, Mlýnské doliny a Valašské dědiny. V Rožnově
strávíme celý den, takže bude čas
zajít i do centra města.

Tento výlet trošku vybočuje z řady
a možná osloví i ty, kteří s námi
na výlety nejezdí. Jihočeská vesnička Holašovice byla díky souboru staveb ve stylu selského baroka zapsaná na seznam UNESCO.
A pravdou je, že když se rozhlédnete po návsi, připadnete si jako v pohádce. Další zajímavostí jsou nedaleké Holašovické Stonehenge. Kruh
z obřích kamenů zaujme především
psychotroniky a všechny, které zajímají přírodní energie. Máme domluvený krátký odborný výklad.
Cestou domů je v plánu zastávka
v Českých Budějovicích.

9. 5. – úterý – Luhačovice.
Návštěvu oblíbených lázní si tentokrát zpestříme zastávkou u přehrady.

11. 5. – čtvrtek – Baťův kanál
a hřebčín Napajedla.
Očividně nejúspěšnější loňský výlet
– návštěvu hřebčína v Napajedlech
spojenou s plavbou lodí po Baťově
kanále budeme opakovat, protože
je o něj stále zájem.

17. 5. – středa – Termály Velké
Losiny.

30. 5. – úterý – Hrad Šternberk
a skanzen Příkazy.
Kromě prohlídky monumentálního
hradu ze 13. století bude dopoledne
čas i na procházku po městě a pro-

hlídku dalších zajímavostí. Odpoledne se podíváme do Hanáckého
skanzenu v Příkazech.

1. 6. – čtvrtek – Zámek Buchlovice a Střílky.
K zámku patří rozsáhlý park a k vidění už budou i rozkvetlé fuchsie,
které sem neodmyslitelně patří.
Cestou domů se zastavíme ve Střílkách, kde jsou další barokní skvosty.
Na všechny výlety se můžete hlásit 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
prostřednictvím internetu na webu
www.filemon-baucis.cz či emailem
na adrese: info@filemon-baucis.cz.
Případné další nabídky programů
najdete na webu nebo na prodejně.
Akce jsou pořádané ve spolupráci
se Zdravým městem Prostějov.
Jana Šmudlová
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Centrum sociálních
služeb Prostějov, p.o.
Pečovatelská služba
Bezručovo nám. 9, 796 01 Prostějov
Organizace Centrum sociálních
služeb Prostějov, p. o. - Pečovatelská služba, zajišťuje terénní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost kvůli věku, chronickému onemocnění nebo také kvůli
svému zdravotnímu postižení.
Terénní služby jsou poskytovány celoročně v regionu města Prostějov včetně přilehlých
obcí Mostkovice, Žešov, Držovice a v regionu města Němčice
nad Hanou. Služby zahrnují pomoc a podporu při zvládání péče
o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti a také
zajištění a dovoz obědů. Kapacita
služby je 200 uživatelů. Služby
se poskytují každý den v časovém
rozsahu od 6:30 hod. do 20:00
hod. dle časových a kapacitních
možností organizace.

Zájemci o poskytování pečovatelské služby mohou kontaktovat Pečovatelskou službu
osobně na adrese: Bezručovo
nám. 9, 796 01 Prostějov, telefonicky na čísle: 582 342 624,
725 100 803, 736 625 466 nebo
e-mailem na adresy uvedené níže.
Na základě žádosti o poskytování
pečovatelské služby bude s klientem uzavřena smlouva o poskytování vybrané služby. Kompletní
informace též na www.csspv.cz.
kontaktní osoby:
Renata Kolářová, koordinátorka pečovatelské služby
tel: 582 342 624, mob:
736 625 466
E-mail: rkolarova@csspv.cz
Pavlína Blažková, DiS., sociální pracovnice
tel: 582 342 624, mob.
725 100 803
E-mail: pblazkova@csspv.cz

Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o.
Lidická 86, 796 01 Prostějov
Vážení spoluobčané, návštěvníci našeho zařízení.
Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o., se sídlem Lidická 86, Prostějov již jedenáct roků poskytuje své
služby domov pro seniory a domov
se zvláštním režimem v areálu staré nemocnice. Před dvěma lety jsme
rozšířili služby o domov se zvláštním
režimem pro osoby s Alzheimerovou
chorobou, denní stacionář pro seniory,
odlehčovací službu a chráněné bydlení. Celková kapacita pobytových služeb je v tuto chvíli 247 uživatelů. Služby
jsou rozděleny po budovách, které jsou
rovnoměrně rozmístěny v parku, který
je součástí areálu. Zde uživatelé tráví
volné chvíle nejen v letních dnech, ale
po dobu celého roku. Většina uživatelů
je se sníženou schopností pohybu a využívají různé kompenzační pomůcky,
jako chodítka, invalidní vozíky či dokonce elektrické skútry. Proto bychom
chtěli požádat všechny návštěvníky,
kteří do našeho zařízení zavítají, ať už
na návštěvu svého příbuzného či známého, nebo jen využít prostoru parku,

který je určen i široké veřejnosti, aby
dbali při pohybu areálem zvýšené opatrnosti, dodržovali sníženou rychlost
při jízdě autem i na kole a vždy brali
ohled na uživatele, jejichž je naše zařízení domovem. K parkování vozidel
prosím využívejte parkoviště na ulici
Lidická, před hlavní bránou. V areálu svá auta prosím stavte výhradně
na místech k tomu určených, nikoliv
na trávnících, před vstupy do budov,
kde tak bráníte přístupu sanitek a samotnému pohybu uživatelů. Kola
prosím uzamykejte do stojanů k tomu
určených, neopírejte je o zdi budov.
Pokud na návštěvu přicházíte se
svým čtyřnohým mazlíčkem, mějte jej
prosím na vodítku
a s náhubkem. Nevyužívejte park
k jejich venčení a stane-li se, že zde
vykonají svou potřebu, nenechávejte
exkrementy v trávníku.
Snažíme se, aby areál našeho zařízení přispíval k příjemné atmosféře.
Svým ohleduplným přístupem nám
k tomu pomáháte, za což Vám patří
náš dík.
-sp-

INZERCE

Přípravky řady ORTHO HELP jsou vhodné při:
pocitu bolestivosti v oblasti kloubů, svalů a šlach.
Doporučujeme pro:
pro sportovce, rozhýbání kloubů, osoby v rehabilitačním režimu při
bolestech zad, při zahradničení, turistice, ale i při relaxaci.

Telefon: +420 585 754 743
www.pharma–future.com

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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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

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.

K V Ě T E N 2 017

ČTVRTEK 4. KVĚTNA | 10 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 60 MINUT
DĚTI DĚTEM – pořádá ZUŠ V. Ambrose
ČTVRTEK 4. KVĚTNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ
VĚRA MARTINOVÁ: JAKO DŘÍV
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
PÁTEK 5. KVĚTNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA A, DOPRODEJ
Jan Schmid a kolektiv: SWING SE VRACÍ NEBOLI O ŠTĚSTÍ
Studio Ypsilon Praha
Hrají, zpívají a tančí: M. Bohadlo, M. Čížek, M. Janouš, M. Kořínek, J. Jiráň,
K. Kikinčuková, P. Labudová/J. Šteflíčková, J. Štědroň a hosté.
Režie: Jan Schmid
ÚTERÝ 9. KVĚTNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA B, DOPRODEJ, LM
Rudolf Piskáček: PERLY PANNY SERAFÍNKY
Moravské divadlo Olomouc
Hrají a zpívají: O. Doležal/V. Zápražný, M. Štolba/J. Tolaš, M. Málková/Z. Mollíková,
O. Jelínková/B. Sabella, J. Rousek/M. P. Vojta, P. Martínek/M. Vlček ad.
Dirigent: Petr Šumník, Tomáš Hanák
Režie: Dagmar Hubková
náhradní titul za operetu Rose Marie
PÁTEK 12. KVĚTNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ – PREMIÉRA
FINDING AMERIKA: GANGSTEŘI Z NAŠEHO ODDÍLU
(Aleš Procházka, Arnold Prokop)
Divadlo Point při GJW Prostějov.
Účinkují: V. Lužný, L. Kameníček, T. Snášelová, K. Vejmělková, M. Seibertová,
P. Martínková, D. Kopecká, K. Dohnalová, A. Buršová, M. Tabery, M. Osladil,
O. Kučera, A. Špičák, V. Palatý ad.
Choreografie: Lucie Lužná
Režie: Aleš Procházka
NEDĚLE 14. KVĚTNA | 15 H
DIVADELNÍ SÁL | ČTYŘLÍSTEK – PŘEDPLATNÉ PRO DĚTI A RODIČE, DOPRODEJ
ULICE PLNÁ KOUZEL
Černé divadlo Metro Praha
Magické představení světově proslulého černého divadla nabízí svět fantazie,
smíchu a dobré nálady srozumitelný divákům každého věku.

PONDĚLÍ 22. KVĚTNA | 9 A 11 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 50 MINUT
Jiří Jelínek podle filmu Karla Zemana: CESTA DO PRAVĚKU
Městské divadlo Zlín
Scénář a režie: Jiří Jelínek
ÚTERÝ 23. KVĚTNA | 9 A 11 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY| 50 MINUT
Jiří Jelínek podle filmu Karla Zemana: CESTA DO PRAVĚKU
Městské divadlo Zlín
Scénář a režie: Jiří Jelínek
ÚTERÝ 23. KVĚTNA | 18 H
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY – PRO VEŘEJNOST
ČAS SNŮ
A. Slezáková – kytarový recitál, pořádá ZUŠ V. Ambrose
PÁTEK 26. KVĚTNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ – REPRÍZA
FINDING AMERIKA: GANGSTEŘI Z NAŠEHO ODDÍLU
(Aleš Procházka, Arnold Prokop)
Divadlo Point při GJW Prostějov.
Účinkují: V. Lužný, L. Kameníček, T. Snášelová, K. Vejmělková, M. Osladil,
M. Seibertová, P. Martínková, D. Kopecká, K. Dohnalová, A. Buršová,
M. Tabery, O. Kučera, A. Špičák, V. Palatý ad.
Choreografie: Lucie Lužná, režie: Aleš Procházka
PONDĚLÍ 29. KVĚTNA | 9 A 11 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 60 MINUT
Jiří Barta – Anna Vášová:
NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY
Divadlo Alfa Plzeň
Hrají: B. Josephová Luňáková, L. Válková Lupínková, B. Holý, R. Kroupar,
M. J. Hartmannová, M. Mrázková, M. „Sádlo“ Bartůšek
Režie: Jiří Barta j.h.
STŘEDA 31. KVĚTNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5N, DOPRODEJ
Evžen Boček: POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Divadlo Na Jezerce Praha
Hrají: A. Polívková, J. Hrušínský, M. Šplechtová, L. Hruška, M. Kern,
D. Pfauserová, K. Hrušínská, M. Sitta, J. Sedláčková, P. Pelzer/R. Stärz
Režie: Arnošt Goldflam

ČTVRTEK 18. KVĚTNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5P – BONUS, DOPRODEJ
Jiří Havelka: POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIÈSE
Divadlo Drak Hradec králové
Hrají: D. Hřebíček, J. Vaňousová, L. Smadiš, J. Popela/R. Vávra ad.
Režie: Jiří Havelka

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
5. 6. | MEDart: KLÍČ PRO DVA – Moje divadlo Prostějov
6. 6. | NOTA BENE – koncert
7. 6. | FINDING AMERIKA: GANGSTEŘI Z NAŠEHO ODDÍLU
MEDart: (Aleš Procházka, Arnold Prokop)
Divadlo Point při GJW Prostějov
8. 6. | MEDart: LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA
RG a ZŠ města Prostějova
9. 6. | MEDart: DĚKUJEME, ŽE ZDE KOUŘÍTE
Divadlo Tramtarie Olomouc
10.6. | 1+1=3 – Moje divadlo Prostějov - derniéra
13.–17. 6. | 60. WOLKRŮV PROSTĚJOV
18. 6. | ZÁVĚREČNÁ PIRUETA – pořádá TŠ Piruette Prostějov
19. 6. | TRI GRÁCIE Z UMAKARTU
Štúdio L+S Bratislava | skupina 5N, doprodej

PÁTEK 19. KVĚTNA | 9 A 11 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 60 MINUT
Jiří Havelka: POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIÈSE
Divadlo Drak Hradec Králové
Hrají: D. Hřebíček, J. Vaňousová, L. Smadiš, J. Popela/R. Vávra ad.
Režie: Jiří Havelka

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.

PONDĚLÍ 15. KVĚTNA | 18 H
JEVIŠTĚ ZA OPONOU | LISTOVÁNÍ.CZ Č. 7, DOPRODEJ
NA PRVNÍ POHLED (Grégoire Delacourt)
Účinkují: S. Venclovská, J. Zedníček/L. Hejlík

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Černé divadlo nabídne magickou podívanou
Magický divadelní zážitek
čeká malé diváky a jejich
doprovod v neděli 14. května
v 15 hodin v Městském
divadle v Prostějově, které
uvede představení světově
proslulého Černého divadla
Metro Praha ULICE PLNÁ
KOUZEL.
Černé divadlo, založené na souhře
herců a luminiscenčních efektů, je
českým patentem, který se oblibě
diváků těší už více než půl století.
Pražská černá divadla jsou pro svou
poetiku, zábavnost, všeobecnou srozumitelnost a sdělnost vyhledávaným cílem zahraničních návštěvníků.
Diváci prožijí s hlavním hrdinou jeden obyčejný den a jeden

možná trochu obyčejný život.
Věci ožijí: počítač vás přivítá jako
dobrého kamaráda, autíčko vás
odveze třeba na kraj světa, špagety skočí samy rovnou do talíře
a chcete si zahrát volejbal? Žádný problém! Když nedoletí míč
k vám, doletíte vy k němu!
„Jedním ze zakladatelů černého divadla byl i František Kratochvíl, který dodnes spolupra-

cuje s naším divadlem. Snažíme
se dodržovat patentovaný systém
oživlé linky. Zapojujeme do toho
samozřejmě
moderní
prvky,
jako hudbu a tanec, ale stále to
není light show, ale klasické černé divadlo,“ přiblížila princip
podívané produkční a herečka
Černého divadla Metro Kateřina
Urbanová. Toto divadlo je podle
jejích slov také jediné svého dru-

hu, které v závěru představení
poodhalí divákům své tajemství:
„Po každém představení následuje krátký workshop, během
kterého diváci uvidí techniku některých černodivadelních efektů.
Diváci tak dostanou možnost vyzkoušet si roli černodivadelního
herce přímo na jevišti“.
„Představení Ulice plná kouzel
uzavře letošní nabídku víkendového předplatného pro děti a rodiče Čtyřlístek,“ uvedla ředitelka
Městského divadla v Prostějově
Jana Maršálková s tím, že dostatek volných míst na představení
pro všechny věkové kategorie je
i v doprodeji.

(eze)

DIVADLO POINT

při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov

12. SEZÓNA | KVĚTEN 2017
Pátek 12. května v 19 hodin
v MĚSTSKÉM DIVADLE PROSTĚJOV
FINDING AMERIKA: GANGSTEŘI
Z NAŠEHO ODDÍLU (Aleš Procházka,
Arnold Prokop)
Muzikálový příběh dvou kluků, kteří
touží po dobrodružství a hledají poklad
amerického gangstera Lanzy Ručky, který
zmizel kdesi v Chicagu, se odehrává
v době socialistických spartakiád, modrých
košil a rudých šátků. Zavede však diváka
i do tajných barů chicagského podsvětí
počátku minulého století.
Zkušený hudební skladatel Arnold
Prokop napsal šest ústředních melodií
a písničkářka Martina Hurikán Seibertová
přidala další dvě písně.
Účinkují: V.Lužný, L. Kameníček, T.
Snášelová, K. Vejmělková, M. Seibertová,
P. Martínková, D. Kopecká, K. Dohnalová,
A. Buršová, M. Tabery, M. Osladil, O.
Kučera, A. Špičák, V. Palatý a další
Choreografie: Lucie Lužná
Režie: A. Procházka
Úterý 16. května v 19 hodin
TESTOSTERON (Andrzej
Saramonowicz)
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

překlad: Tomáš Svoboda
„To znamená, že ony s náma
vyjebávají za to, že se špatně
chováme,… my to vůbec nemůžeme
ovlivnit, protože nám to poroučí
nějakej zasranej hormón …a nakonec,
když ony dostanou trochu toho
testosteronu... tak se chovají stejně
jak my?“
Sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur,
sedm rozdílných hladin testosteronu.
Avšak jeden stejný cíl. Stejná radost
a stejná bolest. Muži o ženách a také
sami o sobě v drsné komedii, která
si ani na svatební hostině nebere
servítky.
Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka,
Jakub Krejčí, Lukáš Kameníček, Jan
Šprynar a Miroslav Ondra nebo David
Kolba
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !
Středa 17. května 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
Úterý 30. května v 19 hodin
TESTOSTERON (Andrzej Saramonowicz)
překlad: Tomáš Svoboda
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let !!!
Pátek 26. května v 19 hodin
MĚSTSKÉ DIVADLE PROSTĚJOV
FINDING AMERIKA: GANGSTEŘI
Z NAŠEHO ODDÍLU (Aleš Procházka,
Arnold Prokop)
Choreografie: Lucie Lužná
Režie: A. Procházka
WWW.PROSTEJOV.EU
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
VLADIMÍRA AMBROSE PROSTĚJOV
KRAVAŘOVA 14

KVĚTEN 2017

HUDEBNÍ OBOR

25. roční festivalu
PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY
3. 5. 2017 v 17.30 hod. sál ZUŠ,
Kravařova 14
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose
Prostějov
4. 5. 2017 v 10.00 hod. sál Městského
divadla
DĚTI DĚTEM
komponovaný pořad žáků ZUŠ pro
žáky MŠ a 1. stupně ZŠ
17. 5. 2017 v 18.00 hod. sál ZUŠ
KONCERT UČITELŮ
ZUŠ Vladimíra Ambrose
18. 5. 2017 v 20.30 hod. náměstí T. G.
Masaryka
FILM MUSIC II
OPEN AIR KONCERT Dechového
orchestru ZUŠ Vladimíra Ambrose
22. 5. 2017 v 18.00 hod. přednáškový
sál Národního domu
ČAS SNŮ
Anna Slezáková – kytarový recitál
30. 5. 2017 v 15.00 hod. náměstí T. G.
Masaryka
od 17.00 hod. koncert na nádvoří
zámku Pernštýnské nám. 8
ZUŠ OPEN
komponovaný pořad žáků ZUŠ
Vladimíra Ambrose
10. 5. 2017 v 17.00 hod. sál ZUŠ
BESÍDKA KE DNI MATEK

16. 5. 2017 v 17.30 hod. sál ZUŠ
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose

VÝTVARNÝ OBOR

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

LITERÁRNĚ
DRAMATICKÝ OBOR

16. 5. 2017 v 17.00 hod. sál zámku
Pernštýnské nám. 8
ABSOLVENTSKÉ NÓBLVEČÍR
Absolventské vystoupení divadelního
souboru FREAK OUT, přednesy,
dialogy a představení Stepfordská
akademie.
Režie: Hana Šprynarová
23. 5. 2017 v 17.00 hod. sál zámku
Pernštýnské nám. 8
Z DENÍKU TŘINÁCTILETÉ
Absolventské představení 6. ročníku
I. stupně.
Režie: Jana Turčanová
24. 5. 2017 v 16.30 hod. sál zámku,
Pernštýnské nám. 8
NÁCTILETÉ DIAMANTY
NA ZÁMKU
(NE)PŘÁTELÉ
SPOLEK HOLEK JŮTŮBEREK
O KATCE, KTERÁ SE VŠUDE
ZTRÁCELA
Hrají žáci CMG, LDO ZUŠ Němčice
nad Hanou a LDO ZUŠ Vladimíra
Ambrose Prostějov.

Pozvánka na JABLKOVOU PÁRTY
KŘESŤANSKÝ KLUB SMAJLÍK ZVE VŠECHNY
DĚTI NA JABLKOVOU PÁRTY.
zábavné odpoledne plné her, soutěží a příběhů z bible.
V úterý 30. 5. od 16.30 hod.
Budova Církve Bratrské, Šárka 10a (za školkou).

POZVÁNKA KONCERT U VÁS
Grande Moravia Ladislava Pavluše Vás srdečně zve na koncert, který se
uskuteční dne 6. 6. 2017 v 19. hodin ve Společenském domě Prostějov.
Těšit se můžete jak na lidové písně, tak na nevšední zážitek z legendárních
světových hitů a filmových melodií.
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DANIEL JUN
Na programu:
W. A. Mozart,
S. Rachmaninov,
J. Novák
a další...
Prostějov, sál
ČCE
(U Kalicha 1 /
Kollárova 6)
Neděle 14. 5.
2017, 19:00
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Filmování a letní pohoda v Sobotíně
Už od roku 2005 jezdí do letního
tábora v Sobotíně prostějovští divadelníci a filmaři, aby tam společně
s dětmi a mladými lidmi filmovali
a užívali si legraci a letní pohodu.
Kromě lektorů z řad členů Divadla
Point, kteří tuto tradici založili, jezdí
už na filmový tábor jako lektoři také
bývalí účastníci a to je pro organizátory známkou stále dobré kvality.
Letošní ročník se koná od 31. července do 12. srpna 2017. Pořádá jej
Gymnázium J. Wolkera ve spolupráci s Městskou knihovnou Prostějov.
Organizaci akce mají samozřejmě
na starost členové Divadla Point.
A letos k nim přibude i několik lektorů z českých divadel. Účastníkům
nabízíme nejen pokročilou práci s kamerou, ale pro ty mladší i úplné základy práce s kamerou. Dále se zaměřujeme hledání námětů, na tvorbu
scénářů, střih videa a postprodukci.
Je jasné, že tvůrčí týmy si musejí navrhnout a vyrobit případné kulisy, rekvizity, naučí se základům filmového
líčení nebo výrobě masek. V případě

zájmu se účastníci podílí na přípravě
choreografií, nabízíme pohybovou
a taneční průpravu. Společně s našimi lektory také mladí tvůrci sami hledají nebo skládají filmovou hudbu,
pracují se zvukovými efekty a třeba
i dabingem. To vše je pak využíváme
při finální tvorbě krátkého filmu.
„Mám ohromnou radost, když
se dovídám, že někomu, kdo kdysi

Pronitka přijede
i k vám!

jezdil jako malé dítko do Sobotína,
se podařilo prorazit v divadle nebo
ve filmu. Mnozí někdejší účastníci
se stali úspěšnými muzikanty nebo
se věnují fotografování a výtvarnému umění,“ říká Aleš Procházka,
principál Divadla Point a pedagog
Gymnázia J. Wolkera.
-ap-

Loutkové divadlo Pronitka dočasně
opustilo svou stálou scénu v přednáškovém sále Sokola I Prostějov
na Skálově náměstí. Nyní pětice
herců vyjíždí za svými diváky na zajímavá místa. 1. 4. 2017 odehráli
v prostoru Galerie U Kalicha V Drahanovicích pohádku O Perníkové
Chaloupce. Ta je stále velice oblíbená napříč všemi generacemi diváků. A ta naše obzvlášť. Má nečekané
rozuzlení a na všechny čeká sladké
překvapení na závěr! Také proto
jsme si ji moc rádi zopakovali o týden později ve Víceměřicích.
Pokud budete mít zájem, přijedeme také k vám (info L. Hlačíková,
tel. 606 194 363).
Ve dnech 12.–14. 5. 2017 se
uskuteční Národní přehlídka amatérských loutkových divadel v Přerově. Pronitka zahraje úplně první
představení v pátek 12. 5. 2017
ve 14h. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit svým potleskem.

Lucie Hlačíková

INZERCE

VÁCLAVKOVÁ A SPOL.
SOUKROMÁ POHŘEBNÍ SLUŽBA
Stejně jako zrození nového života, tak i jeho konec, jsou přirozenou součástí lidského žití. Důstojné rozloučení je poslední službou,
kterou můžeme zesnulému prokázat, a každý člověk si zaslouží úctu a pokoru při jeho vyprovázení na poslední cestě.
Pracovníci naší pohřební služby vám, s plným respektem k vašim přáním, v těchto smutných chvílích pomohou.
 Zařídíme veškeré úřední formality
 Sjednáme pohřeb i u vás doma
 Zajistíme rakev, smuteční oznámení, věnce,
květiny a stuhy, ozdobné urny
 Církevní i civilní rozloučení ve vlastní smuteční síni
v rodinném kruhu s knězem nebo řečníkem
při obřadu

 Zajistíme živou i reprodukovanou
hudbu k obřadům
 K našim službám patří videozáznam, práce
fotografa, převoz autobusy, smuteční pohoštění
 Zahraniční převozy zesnulých s vyřízením
všech potřebných formalit
 Kopání a úprava hrobů

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

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1601401/04

RV1700435/01

www.vaclavkovaj.cz
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3.5. | ST | 16 -18 H | PODKROVNÍ SÁL

DESKOHRANÍ

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

K V Ě T E N

K N I H OVNA

M ĚST S K Á
K N I H OV N A
P R O STĚ J OV

4.5.,18.5.| ČT | 15–17H | UČEBNA
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.

10.5. | ST | 15.30H | UČEBNA

MOZKOVÝ JOGGING ANEB PAMĚŤOVÉ VYCHYTÁVKY

2 0 1 7

PORADNA SOS

Tato lekce trénování paměti je určena hlavně studentům. Dozvíte se, jak funguje paměť, co to jsou paměťové techniky a jak je můžete využít
při učení a zapamatování si dat, číselných řad, slovíček apod.

10.5. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL

TÉMĚŘ ZAPOMENUTÝ PŘÍTEL A OSVOBODITEL

Další přednáška popularizátora vojenské historie Ing. Jaromíra Vykoukala bude věnována Rumunské královské armádě, třetímu osvoboditeli
naší vlasti za druhé světové války. Připomeneme si její boje na našem území i na východní frontě. Členové prostějovského Klubu vojenské
historie Dukla předvedou výstroj a výzbroj rumunských vojáků i jejich bojovou zástavu.

FÉROVÁ SNÍDANĚ V PROSTĚJOVĚ

Jako každou druhou květnovou sobotu budou Prostějované snídat s celým světem na podporu fair trade. V parčíku vedle knihovny. Přineste
si piknikovou deku a nějakou fair trade nebo regionální dobrotu, upečte férovou buchtu, domácí chleba, přijďte se pochlubit se svou marmeládou a ochutnat dobroty někoho jiného. Férový čaj, kafe, kakao a čtivo dodáme. Když bude pršet, schováme se do knihovny.

17.5. | ST | 16,18 H | PODKROVNÍ SÁL

PROMÍTEJ I TY: HOOLIGAN SPARROW

Zveme Vás na promítání dalšího filmu z projektu Promítej i ty. Tentokrát budete mít možnost zhlédnout filmový dokument o příběhu čínské
aktivistky bojující za práva žen Hooligan Sparrow. Pokud nestihnete začátek v 16 hod., nenechte si ujít opakování v 18 hod.
Podkrovní sál

18.5. | ČT | 9.30 H | PODKROVNÍ SÁL

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU

Přednáška Mgr. Markéty Dolákové, kurátorky Vlastivědného muzea v Olomouci, má název Císař František Josef I. (nejen) v obrazech
a představí nám alespoň některé z množství památek, které se na císaře Františka Josefa I., nejdéle vládnoucího habsburského panovníka,
dochovaly. Akce je určena nejen registrovaným účastníkům akademie třetího věku, ale i dalším zájemcům. Vstup volný.

23.5. | ÚT | 9.30 H | KOLÁŘOVY SADY

AKTIVNÍ SENIOR

Srdečně vás zveme na třetí ročník znalostně-dovednostní soutěže Aktivní senior. Zúčastnit se mohou jednotlivci nebo tříčlenná družstva
a těšit se můžete na zábavné úkoly, které pro vás připravili Městská policie, Městská knihovna, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Střední
zdravotnická škola a IRIS Prostějov. Občerstvení i ceny pro vítěze jsou zajištěny.

25.5. | ČT | 17 H | PODKROVNÍ SÁL

POLOOSTROV KOLA – RUSKO ZA POLÁRNÍM KRUHEM

Jak se žije na severozápadě Ruska? A jaký je život za polárním kruhem? Na další cestopisné přednášce se spolu s Mgr. Dobromilou Patákovou podíváme se za otužilými obyvateli poloostrova Kola a docestujeme až k Barentsovu moři.

30.5. | ÚT | 9 H | PŮJČOVNA

TVOŘIVÁ KNIHOVNA

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

CELÝ MĚSÍC
MILOSTNÉ DOPISY: ONLINE SOUTĚŽ O KNIHY
Každý z nás byl v životě alespoň jednou zamilovaný a chtěl svoji lásku potěšit něžnými slovy. Pro inspiraci i poučení jsme vybrali deset
úryvků z dopisů známých českých literátů a vytvořili zábavný kviz, který najdete na adrese www.knihovnapv.cz/soutez. Zkuste poznat, komu
byla horoucí vyznání určena a jak skončily romantické avantýry našich klasiků. Ti, kdo odpoví na všechny otázky správně, budou zařazeni
do slosování o knižní ceny. Soutěžit můžete celý květen.
MAMINCE
Druhá květnová neděle je dnem, kdy vzdáváme poctu maminkám. Ať je vám let kolik chce, račte si udělat pohodlí a básničkou vzpomenout
na tu svoji. V průběhu května můžete své básně nosit či posílat do knihovny pro děti a mládež (Vápenice 9, detske@knihovnapv.cz). Ze všech
textů budeme postupně skládat malou výstavu, která bude ke zhlédnutí během června.
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SPOLEČNOST, KULTURA

Téměř zapomenutý
přítel a osvoboditel

Když končila druhá světová válka, na našem
území se nacházela vojska čtyř spojenců a náš
1. československý armádní sbor. Rudá armáda
se dočkala slávy a vděku po dlouhé desítky let.
O amerických vojácích se mluvilo málo a plného uznání se jim dostalo až po roce 1989. Ale
celá ta dlouhá desetiletí, až do současnosti, se
nevzpomíná, nebo jen lokálně, na vojáky dalších dvou armád. Jde o vojáky polské armády,
jejíž jednotky osvobodily několik malých území
na severu Čech, ale hlavně jde o vojáky Rumunské královské armády. Tato armáda osvobodila
více než tisíc československých osad, obcí a měst.
Na našem území urazila 400 kilometrů, bojovala v tuhých mrazech v horském zalesněném
terénu středního Slovenska a za osvobozování
Československa zaplatila životy 66 495 vojáků.
Kdo je dnes u nás oslavuje, nebo alespoň připomíná? Na těchto vojácích se nedají získat žádné
politické body. A to ani jejich vyzdvihováním, jak
je dnes obvyklé u amerických vojáků, tak ani jejich denunciováním, jak se děje u rudoarmějců.
Další přednáška popularizátora vojenské historie
Ing. Jaromíra Vykoukala bude tedy věnována
dějinám Rumunska a rumunské armády. Připomene její aktivity při bojích na východní frontě
a na našem území za druhé světové války, ale
také to, že Rumunsko bylo mnoho let naším nejvěrnějším přítelem a spojencem, což naposledy
dokázalo v roce 1968, kdy jeho politické vedení
odmítlo poslechnout Sovětský svaz a zúčastnit
se vojenské invaze do naší země 21. srpna toho
roku. Součástí přednášky bude i ukázka Klubu
vojenské historie Dukla, z.s. Prostějov s předvedením výstroje a výzbroje vojáků Rumunské královské armády s bojovou zástavou. Nenechte si
ujít ve středu 10. května v 17 hod.

Férový piknik u knihovny

Druhá květnová sobota, letos tedy 13.5., je na celém světě zasvěcena podpoře fair trade – způsobu obchodu, dávajícím drobným pěstitelům,
řemeslníkům i zaměstnancům z rozvojových
zemí příležitost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Pokud si koupíte takto označený
výrobek, máte jistotu, že za ním nestojí napříPROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

klad zneužívání dětské práce, nelidské pracovní
podmínky či devastace životního prostředí. Vloni svátek dohromady oslavilo 6500 lidí na více
než 160 místech republiky. Knihovna tuto hromadnou snídani organizuje už pošesté a vždy
se připojí několik desítek piknikářů. Přidejte se.
Přineste něco dobrého a na oplátku ochutnejte
něco od souseda. Fairtradové dobroty se rády kamarádí s lokálními, takže vítané jsou třeba buchty z fair trade kakaa, cukru, biomouky, medu
od místního včelaře nebo vajíček od sousedky,
domácí chleba namazaný marmeládou z vlastní
zahrádky nebo máslem od místního farmáře či
se sýrem z nedaleké farmy. Podávat budeme fair
trade kávu, čaj, kakao a samozřejmě také čtivo.
Více informací, včetně rad, co s sebou nebo kde
můžete fair trade potraviny v Prostějově sehnat,
najdete na adrese www.knihovnapv.cz/snidane.
Vezměte rodinu, přátele, deku, dobroty, nějaké
to nádobí a přijďte si udělat příjemné sobotní
dopoledne. Začínáme v 10 hodin v parčíku vedle
knihovny. Při nepříznivém počasí uvnitř.

Promítej i ty:
Hooligan Sparrow

Promítej i ty! je projekt, který umožňuje, aby se
kvalitní dokumentární filmy promítané v rámci festivalu filmů o lidských právech Jeden
svět dostaly i k dalším divákům v celém Česku.
Ve středu 17. května jsme v knihovně připravili projekci dalšího filmu z této nabídky. Tentokrát se budete moci podívat na film o čínské
aktivistce bojující za práva žen, která vystupuje
pod přezdívkou Hooligan Sparrow. Více informací získáte na www.promitejity.cz. Pokud nestihnete začátek projekce v 16 hod., nenechte si
ujít opakování v 18 hod.

Poloostrov Kola – Rusko
za polárním kruhem

Na další cestopisné přednášce se spolu s Mgr. Dobromilou Patákovou, vedoucí hvězdárny ve Vyškově,
vydáme na severozápad Ruska, za utajenou perlou
ruského severu. Navštívíme společně carské město
Petrohrad s jeho úžasnými památkami a seznámíme
se s každodenním životem jeho obyvatel. Zavítáme
do blízkého okolí, do menších městeček i na ostrov
Kronštad, který byl ještě donedávna pro veřejnost
nepřístupný. Zažijeme otvírání mostů, severní vítr
i romantiku bílých nocí a povečeříme na návštěvě
u mladých manželů. Poletíme na sever poloostrova
Kola, do přístavního města Murmansk až za polární
kruh. Uvidíme, jak se v tomto moderním městě žije
a poznáme i další zvyky lidí na severu Evropy. Vydáme se přes tundru až k Barentsovu moři. Na tomto
konci světa nás okouzlí nejen čarovná příroda, ale
také život v opravdu odlehlé části daleko od civilizace. Možná nakonec pochopíme, proč lidé žijí i zde.
Přednáška nebude jen o cestování a památkách, ale
hlavně o lidech, jejich běžném životě, životní filosofii
a vztazích. A prostor bude i na praktické rady pro
cestování do Ruska bez cestovní kanceláře. To vše
ve čtvrtek 25. května v 17 hod.

Výstava obrazů Silji Korn

Akademie třetího věku

V loňském roce uplynulo sto let od úmrtí rakouského císaře Františka Josefa I. (1830–
1916), jenž setrval na trůně celých 68 let a řadí
se tak k nejdéle vládnoucím panovníkům
v historii. Patří k nejznámějším, ale současně
i k nejrozporuplněji vnímaným osobnostem.
Přispěla k tomu jak jeho politická rozhodnutí a jednání, tak pohnutý rodinný život, protknutý několika osobními tragédiemi. A jaký
byl jeho vztah k umění? Jak byl císař zobrazován? A jak byl oslavován? Na tyto otázky
se pokusí odpovědět Mgr. Markéta Doláková,
kurátorka Vlastivědného muzea v Olomouci,
v další přednášce z cyklu Akademie třetího
věku nazvané Císař František Josef I. (nejen)
v obrazech. Rámcově představí alespoň některé z množství památek, které se na císaře
Františka Josefa I. dochovaly. Možná, že nějaké z nich najdete také u sebe doma. Srdečně
zveme všechny zájemce ve čtvrtek 18. května
v 9.30 hod., vstup volný.

Po celý květen můžete na hudebním oddělení prostějovské knihovny navštívit výstavu obrazů německé nevidomé malířky Silji Korn, která pracuje jako
vychovatelka v mateřské škole. Ona sama říká, že
je jakýmsi prostředníkem mezi nevidomými dětmi
a jejich učiteli bez zrakového postižení. Tato práce ji
nesmírně naplňuje, její vášní je však fotografování
a malování. Svá díla vystavuje v galeriích i na internetu. Vytváří abstraktní akvarely na plátně, používá
husté barvy, které nanáší štětcem, špachtlí nebo rukama. Její obrazy jsou velmi barevné. Používá také
různé pasty, písek, provázky, tvrzený papír a jiné
materiály. Výslednou povrchovou strukturu obrazu
lze po zaschnutí nahmatat. Říká, že fantazie nezná
hranic a každý si může pod jejím obrazem představit něco jiného. Přijďte se sami přesvědčit.
WWW.PROSTEJOV.EU
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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

MISTŘI PORTRÉTU
vernisáž ve čtvrtek 4. 5. v 17 hodin
od 5. 5. do 9. 7. 2017

Výstava je příslibem opravdového uměleckého zážitku a současně rozsáhlou přehlídkou vynikajícího malířského a sochařského projevu. Nenechte si tuto mimořádnou příležitost ujít!

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

POHŘBÍVÁNÍ V DOBĚ KAMENNÉ
do 25. 6. 2017
Výstava je věnována pohřebním zvyklostem v mladší a pozdní době
kamenné na základě archeologických nálezů z oblasti střední Moravy. 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 keramikou až po samotný závěr eneolitu a kulturu se zvoncovými poháry. Dále bude
představena unikátní lokalita v Brodku u Prostějova, která 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.
K výstavě je připraven edukační program pro školy. Objednávky na:
jsvozilkova@muzeumpv.cz, tel. 770 128 305

Doprovodný program
PŘEDNÁŠKA
Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. a Obecně prospěšná společnost
Kooperativy uvádějí jarní výstavní sezónu velkolepým prestižním projektem MISTŘI PORTRÉTU, který představí mnoho slavných a českých
jmen od baroka po moderní umění 20. století.
Kolekce, která bude do Prostějova zapůjčena, zahrnuje 76 malířských
portrétů a 10 plastik, jejichž autory jsou vynikající umělci a tato díla
jsou ozdobou každého výstavního sálu. Nejstarší obrazy, které si návštěvníci mohou prohlédnout se datují kolem roku 1730 a jejich autorem je Jan Kupecký. Jeden z vystavovaných portrétů tohoto autora
se stal národní kulturní památkou. Zájemci se mohou těšit na velmi
pestrou plejádu umělců zvučných jmen – František Kupka, Jakub Schikaneder, Alfons Mucha, Vojtěch Hynais, Mikoláš Aleš, Václav Brožík,
František Muzika, Václav Špála, Hugo Boetinger, Max Švabinský, Luděk
Marold, František Ženíšek, Josef Mánes, Quido Mánes, Antonín Machek, Norbert Grund, Otto Gutfreund, Emil Filla, Josef Mařatka a mnoho dalších. Obrazy doplní plastiky renomovaných sochařů.
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11. 5. v 17.00 Mohylová pohřebiště na Prostějovsku
(přednášející PhDr. Miroslav Šmíd, náměstí T. G. Masaryka 2, přednáškový 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
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

SPOLEČNOST, KULTURA
ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ –
HVĚZDÁRNA
PŘEDNÁŠKA

ASTRONOMICKÝ VÍKEND

LOVY SKVOSTŮ TEMNÉ OBLOHY – Bc. Petr Horálek
25. 5. (čtvrtek) v 18:00 hodin

sobota 13. 5. a neděle 14. 5.

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

Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu a zúčastnit se v sobotu i v neděli pozorování Slunce od 15:00 hodin a v sobotu též pozorování večerní hvězdné oblohy v 21:30 hodin. Vstupné
dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI:
V neděli 14. 5. ve 14:00 hodin soutěž pro
děti z cyklu soutěží „KOSMONAUTIKA“–
DALEKÉ CESTY DO VESMÍRU. Soutěži bude
předcházet povídání o cílech, které si vědci předsevzali. Jak daleko letí sondy? Jak
daleko se již dostali lidé a kam by se rádi
podívali? Vstupné děti, studenti do 26 let,
senioři, invalidé 10 Kč a dospělí 20 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
Jsme zvyklí z učebnic, že v noci vidíme hvězdy, a mnohým toto stačí. Hvězdná obloha ovšem nabízí mnohem, mnohem více. Není to jen
Mléčná dráha, kterou si mnozí dnes již ani neumí představit, nebo objekty vzdáleného nebe. Jsou to i jevy, s nimiž se na příměstské obloze
můžeme prakticky rozloučit. Dokonce existují i některé úkazy, které
nejsou dodneška spolehlivě vysvětleny, neboť se je podařilo spatřit až
s rozvojem fotografické techniky v místech s tmavou oblohou. A s čím
dál více narůstajícím světelným znečištěním je ohroženo jejich pozorování a výzkum. A neposledně, tedy možná hlavně – opravdu tmavá
obloha nabízí ten snový obraz, který mnozí považují jen za smyšlenou
romantickou představu. Co je to fenomén „tmavé oblohy za městem“?
Proč cestovat na Kanárské ostrovy, do Chile nebo do Tichomoří? I to
se na přednášce prokládané autentickými fotografiemi autora dozvíte.
Bc. Petr Horálek je náš přední fotograf, cestovatel a popularizátor astronomie. Z astronomie ho nejvíce zajímají mimořádné úkazy na obloze
– zejména pak sluneční a měsíční zatmění, za nimiž cestuje po celém
světě. V roce 2015 se stal prvním českým Foto ambasadorem Evropské
jižní observatoře (ESO). Je rovněž autorem populární knihy Tajemná
zatmění, která vyšla v roce 2015 v nakladatelství Albatros a popisuje
právě jeho oblíbená zatmění jako jedny nejkrásnějších nebeských úkazů vůbec. V říjnu 2015 po něm byla pojmenována planetka 6822 Horálek. Stránky Petra Horálka jsou: http://www.astronom.cz/horalek/ .
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 každé pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00
do 16:00 hodin. V pondělí 1. 5. budeme pozorovat Slunce od 15:00
do 18:00 hodin.
Večerní pozorování hvězdné oblohy každé pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 21:30 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.
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

LETNÍ POHÁDKA
Pohádku uvádíme každou květnovou středu v 15:30 hodin. Pohádkoví ptáci Labuť, Lyra, Orel kamarádí
s Delfínem. Na podzim však mívají
každoročně starost. Ptáci potřebují
letět do teplých krajin. Lyra se však
létat nikdy nenaučila. Kdo jí pomůže? Pohádka o kamarádství, které
lze objevit i na obloze. Celé léto lze
na obloze najít trojúhelník, který je
tvořen nejjasnějšími hvězdami ze souhvězdí Labutě, Lyry a Orla.
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 pořadů 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. Obsahem
květnových setkání bude seznámení s letní oblohou. Za vhodných
podmínek doplněno 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
WWW.PROSTEJOV.EU
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SPOLEČNOST, KULTURA
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 květnu tyto akce:
vycházka pro veřejnost

Odemykání studánek

KDY: sobota 13. května od 9:00
do 14:00
KDE: Domamyslice – Seloutky
Vycházka nejen pro rodiny s dětmi
spojená s hledáním a vyčištěním
několika studánek v okolí Prostějova. Budeme putovat mezi
Domamyslicemi a Seloutkami, pro
děti budou připraveny hravé aktivity
a možná potkáme i Studánkovou
vílu. Délka trasy 5–6 km. Ráno sraz
9 hod. v Domamyslicích na aut. zastávce u obchodu (odjezd vhodného
autobusu linky č. 4 v 8:43 z aut.
st.). Zpáteční odjezd autobusem ze
Seloutek do Prostějova ve 13:38.
Poplatek 20 Kč/dítě.
tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 15. května od 16:00
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Popla-

tek 100 Kč za osobu na 2 pracovní
hodiny.
exkurze pro seniory

Boskovicko – Arboretum
Šmelcovna

KDY: neděle 21. května od 8:20
do 15:45
Kde: Boskovice
Sraz na aut. nádraží v Prostějově
v 8:20, stanoviště č. 11. Odjezd
autobusem do Boskovic v 8:25, vystupujeme na zastávce Boskovice,
Podlesí. Možno přistoupit na dalších zastávkách.
Návrat: Odjezd z Boskovic aut.
st. ve 14:50, příjezd do Prostějova
v 15:36.
Společně navštívíme arboretum
Šmelcovna a projdeme část naučné stezky Doubravský okruh.
Pro zájemce vycházka na hráz
vodní nádrže Boskovice. Po prohlídce se přesuneme autobusem
do centra a prohlédneme si
náměstí a zajímavé historické
budovy v centru.

Poplatek 30 Kč. Autobusy a vstupné
si hradí každý sám.
tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 29. května od 16:00
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč za osobu na 2 pracovní
hodiny.
vycházka pro seniory a další
zájemce

KDE: biokoridor Hloučela, bistro
Hloučela u ulice Pod Kosířem
Hravé i poučné odpoledne v biokoridoru Hloučela. Od 14 hod.
budou pro děti i dospělé připraveny
hravé i poučné soutěže, sportovní
i výtvarné aktivity, spousta informací o biokoridoru Hloučela. Během
celého odpoledne kulturní program
a živá hudba.
Akci pořádá základní organizace
ČSOP Hloučela.
Připravujeme:
zájezd pro seniory a další zájemce

Vycházka prostějovskou
botanickou zahradou

Karlova Studánka

KDY: pátek 2. června od 16:00
do 18:00
KDE: Botanická zahrada P. Albrechta, ul. Lidická 2, Prostějov
Litovelský bylinkář Vláďa Vytásek
provede účastníky prostějovskou
botanickou zahradou. Zájemcům
ukáže všechny léčivé rostliny
v zahradě, vysvětlí, jak a kdy bylinky
sbírat, na jakých místech rostou
v přírodě, které části a jakým způsobem se dají využít, a popíše léčivé
účinky jednotlivých rostlin. Poplatek
za dospělého účastníka: 30 Kč
akce pro veřejnost

Den Hloučely

KDY: sobota 3. června od 14:00

KDY: sobota 24. června
KDE: Karlova studánka
Exkurze vlastním autobusem
do Karlovy studánky. Navštívíme
sklárnu v nedalekém Vrbně pod
Pradědem a geopark v Karlově
studánce. Pro zájemce vycházka
lázeňským okruhem na vyhlídku
Rolandův kámen, popř. i k vodopádům Bílé Opavy.
Na akci je nutné se předem přihlásit na iris@iris.cz. Cena 200 Kč.

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, T-mobile
a MŽP v rámci projektů „Učíme venku
– Příroda Prostějovska“ a „Nově o odpadech nejen na Prostějovsku“.

INZERCE

DŮM U PARKU – klenot v centru Olomouce
Kdysi Dům odborových svazů na Palackého ulici 21, dnes klenot mezi
olomouckými historickými domy – DŮM U PARKU. Po téměř dvouleté
náročné a citlivé rekonstrukci dnes slouží plně svým nájemníkům.
Multifunkční prostor nabízí nejen komerční prostory, kanceláře ale také
společenský sál s veškerým vybavením. Vše v atraktivní lokalitě nedaleko
centra města v sousedství Čechových sadů.
s restaurací v přízemí. V dnešní citlivě zrekonstruované podobě se stává
multifunkčním prostorem, který nabízí
moderní kancelářské a nebytové prostory k pronájmu a již brzy společenský sál s veškerým vybavením. „Objekt je nemovitou kulturní památkou
a podle toho jsme museli přistupovat
i k jeho rekonstrukci. Naštěstí jsme
narazili na architektonické studio
MASPARTI – to jsou dva mladí architekti, kteří nám hodně pomohli i při komunikaci s památkáři. Dílo se jim velmi
povedlo a budova si pořád zachovala
své genius loci,“ říkají k provedené
přestavbě majitelé DOMU U PARKU
manželé Opravilovi.
Kanceláře, komerční
prostory a společenský sál
Díky rekonstrukci došlo k šetrnému
propojení historické budovy s moderními standardy pro podnikání.
Vše v přiměřeném luxusu, znamenité funkčnosti a jemné eleganci dělá
z objektu ideální místo pro příjemné
podnikání a setkávání. Hlavní administrativní budova má tři podlaží a dnes
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

již plně obsazené kancelářské prostory. Dvorní část budovy je ideální pro
společenské akce. Sál, který se nachází
ve druhém podlaží, je díky zrenovované štukové výzdobě perlou celého
objektu. „Společenský sál má kapacitu
až 300 osob. Podle návrhu architektonické kanceláře ASET Studio jsme přistavěli ve dvorním traktu nové zázemí
a další salonek. Už v létě zde plánujeme první společenské akce, svatby
a konference a máme zamluvené termíny na plesovou sezonu,“ upřesňuje
Jitka Opravilová. „Během příštích měsí-

ců bude rekonstrukce celého objektu
dokončena a veřejnosti bude DŮM
U PARKU představen v rámci dne otevřených dveří. Věříme, že návštěvníci
ocení vkusně provedenou rekonstrukci celé budovy,“ dodávají Opravilovi.
Informace o pronájmech kanceláří
a společenského sálu:
DŮM U PARKU, s.r.o.
Palackého 75/21, Olomouc
Telefon: +420 602 431 430
E-mail: info@dumuparku.cz
www.dumuparku.cz
WWW.PROSTEJOV.EU

RV1700511/02

Jedinečná a vytříbená stavba, která
svůj příběh započala roku 1887, kdy
byla na základě projektu věhlasného
projektanta Franze Langera postavena a stala se palácovým domem
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kino
prostějov

květen
1.5. pondělí

9.5. úterý

20:00 personal shopper
FR / DE | 105’ | 2016 | thriller
přístupné | 110,- | titulky
--------------------------------------------------

20:00 ZtracenÉ město Z
US | 141’ | 2016 | dobrodružné
drama | 12+ | 110,- | titulky
--------------------------------------------------

20:00 ladislav Zibura:
pěšky meZi buddhisty
a komunisty
cestovatelská show | přístupné | 150,- / 120
--------------------------------------------------

17:30 the circle
US / AE | 90’ | 2017 | sci-fi drama | 12+
110,- | titulky

17:30 Zahradnictví:
rodinný přítel
ČR / SK / PL | 130’ | 2017 | drama
přístupné | 120,-

2.5. úterý

3.5. středa

17:30 kinders
AT | 95’ | 2016 | dokument
přístupný | 90,- | titulky
20:00 the circle
US / AE | 90’ | 2017 | sci-fi drama | 12+
110,- | titulky
--------------------------------------------------

4.5. čtvrtek

17:30
strážci Galaxie vol. 2 premiÉra
US | 136’ | 2017 | sci-fi komedie
12+ | 130,- / 110,- | titulky
20:00 depeche mode live
in berlin premiÉra
US | 129‘ | 2016 | koncert | přístupné | 150,--------------------------------------------------

5.5. pátek

15:30 šmoulovÉ:
Zapomenutá vesnice 3d
US | 88’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 140,- / 120,- | dabing
17:30 strážci Galaxie vol. 2
US | 136’ | 2017 | sci-fi komedie
12+ | 130,- / 110,- | dabing
20:00 rychle a Zběsile 8
US | 136’ | 2017 | akční thriller | 12+
120,- | titulky
--------------------------------------------------

6.5. sobota

15:30 mimi šÉf 3d
US | 97’ | 2017 | animovaná komedie
přístupné | 150,- / 130,- | dabing
17:30 Zahradnictví:
rodinný přítel
ČR / SK / PL | 130’ | 2017 | drama
přístupné | 120,20:00 strážci Galaxie vol. 2 3d
US | 136’ | 2017 | sci-fi komedie
12+ | 150,- / 130,- | titulky
--------------------------------------------------

7.5. neděle

10:30 šmoulovÉ:
Zapomenutá vesnice
US | 88’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 110,- / 90,- | dabing
15:30 špunti na vodě
ČR | 83’ | 2017 | rodinná komedie
přístupné | 120,- / 100,17:30 loupež ve velkÉm stylu
US | 96’ | 2017 | kriminální komedie
12+ | 110,- | titulky
20:00 strážci Galaxie vol. 2 3d
US | 136’ | 2017 | sci-fi komedie
12+ | 150,- / 130,- | dabing
--------------------------------------------------

8.5. pondělí

17:30 strážci Galaxie vol. 2
US | 136’ | 2017 | sci-fi komedie
12+ | 150,- / 130,- | dabing
20:00 ministerstvo lásky
HR / ČR | 103’ | 2016 | komedie
přístupné | 100,- | titulky
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17:30 Zahradnictví:
rodinný přítel
ČR / SK / PL | 130’ | 2017 | drama
přístupné | 120,-

17.5. středa

25.5. čtvrtek

20:00 král artuš: leGenda o meči
GB / AU / US | 126‘ | 2017 | dobrodružné drama | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

20:00 piráti Z karibiku:
salaZarova pomsta premiÉra 3d
US | 129’ | 2017 | dobrodružná komedie
přístupné | 150,- / 130,- | dabing
--------------------------------------------------

17:30 pád
US | 91’ | 2016 | romantické fantasy
12+ | 110,- | titulky

10.5. středa

20:00 american honey
GB / US | 163’ | 2016 | road movie
15+ | 80,- | titulky
--------------------------------------------------

11.5. čtvrtek

17:30 pád premiÉra
US | 91’ | 2016 | romantické fantasy
12+ | 110,- | titulky
20:00 král artuš:
leGenda o meči premiÉra
GB / AU / US | 126‘ | 2017 | dobrodružné
drama | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

12.5. pátek

15:30 mimi šÉf 3d
US | 97’ | 2017 | animovaná komedie
přístupné | 120,- / 100,- | dabing
17:30 Zahradnictví:
rodinný přítel
ČR / SK / PL | 130’ | 2017 | drama
přístupné | 120,20:00 králartuš: leGendaomeči
GB / AU / US | 126‘ | 2017 | dobrodružné drama | 12+ | 140,- | titulky
-------------------------------------------------3d

13.5. sobota

15:30 šmoulovÉ:
Zapomenutá vesnice
US | 88’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 110,- / 90,- | dabing
17:30 strážci Galaxie vol. 2
US | 136’ | 2017 | sci-fi komedie
12+ | 130,- / 110,- | dabing
20:00 uteč
US | 103’ | 2017 | mysteriozní horor
15+ | 110,- | titulky
--------------------------------------------------

14.5. neděle

10:30 mimi šÉf
US | 97’ | 2017 | animovaná komedie
přístupné | 120,- / 100,- | dabing
15:30 špunti na vodě
ČR | 83’ | 2017 | rodinná komedie
přístupné | 120,- / 100,- | dabing
17:30 lady macbeth
GB | 89’ | 2016 | drama | 15+ | 100,- | titulky
20:00 strážci Galaxie vol. 2 3d
US | 136’ | 2017 | sci-fi komedie
12+ | 150,- / 130,- | dabing
--------------------------------------------------

15.5. pondělí

17:30 králartuš: leGenda o meči
GB / AU / US | 126‘ | 2017 | dobrodružné drama | 12+ | 120,- | titulky
20:00 klient
IR | 125’ | 2016 | drama | 12+ | 100,- | titulky
--------------------------------------------------

16.5. úterý

17:30 Zahradnictví:
rodinný přítel
ČR / SK / PL | 130’ | 2017 | drama
přístupné | 120,20:00králartuš: leGendaomeči3d
GB / AU / US | 126‘ | 2017 | dobrodružné drama | 12+ | 140,- | titulky

18.5. čtvrtek

17:30 cuky luky film premiÉra
SK | 112’ | 2017 | komedie | přístupné | 110,20:00 vetřelec: covenant premiÉra
US | 122’ | 2017 | sci-fi horor | 15+
130,- | titulky
--------------------------------------------------

19.5. pátek

15:30 příšerky pod hladinou 3d
ES | 92’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 150,- / 130,- | dabing
17:30 cuky luky film
SK | 112’ | 2017 | komedie | přístupné | 110,20:00 vetřelec: covenant
US | 122’ | 2017 | sci-fi horor | 15+ | 130,- | titulky
--------------------------------------------------

20.5. sobota

15:30 příšerky pod hladinou
ES | 92’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 150,- / 130,- | dabing

3d

17:30 Zahradnictví:
rodinný přítel
ČR / SK / PL | 130’ | 2017 | drama
přístupné | 120,20:00 vetřelec: covenant
US | 122’ | 2017 | sci-fi horor | 15+
130,- | titulky
--------------------------------------------------

17:30 polina premiÉra
FR | 112’ | 2016 | drama | 12+ | 100,- | titulky

26.5. pátek

15:30 příšerky pod hladinou
ES | 92’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 120,- / 100,- | dabing
17:30 cuky luky film
SK | 112’ | 2017 | komedie | přístupné | 110,20:00 piráti Z karibiku:
salaZarova pomsta 3d
US | 129’ | 2017 | dobrodružná komedie | přístupné | 150,- / 130,- | dabing
--------------------------------------------------

27.5. sobota

15:30 špunti na vodě
ČR | 83’ | 2017 | rodinná komedie
přístupné | 120,- / 100,17:30 piráti Z karibiku:
salaZarova pomsta
US | 129’ | 2017 | dobrodružná komedie
přístupné | 130,- / 110,- | dabing
20:00 Zahradnictví:
rodinný přítel
ČR / SK / PL | 130’ | 2017 | drama
přístupné | 120,--------------------------------------------------

28.5. neděle

10:30 příšerky pod hladinou
ES | 92’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 120,- / 100,- | dabing

21.5. neděle

15:30 šmoulovÉ:
Zapomenutá vesnice
US | 88’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 110,- / 90,- | dabing

15:30 šmoulovÉ:
Zapomenutá vesnice 3d
US | 88’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 140,- / 120,- | dabing

17:30 cuky luky film
SK | 112’ | 2017 | komedie | přístupné | 110,-

10:30 mimi šÉf
US | 97’ | 2017 | animovaná komedie
přístupné | 120,- / 100,- | dabing

17:30 strážci Galaxie vol. 2
US | 136’ | 2017 | sci-fi komedie
12+ | 130,- / 110,- | dabing

20:00 piráti Z karibiku:
salaZarova pomsta
US | 129’ | 2017 | dobrodružná komedie
přístupné | 130,- / 110,- | titulky
--------------------------------------------------

20:00 vetřelec: covenant
US | 122’ | 2017 | sci-fi horor | 15+ | 130,- | titulky
--------------------------------------------------

17:30 král artuš: leGenda o meči
GB / AU / US | 126‘ | 2017 | dobrodružné drama | 12+ | 120,- | titulky

22.5. pondělí

17:30 vetřelec: covenant
US | 122’ | 2017 | sci-fi horor | 15+
130,- | titulky
20:00 na mlÉčnÉ dráZe
RS / ME | 125’ | 2016 | drama | 15+
90,- | titulky
--------------------------------------------------

23.5.úterý

14:00 masaryk metro senior
ČR / SK | 106’ | 2017 | drama | 12+ | 50,17:30 Zahradnictví:
rodinný přítel
ČR / SK / PL | 130’ | 2017 | drama
přístupné | 120,20:00 králartuš: leGenda o meči 3d
GB / AU / US | 126‘ | 2017 | dobrodružné drama | 12+ | 140,- | titulky
--------------------------------------------------

29.5. pondělí

20:00 neZnámá dívka
BE | 113’ | 2016 | kriminální drama
12+ | 90,- | titulky
--------------------------------------------------

30.5. úterý

17:30 piráti Z karibiku:
salaZarova pomsta
US | 129’ | 2017 | dobrodružná komedie
přístupné | 130,- / 110,- | dabing
20:00 strážci Galaxie vol. 2 3d
US | 136’ | 2017 | sci-fi komedie
12+ | 150,- / 130,- | titulky
--------------------------------------------------

31.5. středa

17:30 piráti Z karibiku:
salaZarova pomsta 3d
US | 129’ | 2017 | dobrodružná komedie
přístupné | 150,- / 130,- | dabing

24.5. středa

20:00 vetřelec: covenant
US | 122’ | 2017 | sci-fi horor | 15+
130,- | titulky
---------------------------------------------------------------------------------------------------

20:00 Zahradnictví:
rodinný přítel
ČR / SK / PL | 130’ | 2017 | drama
přístupné | 120,-

kino metro 70

17:30 oZvěny afo
(academia film olomouc)
vítězný film | vstup zdarma

www.metro70.cZ
www.facebook.com/kinometro70
kinometro70@Gmail.com
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Muzeum a galerie v Prostějově je
laureátem Ceny Olomouckého kraje
Muzeum a galerie v Prostějově obdrželo Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016 v kategorii „Výjimečný počin roku 2016
v oblasti umění – výtvarné umění“
za své dva prestižní výtvarné projekty
na závěr galerijní sezóny, a to výstavy „Jiří Kolář, legenda světové koláže“ a „Josef Čapek - Nejdříve musí
býti obrazu plné srdce, aby ho pak
mohly býti plné oči“. Ceny obdrželo
na slavnostním večeru k udílení cen
Olomouckého kraje v Moravském divadle v Olomouci ve středu 5. dubna
2017 za účasti vrcholných představitelů Olomouckého kraje i představitelů statutárního města Prostějova a zástupců kulturních institucí
Olomouckého kraje. Tyto špičkové
a finančně nákladné výstavy by se
nemohly uskutečnit bez pomoci dalších subjektů – na tomto místě bych
chtěl velmi poděkovat za finanční
podporu i organizační spolupráci
Olomouckému kraji, statutárnímu
městu Prostějovu, pojišťovně Koope-

Omluva návštěvníkům noci kostelů
Vážení a milí návštěvníci Noci kostelů v Prostějově,
Chtěli bychom se vám omluvit, že
v letošním roce Noc kostelů v Prostějově nebude.
Všichni, kteří se podílejí na organizaci, technickém zabezpečení,
přípravě a realizaci programů, to
dělají s láskou, zadarmo a ve svém
volném čase. Zajímavé je, že zatímco
návštěvníků rok od roku přibývá, lidí
nabízejících pomoc je méně a méně.
Stálí pořadatelé a organizátoři v jednotlivých kostelích a modlitebnách
jsou již 8 let stále stejní a noví nástupci a pomocníci nám chybí. Proto
jsme se po pečlivém zvážení společně dohodli, že si letos uděláme Noc
kostelů i my – navštívíme jiná města,
poslechneme si krásné koncerty, podíváme se tam, kam se během roku
nikdo nedostane a nabereme i novou
inspiraci.
Současně vám chci slíbit, že
v příštím roce se prostějovské kostely
a modlitebny opět otevřou a do noci
se opět rozzáří svými programy pro
vás – naše milé návštěvníky.

rativa, agentuře SIDA a společnosti
TK Plus a vyjádřit velký dík člověku,
který vše vymyslel a s mravenčí pílí
a důsledností celé měsíce připravoval
– kurátorce naší galerie paní Kamile Husaříkové. Vždyť například jen
výstava Josefa Čapka představovala
zápůjčky z 18 galerií z celé České republiky a také ze soukromých sbírek
a z rodinné sbírky potomků Josefa
Čapka - obrazy, které byly veřejně vystaveny úplně poprvé. Ocenění je pro
nás velkým závazkem do budoucna
a chtěl bych slíbit, že v tradici velkých
a prestižních výtvarných projektů budeme i nadále pokračovat – nejbližší
z nich návštěvníky muzea a galerie
čeká již za měsíc, a to výstava českých
a evropských mistrů portrétu a figury
právě ze sbírek pojišťovny Kooperativa. Srdečně všechny zveme!
Mgr. Daniel Zádrapa,
ředitel Muzea a galerie
v Prostějově, příspěvkové
organizace Olomouckého kraje

Letošní Noc kostelů se bude
konat v pátek 9. června 2017. Jen
v Olomouci bude otevřeno více než
20 kostelů a z nejbližšího okolí to
budou kostely v Kostelci na Hané,
Mostkovicích, Plumlově nebo Nezamyslicích. Udělejte si čas, určitě to
bude stát za to!
Jménem prostějovské ekumeny
a všech zástupců prostějovských farností a sborů
Jana Tobolová
koordinátor
Noci kostelů v Prostějově

INZERCE

CESTOVNÍ AGENTURA AMIMA
12 let jsme tu pro vás

PRODEJ – LÉTO V PLNÉM PROUDU

pobyty a poznání: MOŘE - HORY - LÁZNĚ - JEZERA - WELLNESS - TURISTIKA
- CYKLOTURISTIKA
pro seniory: DOTOVANÉ POBYTY 50+ a 55+
jednodenní: MUZIKÁLY - DIVADLO - TERMÁLY

Bytový dům Kostelecká Prostějov

Rodinné domy Prostějov-Vrahovice

20

poslední

3 byty

zkolaudovaný
ch

domů

2+kk

4+kk

www.prima-reality.cz
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

724 215 723

RV1700588/01

parkovací
místa k prodeji

www.prima-reality.cz

724 215 723
WWW.PROSTEJOV.EU

RV1700588/02

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

RV1700586/01

PRODEJ JÍZDENEK:

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ
PORADENSTVÍ
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

RV1700177/03

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

TOP DESTINACE: Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, ČR a Slovensko
prodej: CK FISCHER, CK EXIM, CK ANCORA a přes 80 dalších pojištěných CK
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Dvě výstavy obrazů
v Galerii Bašta

Od 1. do 31. května 2017 jsou v Galerii Bašta pro návštěvníky připraveny dvě výstavy obrazů nadšených
malířek Diany Jordanové, která
žije a maluje v Černé v Pošumaví
a Bc. Michaely Spívalové, tvořící
v Olomouci.
Diana Jordanová kombinuje inkoust a akrylové barvy, Michaela
Spívalová používá techniku kombinovanou s olejovými barvami.
Vernisáž obou expozic proběhne 1. května od 17 hodin, s úvodním slovem PhDr. Antonína Bůžka,
Ph.D. z Prostějova. Provozovatelka
Galerie Bašta, paní Iva Polická, uměnímilovné návštěvníky srdečně zve.
Antonín Bůžek

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Prostějově zve na pěvecký koncert,
který se uskuteční dne 28. května 2017 v 18 hodin
v modlitebně sboru, Kollárova 6.
Na programu budou árie a písně W. A. Mozarta, A. Dvořáka,
K. Slavického, P. Mascagniho ad.
Zpívá Eliška Münsterová, doprovází MgA. Lucie Fišerová.

Srdečně Vás zveme na výstavu do galerie Cyril (kostelní věž na Brněnské ul.),
kde 4. 5. 2017 v 18 hodin bude vernisáží s doprovodným programem zahájena výstava
Brněnského ateliéru Environmentu – Všem.
Výstava potrvá do 24. 6. 2017. Více informací na www.galerieCyril.cz.
Výstava se koná za podpory statutárního města Prostějova
a Římskokatolické církve Povýšení Sv. Kříže.
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Bezbariérový přístup
Jana Sigmunda 300, 783 49 Lutín

www.edwardsvacuum.com

RV1700637/01

tel.: 724 087 813, e-mail: olomouc@jehla.cz
tel.: 724 783 381, e-mail: kobercejehla@seznam.cz
tel.: 724 978 161, e-mail: sumperk@jehla.cz
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Prostějovská LIPKA oslavila 25. Narozeniny – II. Díl
LIPKA ve své činnosti vždy
reflektovala a reagovala
na potřeby cílové skupiny.
Ve své době dlouhodobý
nedostatek pracovních
příležitostí pro osoby se
zdravotním znevýhodněním,
jejich sociální izolace i potřeba
pracovní integrace a sociálního
začlenění byly hlavními impulsy
pro vytvoření chráněné dílny.
Malá dílna zaměstnávající 12 lidí se
postupně rozrostla a LIPKA na jejím
základě v roce 2000 vybudovala jedno z prvních sociálních družstev v ČR
pod názvem SENZA družstvo, chráněná dílna. Přes složitější až průkopnické začátky a tvrdé dopady ekonomické krize SENZA pracuje doposud.
Již sedmnáctý rok v dílnách nachází
trvalé a smysluplné pracovní uplatnění zhruba 45 lidí s různým stupněm zdravotního znevýhodnění.
Poslední roky se pracovníci LIPKY stále častěji setkávali s dalším
problémem. I děti se zdravotním

postižením dospívají, jejich rodiče
stárnou a mnohdy jsou již ve věku,
kdy sami potřebují podporu a péči.
S letitou znalostí potřeb svých uživatelů a po důkladných přípravách se
LIPKA pustila do realizace rozsáhlého investičního projektu s názvem
„Mám kam jít“. V květnu 2015 tak
mohla otevřít nové zařízení v Prostějově – Vrahovicích na ulici J.
Köhlera, poskytující dvě nové sociální služby. Chráněné bydlení s kapacitou 14 míst, které umožňuje lidem se zdravotním znevýhodněním
co možná nejvíce samostatný život,
osvojit si péči o sebe sama, co a jak
nakoupit, uvařit, uklidit, atd. Sociálně terapeutická dílna v podobě
malé cukrárny pro veřejnost vytváří
podmínky pro přípravu 6ti převážně
mladých lidí k možnému budoucímu pracovnímu uplatnění. Projekt
byl podpořen z Regionálního operačního programu Střední Morava,
oblast podpory Infrastruktura pro
rozvoj sociálních služeb. Díky poskytnutému výtěžku z Adventních

koncertů České televize mohly být
obě služby velmi moderně vybaveny
a zařízeny. K úspěšné realizaci celého projektu svou podporou a pomocí velkou měrou přispělo také statutární město Prostějov.
Předchozí řádky jsou jen výčtem
pomyslných milníků v existenci
a vývoji jedné z prostějovských neziskových organizací. LIPKA uplynulé čtvrtstoletí naplnila cílevědomou prací, do které se promítlo
mnoho lidských osudů a životních
příběhů. Prvotním cílem veškerých
aktivit však stále zůstává každodenní pravidelné poskytování kvalitních
sociálních služeb dětem, dospělým
lidem a seniorům. Lidem, kteří naše
služby potřebují a projeví o ně zájem, kterým pomohou žít co možná nejběžnějším způsobem života
svých vrstevníků. Nejlepším oceněním práce kvalifikovaného, tvůrčího
a lidsky vyspělého týmu pracovníků
všech poskytovaných sociálních služeb je spokojenost jejich uživatelů
i vzrůstající počet zájemců.

Za úspěchy i neúspěchy LIPKY
stojí lidé. Lidé se svými klady a zápory, se svými starostmi, radostmi,
schopnostmi a dovednostmi. Lidé,
kteří spoluutvářejí náš život i celou
společnost, lidé s darem účastnosti,
solidarity, úctou k jiným byť jakkoliv
odlišným a se smyslem pro dobročinnost. Bez podpory všech lidí s dobrým
srdcem, bez obrovské vstřícnosti a pochopení představitelů menších i velkých firem, společností či výrobních
závodů z regionu, letitých dobrovolných spolupracovníků, různých nadačních fondů, fondů EU a zejména
bez dlouhodobé podpory a spolupráce města Prostějova by LIPKA na své
cestě nikdy nedošla tam, kde je dnes
- neopomenutelnou a stabilní součástí
sítě sociálních služeb v našem městě
a regionu. Všem konkrétním i bezejmenným podporovatelům, spolupracovníkům, členům řídícího výboru,
bývalým i současným pracovníkům
patří obrovské poděkování.
Mgr. Renata Čekalová
předsedkyně LIPKA, z.s.

INZERCE

VÝKUP KNIH

ATRIUM (přízemí)
Hlaváčkovo nám.1
Prostějov

LP desek a časopisů

Pro naše klienty hledáme

ANTIKVAR IÁT

Ing. Zuzana Kučerová
tel.: 774 409 430

Univerzitní 14, 77900 Olomouc

příjme na HPP lakýrníka do lakovny,
která je vybavena novou technologií.
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a Renovace starých
hrobů
a Výstavba nových
žulových pomníků
a hrobek

30%

NA BRO

UŠENÍ

(terasov
ých
pomníků
)

a Veškeré hřbitovní
doplňky
a Konzultace
na hřbitově ZDARMA
RV1700648/01

Kontaktní osoba: p. Tomáš Vlach, tel.: 777 838 652

www.vnb-reality.cz

KOMPLETNÍ KAMENICKÉ
A STAVEBNÍ PRÁCE
SLEVA

Dřevovýroba 2MAX s. r. o., provoz Mostkovice,
Náplň práce:
a Lakování dřevěných dílů ke schodům dvousložkovými
a vodou ředitelnými barvami vysokotlakovou pistolí
a Kontrola kvality lakovaných dílů
a Udržování pracoviště, strojů i nářadí v dobrém stavu
a Papírová evidence lakovny (spotřeba barev, laků, apod.)
Nabízíme:
a Dlouhodobé a stabilní zaměstnání na HPP
a Dobré platové podmínky
a Možnost stravování v místě
a Zaměstnanecké benefity
Požadujeme:
a Vyučen v oboru (není však podmínkou)
a Praxe s lakováním výhodou (možnost zaučení)
a Pracovitost, spolehlivost, samostatnost, ochota práce přesčas

Ing. Marie Vymazalová
tel.: 774 421 818

Tel.: 704 701 509

www.blumstav.eu
WWW.PROSTEJOV.EU

RV1700615/01

Při větším množství přijedeme, knihy vybereme
a zaplatíme na místě.

RV1700668/01

www.antikvariatolomouc.cz

RV1700604/01

Chcete dobře a rychle prodat
vaši nemovitost?
Obraťe se na profesionály
Prodávajícím nabízíme kompletní
servis zdarma!

Mgr. Anežka Poláková

585 230 341 • 777 935 553

BYTY, DOMY, POZEMKY
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Úspěchy SŠA Prostějov Program MC Cipísek
Dne 15. 3. 2017 se žáci SŠA Prostějov zúčastnili krajského kola soutěže
Automechanik Junior 2017, kde v kategorii AUTOMECHANIK obsadili
3. a 5. místo. David Václavíček postupuje do celorepublikového kola.
Tabulka umístění v soutěži Automechanik Junior 2017 uskutečněné
na SŠP Rooseveltova Olomouc

Pořadí Příjmení

Jméno

Škola

 Body celkem

květen 2017

Výchova synů
Všichni to s nimi myslíme dobře, výchova kluků však má svá specifika. Vychováváme chlapce tak, aby z nich jednou byli skuteční chlapi? Beseda pro
rodiče s ing. P. Mečkovským ve středu 24. 5. v 18 hodin. Rezervace míst
předem.

1

SŠP Rooseveltova Olomouc

192

2

SŠP Rooseveltova Olomouc

188

SŠA Prostějov

169

SŠT Přerov

141

SŠA Prostějov

136

6

VOŠ a SŠA Zábřeh

135

Beseda a praktické zdravotní cvičení pro rodiče i děti s Mgr. H. Peterkovou
o správném držení těla a zdravém vývoji nohou dětí. V pátek 19. 5. v 10.30.
Rezervace míst předem.

7

SŠP Švehlova Prostějov

134

Oční optometrické vyšetření

7

VOŠ a SŠA Zábřeh

134

8

SŠP Švehlova Prostějov

122

9

SŠT Přerov

114

3

Václavíček

David

4
5

Václavík

Matěj

Aby záda nebolela a nohy nás dobře nesly!

s Mgr. A. Jeřábkovou, středa 31. 5. od 13 hod. dle objednání

Týden pro rodinu – Rodina je okruh lidí, co si do svých srdcí vidí
-jr-

15.–19. 5. – tradiční týden pro rodinu k Mezinárodnímu dni rodiny – společně tvoříme projekt k podpoře zdravých rodinných vztahů ve všech pravidelných programech

Dobrý den, máme tady dětský den
Oslavujeme den dětí ve všech pravidelných skupinách 29. 5.–2. 6. Některé
skupiny budou mít program v parku.

Poděkování
A-tým Jestřábů děkuje hlavnímu
partnerovi statutárnímu městu Prostějovu
za podporu v sezóně 2016/2017.
Klub LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. by chtěl tímto poděkovat hlavnímu partnerovi statutárnímu městu Prostějovu za spolupráci v oblasti
reklamy a celkovou podporu, které se A-týmu Jestřábů v uplynulé sezóně
dostalo. Spolupráce se statutárním městem Prostějovem je pro náš klub
nesmírně důležitá, a proto si jí nesmírně vážíme a ceníme, neboť jsme si
vědomi toho, že bez této spolupráce by prostějovský hokej nemohl na takové úrovni existovat. Doufáme, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat i v nadcházející sezóně.
Děkujeme!
A-tým Jestřábů
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Rodičovská setkávání
Pravidelná měsíční setkání – téma setkání dle potřeb účastníků. Pro rodiče, kteří chtějí sdílet své zkušenosti
z výchovy dětí, najít vzájemnou oporu, konzultovat s ostatními rodičovské
radosti i starosti.
Květnové setkání je v úterý 23. 5. 18.00–20.00. Rezervace míst předem.

Individuální psychologické poradenství
s olomouckou psycholožkou PhDr. P. Tenglerovou dle objednání, dotovaná cena

Individuální právní poradenství s právničkou
s Mgr. A. Hálkovou, korespondenční poradenství, osobní schůzka dle dohody dle objednání – zdarma, hrazeno
z dotací

Herny pro rodiče s dětmi bez programu
pátky 10.15–12.15. / 5.5., 12.5. a 26.5. /Pondělní odpolední herny se v květnu a v červnu už nekonají.
www.mcprostejov.cz , www.facebook.com/cipisekprostejov
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Tenkrát na Valašsku …
22. dubna jsme si společně s občany Prlova na Valašsku připomněli
hrůzné události ze samého konce II.
světové války. Počátkem dubna 1945
německá vojenská horda – zfanatizovaní nacisté - vypálili Juřičkův
mlýn v Leskovci.
V následujících dnech, v ohni hořící stodoly, vyvraždili obyvatele pasekářské osady na Ploštině a v průběhu 23. dubna pokračovalo zrůdné
běsnění nacistů v nedalekém Prlově.
Celému světu již dávno bylo jasné, že hitlerovské Německo je poraženo, přesto vražedné komando
ještě 2. května 1945 vyvraždilo osadníky Vařákovy paseky. Záminkou
bylo to, že podporují „bandity.“ Tak
Němci nazývali české vlastence v odboji a partyzány.
Zprávu o průběhu osudného dne
v Prlově nám zachovali místní svědci
události a obecní kronika.

KRÁTCE

V budově staré školy Němci soustředili místní občany a odtud je
provedli celou obcí do místní hospody. Tam probíhaly výslechy a brutální násilí v nekonečných minutách
bolesti, utrpení a strachu o své blízké
i očekávání následné smrti.
Výsledkem krutého běsnění nacistů toho osudného dne v Prlově
byla mučednická smrt třiadvaceti
občanů. Byli Němci zastřeleni nebo
upáleni v plamenech domků, tři byli
oběšeni.
Připomeňme si jeden z mnoha
dramatických příběhů – podivný
osud Tomáše Ondráška mladšího.
Jako jedinému z odsouzených mužů
se, snad jako zázrakem, podařilo
uniknout z plamenů jednoho ze sedmi hořících domů. Po poskytnutí
první pomoci byl opatrně spoluobčany dopraven do Vsetínské nemocnice. Mohl přežít, ale po udání

gestapu neušel ani on kruté smrti.
Byl nalezen měsíc po hrůzné tragédii, až 23. května, v mělkém hrobě
v obci Hošťálková. Otřesné stopy nelidského, sadistického mučení, kdy
byl pověšen na hák za kůži na krku
a pak ještě za živa pohřben, konstatoval soudní patolog.
Stal se jedním z nezapomenutelných 360.000 českých obětí německého fašismu, fanatické rozpínavosti
a nacistické krutosti v průběhu II.
světové války.
Vlastenecké sdružení antifašistů
v Prostějově se již tradičně setkává
s prlovskými občany při pietní vzpomínkové slavnosti. Letos jsme položili věnec spolu se studenty Gymnázia Jiřího Wolkera u pomníku se
jmény umučených občanů – obětí
zrůdného, německého fašismu.
RNDr. Josef Liška

že hřbitov nebyl už po léta používán,
nevyvstala tedy žádná obava z nákazy.
Pokud se narazí na kosti, musely by se
přirozeně neodkladně opět pohřbít,
aby se odstranily z dohledu veřejnosti.
Poslední zpráva k této záležitosti datovaná 26. července pocházela od dr. M.
Girtha a oznamovala lazaretu, že vydal
pokyny správě parků, aby její zaměstnanci po skončení prací na krycích
zákopech provedli na místě zahradnické úpravy. Další zprávy o krytech,
uložení případně nalezených ostatků
nebo o následných parkových úpravách se navzdory usilovnému hledání
nepodařilo v archivních materiálech
najít. Vznikla tedy řada nových otázek, na které dosud neznáme odpověď – v které části bývalého hřbitova
kryty budovali, v jakém rozsahu, kam
uložili nalezené ostatky, stály v té době
na hřbitově ještě náhrobky, co se stalo
s kryty po válce?
Informace o tom, že se zde kryty
budovaly, potvrdil pamětník, jehož
rodina tehdy bydlela v domě dnešní
Studentské ulice, sousedícím s průmyslovou školou. Uvedl, že ve škole
existoval lazaret a pro ochranu jeho
pacientů se měl zbudovat pod lipami ve východní části hřbitova zákop.
Nejdříve se začalo s bouráním hřbi-

tovní zdi. Vykopané rakve pak byly
hromadně uloženy na jednom konci
zákopu, určeného ke krytu. Některé
vnější hrobky však zůstaly na místě,
zvlášť si pamatoval na tu, která připomínala kapličku, a nacházela se
tam ještě koncem 50. let, což potvrdil i jiný pamětník. Plocha hřbitova
se podle vzpomínek pamětníka stala
koncem 50. let dočasným úložištěm
tzv. kočičích hlav z uliční dlažby, kterou město vyměňovalo. Při skládání
dlažebních kostek jedna z nich udeřila do sloupku tohoto náhrobku a tím
ho zničila. Tzv. kočičí hlavy byly pak
někomu prodány a při jejich odvozu
naložili i poničenou hrobku – ne-

Výzva
Pro připravovanou studii o historii jednoho domu v Prostějově hledáme příbuzné či pamětníky jistého Karla Pospischila
* 1909, jeho ženy Marie *1910
a jejich dcery Renaty *1943,
všichni bydleli do roku 1945
na Svatoplukově ulici. /Konfekční firma KaPo/ V roce 1946
byly obě ženy s transportem
Němců odsunuty do Německa.
Informace prosím na telefon
736613603 nebo na mail
princip@seznam.cz

Pietní akt
k uctění obětí II. světové války
se uskuteční v úterý 9. 5. 2017
na Městském hřbitově v Prostějově, za Brněnskou ulicí.
Začátek aktu je v 9:00 hod.

Úkryt na hřbitově?
Z roku 1944 pocházejí zprávy o existenci vojenského záložního lazaretu
v průmyslové škole v dnešní Lidické
ulici č. 2, tedy v blízkém sousedství
židovského hřbitova. V červenci 1944
se vrchní lékař lazaretu obrátil na starostu Prostějova Maxmiliána Girtha
s oznámením a žádostí: „Neboť průmyslová škola, Lazarety 2, nemá předpisům odpovídající protiletecké kryty,
byl lazaret donucen zřídit na jemu
od města vstřícně k dispozici předaném bývalém židovském hřbitově nejméně 5 krycích zákopů s odpovídajícím odvětráváním plynu. Provedení
prací je záležitostí lazaretu. S vděkem
bychom uvítali, když město převezme
v návaznosti na tom realizaci zahradní úpravy, popř. aby lazaret podpořilo
při jeho provedení.“ Ještě téhož dne
10. 7. 1944 odeslal dr. M. Girth dopis,
kde prosil o prověření ze zdravotního
hlediska, protože se jednalo o plochu
hřbitova, a při kopání krycích zákopů
a kontaktem s ostatky tam pochovaných židů by mohlo dojít k nákaze.
Pokud by nehrozilo žádné nebezpečí,
vydá pak pokyn, aby správa městských
parků a zahrad převzala provedení
zahradnických úprav v rámci jím už
schváleného projektu. Dopis šéflékaře
lazaretu z 20. července 1944 ujišťoval,
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

známo kam. Za ní jižním směrem
se podle údajů pamětníka nacházel
další hromadný hrob k uložení vykopaných ostatků – čtverec o straně
čtyři metry. Kromě toho uvádí dosud jinde nezmiňovanou skutečnost,
že na hřbitov dopadly dvě bomby,
v místech asi uprostřed pozemku,
blíž k ulici. Mezi úrovní prašné silnice
a hřbitovem uvádí v době svého dětství výškový rozdíl asi 120 cm. Skutečnosti z jeho vzpomínek přinesly
aspoň částečně odpovědi na některé
z výše nastíněných otázek.
Marie Dokoupilová,
Muzeum a galerie v Prostějově

ilustrační foto starého židovského hřbitova
WWW.PROSTEJOV.EU
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SPORT, SPOLEČNOST

Poděkování za lyžařský kurz
Sníh, slunce a dobrá nálada. Těmito
slovy by se dal charakterizovat týdenní lyžařský kurz Reálného gymnázia,
který proběhl ve dnech 12.–18. února
ve skiparku Gruň v Beskydech.
A nenudil se tu opravdu nikdo.
Zatímco začátečníci si osvojovali základní lyžařské dovednosti, pokročilí
lyžaři dovedli k dokonalosti své carvingové oblouky. Nechyběly zde ani
večerní poučné přednášky a zábavné
hry. Na závěr jsme se mohli seznámit
s činností horské služby a také názornou ukázkou toho, jak pomoci zraněnému člověku na horách nebo při
úrazu utrpěném na sjezdovce.
Jsem ráda, že jsem měla možnost
se lyžařského výcviku účastnit i přesto, že jsem na vozíku a lyžuji na speciálně upravené monoski.
Tímto bych chtěla poděkovat paní
učitelce Janě Dosedělové, Evě Dohnalové, zdravotnici Dagmar Kýrové
a panu učiteli Martinu Šnévajsovi
a Stanislavu.
Jana Hrubá

SPORTCENTRUM DDM

Olympijská 4, 796 01 Prostějov
bližší informace na
www.sportcentrumddm.cz
nabízí pobytové tábory:
SPORTOVNĚ ADRENALINOVÝ TÁBOR SUCHÝ
pro děti ve věku 6 až 15 let
Termín: 6.–12. 8. 2017
Cena: 3 100,Informace:
Mgr. Bc. Tereza Zajíčková
TÁBOR NE NA PRADĚD
pro účastníky od ukončeného
3. ročníku
Termín: 13.–19. 8. 2017
Cena: 3 200,-
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PROHLÍDKY
chrámu sv. Jana
Nepomuckého
bývalého klášterního kostela
Milosrdných bratří
sobota 20. května 2017
časové intervaly:
13.00, 14.00 a 15.00 hod.
Prohlídka interiéru chrámu
a sakristie je doplněna povídáním o sv. Janu Nepomuckém.
Sraz zájemců o prohlídku je
před vchodem do kostela.
Prohlídky realizují studenti
Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově.

Květnová promenáda
Další oblíbená promenáda, a to
už květnová , kterou pořádají
společně DS Historia a LD
Starost Prostějov se uskuteční
v neděli, 21. května 2017 . Sraz
před radnicí ve 14.00 hodin.
-ič-

Informace:
Mgr. Zdeňka Ševčíková
příměstské tábory:
NA VLÁSKU
pro děti ve věku 6 až 10 let
Termín:
1. turnus 24. 7.–28. 7. 2017
2. turnus: 31. 7.–4. 8. 2017
Cena: 1 860,Informace:
Bc. Martina Koudelková
BABY camp 2. turnus
pro děti ve věku 5 až 12 let
Termín: 28. 8.–1. 9. 2017
Cena: 1 200,Informace.
Mgr. Bc. Tereza Zajíčková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO
PROSTĚJOV, SÍDLIŠTĚ SVOBODY
3578/79
Sportovní středisko se sportovní třídou

ATLETIKA
– královna sportů

Nabízíme studium ve sportovních třídách zaměřených
na atletiku s více jak 40-letou tradicí na základní škole,
která je nyní podporovaná trojnásobným Olympijským
vítězem a držitelem světového rekordu v hodu oštěpem
Janem ŽELEZNÝM a nese jeho jméno. Škola je zařazena do projektu MŠMT a Českého atletického svazu.
Ve školním roce 2017/2018 otevíráme sportovně atletickou třídu v 6. ročníku.
Výběrové závody dětí 5. tříd proběhnou
ve dvou dnech a to ve:
čtvrtek 11. 5. 2017 nebo 25. 5. 2017 vždy od 14.30
hod na školním stadionu ZŠ Jana Železného, sídliště
Svobody Prostějov, (v případě nepříznivého počasí
v tělocvičně ZŠ JŽ) /člunkový běh 4x10m, dálka z místa, hod medicinbalem 1kg, překážková dráha/.
Kontaktujte nás, poskytneme Vám bližší informace.
ZŠ Jana Železného:
582302411, zsjz@zsjz.cz
http://www.zsjz.cz
Vedoucí trenér: Mgr. Dalibor Ovečka, 604821175,
D.Ovecka@seznam.cz
AC Prostějov: 606144824, atletika.pv@volny.cz
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Vzpomínky na Wolkerův Prostějov

ASOCIACE REIKI MORAVA z.s.
web: www.reikimorava.cz
vás zve na květnové akce:

13. 5. 2017 sobota 10.00 hod
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – I. STUPEŇ – ART ECON SŠ, Husovo nám. 91, PV 2. NP, multimediální učebna
Přibližně hodinová prezentace o REIKI, potom iniciace na REIKI. Následuje seminář o práci s energií REIKI a průběžné procvičování jednotlivých technik, které jsou součástí výuky prvního stupně. Na výše
uvedenou akci srdečně zveme všechny, kteří mají o danou problematiku zájem. Děti mohou být iniciovány od 3let. REIKI u dětí zintenzivňuje osobnostní rozvoj, posiluje imunitní systém, zvyšuje koncentraci
a chrání před zneužíváním návykových látek. Úvodní přednáška s prezentací a zodpovězením dotazů je zdarma.

přednáška Klubu historického
a státovědného v Prostějově

27. 5. 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 každého účastníka na tři
symboly druhého stupně. V rámci semináře Vám budou poskytnuty
potřebné informace, metodiky a vyzkoušíte si zajímavé techniky spadající do druhého stupně. Mimo to získáte certifikát a manuál.
Mgr. Rudolf FRANTIS, předseda a členové
Rady ASOCIACE REIKI MORAVA z.s.

V letošním roce proběhne jubilejní 60. ročník celostátní přehlídky uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkerův Prostějov. Na uplynulé ročníky zavzpomíná v rámci květnové akce Klubu historického a státovědného v Prostějově paní Jana Zikmundová, která se v minulosti poetického festivalu osobně
účastnila, ať již jako úspěšná recitátorka nebo dlouholetá předsedkyně programové komise. Povídání bývalé ředitelky Městského divadla v Prostějově
bude doprovozeno dobovými filmovými záběry a fotografickými snímky.
Klubová přednáška se uskuteční v tradiční třetí úterý v měsíci dne 16. května
2017 v 17 hodin ve výstavním sále Státního okresního archivu Prostějov v Třebízského ulici č. 1. Všichni jsou srdečně zváni.
-tc-

Projekt „Seznamování veřejnosti s tradičním Usuiho REIKI“ byl spolufinancován Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějov

INZERCE

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

Operátor úpravy airbagové tkaniny
Operátor barevny
Operátor tkalcovny – zakladač, seřizovač
Operátor výroby bezvodých ofsetových desek
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RV1700676/01

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

RV1700667/01

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 náročnost práce, zkušenosti a pracovní výkon
a pravidelné odměny
a 5 týdnů dovolené, závodní stravování, program akcí pro zaměstnance, další
benefity
a dlouhodobou stabilitu
a pracovní prostředí, kde bezpečnost práce je prioritou
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Lékárna Mamed Prostějov
(Lékárna u radnice)

125 Kč

199 Kč
329 Kč
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





5g

132 Kč

4 druhy

103 Kč

319 Kč

Akční ceny produktů platné od 1. 5.–31. 5. 2017. Platí do vyprodání zásob.

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

www.aaaleky.cz

RV1700161/03

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

