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Po prázdninách do opravených škol a školek!

Paní Linda Wichterlová, vdova po 
akademiku Otto Wichterlovi 
oslavila sté narozeniny! 32

Připomněli jsme si  
49. výročí tragických  
srpnových událostí. 3

Hody se blíží. Město jimi ožije 
v polovině září. Připraven je 
bohatý program. 20



2 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

INZERCE

Pro mou klientku sháním byt 1+1 
nebo 2+1. Za  klientku 
Vám předem děkuji.

PROSTĚJOV, PTENÍ 
(16 KM), CHATA 5+1
Částečně zděná chata 5+1 
k celoročnímu obývání se 
zahradou 2 170 m2.

1.230.000 Kč PENB: G 

734 747 528

Ing. Soňa Ošlejšková
Realitní specialista

www.rkokno.cz Drozdovice 1338/3, 
796 01 Prostějov
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Kelčice 144, 798 08
Vranovice-Kelčice

Pece na vypalování keramiky
Vrámci rozšíření pracovního týmu

přijmeme do hlavního pracovního poměru:

Technolog

Technolog – Konstruktér

Elektrotechnik

Stavěč pecí
NABÍZÍME:
– perspektivní dlouhodobé zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí
– odpovídající ohodnocení
– firemní benefity
– práci v zajímavém oboru

a.s.

Telefonická dohoda předem nutná!!!
Bližší informace podá Bc. Alena Háderová,
tel.: 605 277 026, e-mail: vedeni@kittec.cz
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Před sto deseti lety – 17. září 
1907 – zemřel ve Vídni klavírní 
virtuóz, hudební skladatel 
a pedagog Ignaz Brűll. 

Narodil se 7. listopadu 1846 v ro-
dině židovského obchodníka v Pro-
stějově. Vztah k hudbě získal již 
v dětství od svých rodičů. V roce 
1850 se s rodiči přestěhoval do Víd-
ně, kde absolvoval hru na klavír 
na tamní konzervatoři. Byl výbor-
ným interpretem Beethovenových, 
Schumannových a Chopinových 
skladeb. Jeho díla si vážil hudební 
skladatel Johanes Brahms. Spřáte-
lili se, často spolu čtyřručně hrávali 
a Brahms mu později svěřoval svá 
díla k provedení. Proslul také jako 
hudební skladatel. Proslavil se pře-
devším dvěma koncerty pro klavír 
a deseti operami. Nejslavnější byla 
opera Zlatý kříž, která byla uvede-
na i v Národním divadle v Praze. 
Známé jsou také jeho orchestrální 
serenády, koncertní písně a četné 

romanticky laděné klavírní sklad-
by. Působil také jako profesor hry 
na klavír na Horákově klavírní 
akademii ve Vídni. Tento prostě-
jovský rodák a vynikající hudebník 
je pohřben na Centrálním hřbitově 
ve Vídni.

22. září uplyne sto dvacet 
let od narození akademické-
ho malíře a grafika Otakara 
Hubšila. Narodil se 22. září 1897 
v Nové ulici č. 15 (nynější Dob-
rovského) v Prostějově v rodině 
krejčího Františka Hubšila a jeho 
manželky Františky rozené Zaple-
talové. Tento talentovaný, před-
časně zemřelý malíř se výrazně za-
psal do našeho výtvarného umění. 
Maloval už od dětství. V šestnácti 
letech vytvořil olejomalbu Požár 
Říma. Obraz později zakoupil Karel 
Dostál-Lutinov, který si mladého 
umělce vážil. V roce 1924 absolvo-
val studium na Akademii výtvar-
ných umění v Praze u Vlada Buko-
vace a Maxe Švabinského. V roce 
1926 učil kreslení na prostějovské 
reálce. Jeho další umělecké plány 

narušilo těžké plicní onemocnění, 
jemuž 26. ledna 1928 v Prostějově 
podlehl. Jeho obrazy jsou v tlu-
mených barvách, často melancho-
lické až spirituální. Najdeme mezi 
nimi majestátnost lesa, záběry ze 
slévárny Wikovky, atmosféru cir-
kusu, polní práce, květinová zátiší 
a zákoutí starého prostějovského 
hřbitova. Byl vynikajícím grafikem. 
Především je třeba ocenit devět 
dřevorytů jako výtvarný doprovod 
k básnické skladbě Jiřího Wolkera 
Svatý Kopeček. Vyšly jako bibliofil-
ský tisk u Václava Petra v Praze 
v roce 1926. Hubšilova díla jsou za-
stoupena v městské obrazové sbír-
ce, v Muzeu a galerii v Prostějově 
a v různých soukromých sbírkách. 
Některé obrazy z jeho díla jsme 
mohli nedávno vidět v Prostějově 
na výstavě přírůstků obrazů pro 
budoucí městskou galerii (listopad 
2016, prostějovský zámek) a na le-
tošní výstavě Umění portrétu v Mu-
zeu a galerii v Prostějově. Otakar 
Hubšil spí svůj věčný na prostějov-
ském hřbitově pod bronzovým reli-
éfem Unavený poutník. Podle jeho 
námětu jej vytvořil akademický so-
chař Karel Lenhart.

HANA BARTKOVÁ

Výročí měsíce

UPOZORNĚNÍ:
Za obsah periodika (s výjimkou 
reklamy) odpovídá dle tiskového 
zákona vydavatel, v případě Pro-
stějovských radničních listů tedy 
statutární město Prostějov. 

Z tohoto důvodu nebudou 
zveřejňovány články, které by 
se mohly dotýkat cti, důstojnos-
ti nebo soukromí určité fyzické 
osoby, anebo jména nebo dobré 
pověsti určité právnické osoby.

V pátek 25. srpna 2017 jsme si při-
pomněli 49. výročí vpádu vojsk 
Varšavské smlouvy do Českoslo-
venska. V Prostějově jsou tyto udá-
losti spojeny s tragickou střelbou, 
po níž zůstali tři mrtví a 9 zraně-
ných. O život přišla tehdy 27 letá 
Marta Říhovská, 22 letý Josef Bo-

háč a 71 letý Ladislav Lang. Pohřeb 
měla trojice zastřelených ve čtvrtek 
29. srpna 1968 v deset hodin dopo-
ledne. Rakve byly vystaveny na ka-
tafalcích před radnicí, přikryté stát-
ními vlajkami. V centru města se 
při pohřbu sešly tisíce lidí, někteří 
měli v rukou i transparenty, skrze 

které požadovali odchod okupan-
tů, odsouzení střelby a zrádců. Ze 
vzduchu vše monitorovala sovětská 
helikoptéra…

Tragické události si účastníci 
vzpomínkového aktu připomněli 
u pomníčku obětí na náměstí T.G.
Masaryka.

Pátrání po příbuzných
Prosbu o pomoc při pátrání po pří-
buzných adresoval městu Prostějovu 
pan Jaroslav Perniš z Prievidze:

Hledám někoho z rodiny Františka 
Šťuříka, který zemřel 4. 2. 1968 v Pro-
stějově. Byl středoškolským profeso-
rem a překladatelem. Důvod, proč to 
potřebuji, souvisí se skutečností, že 
profesor Šťuřík byl jedním z prvních 
učitelů na prievidzkém gymnáziu 
(v letech  1919-1921), které si bude 
za dva roky připomínat sté výročí 
svého vzniku. Uvítal bych jakoukoli 
pomoc při pátrání po této osobnosti.

RNDr. Jaroslav Perniš
V případě, že byste v této věci moh-

li pomoci Vy, čtenáři Prostějovských 
radničních listů, můžete zaslat kon-
takt na sebe na e-mail: jana.gaboro-
va@prostejov.eu .Kontakt předáme. 
Děkujeme

Připomínka srpnových událostí roku 1968

Vedle fotografie z letošní vzpo-
mínky přinášíme i archivní fotografii.
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Městská policie Prostějov 
v rámci Programu prevence 
kriminality ve městě 

Prostějově pro rok 2017 začne 
od 1. 9. 2017 zdarma značit jízdní 
kola a invalidní vozíky syntetic-

kou DNA. V letošním roce bude 
označeno 200 jízdních kol a in-
validní vozíky dle zájmu. Značení 
je určeno občanům města Prostě-
jova a bude probíhat na služebně 
Městské policie Prostějov, Ha-
vlíčkova ul. č. 4. vždy v pondělí 

a ve středu od 8.00 h do 11.00 h 
a od 12.00 h do 15.00 h. V pří-
padě zájmu o značení, je třeba 
objednat se k této službě přes 
objednávkový systém na webo-
vých stránkách města Prostějova 
https://www.prostejov.eu/cs/

obcan/objednavani-na-urad/ob-
jednani-k-obslouzeni.html, který 
bude spuštěn od 1. 8. 2017, bez 
objednání nebude možné značení 
provést.

Označené jízdní kolo/invalid-
ní vozík budou vyfotografovány 
a s potřebnými údaji zaevidová-
ny v centrálním registru. Značení 
a registrace bude trvat přibližně 
30 minut.

Forenzní značení syntetickou 
DNA je moderní metodou pre-
vence majetkové trestné činnos-
ti. Syntetická DNA je netoxická, 
zdravotně nezávadná látka, která 
je po zaschnutí pouhým okem ne-
viditelná a bez viditelného poško-
zení je neodstranitelná.

Ke značení je třeba s sebou vzít 
očištěné jízdní kolo/invalidní vo-
zík určené ke značení, občanský 
průkaz, doklad o způsobu nabytí 
jízdního kola/invalidního vozíku, 
popř. je možné jej na místě na-
hradit čestným prohlášením.

Upozorňujeme, že vzhledem 
k technologii materiálu nebude 
možné značit jízdní kola či inva-
lidní vozíky za deštivého počasí 
a při teplotách pod 10°C. Nelze 
značit mokré jízdní kolo/invalid-
ní vozík a je třeba počítat s ná-
slednou dobou schnutí, v případě 
mokrého terénu by mohlo dojít 
ke znehodnocení značení.

Forenzní značení syntetickou 
DNA je podporováno dotačními 
prostředky Ministerstva vnitra 
ČR a finančními prostředky z roz-
počtu Statutárního města Prostě-
jova.

Spolupracujícím subjektem 
na projektu je Policie ČR. -gp-

Forenzní značení jízdních kol  
a invalidních vozíků syntetickou DNA

Městská policie Prostějov

Forenzní značení 
jízdních kol 

– moderní metoda ochrany majetku

zajišťuje evidenci jízdních kol a invalidních vozíků pomocí 
forenzního značení, pro občany města Prostějova.

Pro evidenci a označení je nutné využít objednávací systém na webových  
stránkách města Prostějova www.prostejov.eu. Ten bude v provozu od 1. 8. 2017. 
Značení a registrace bude probíhat na služebně Městské policie Prostějov od  
1. 9. 2017 ve dnech pondělí a středa od 8:00–11:00 a od 12:00–15:00 hodin.  
S sebou je nutné přinést – očištěné jízdní kolo, invalidní vozík, občanský průkaz, 
doklad o způsobu nabytí jízdního kola, popř. čestné prohlášení na místě.

Značení nelze provádět za deštivého počasí a teplotách pod 10 stupňů.

Projekt byl podpořen státní účelovou dotací Ministerstva vnitra ČR  
a finančními prostředky z rozpočtu Statutárního města Prostějova.
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 Technolog 
vstřikolisů
 Manipulant 
a Obsluha lisu

Rádi Vás přivítáme na BURZÁCH PRÁCE 
20. 9. v Prostějově a 17.10. v Olomouci

KONTAKT:
eva.hrubanova@kp-kopro.cz, tel.: 582 336 430, 731 152 542

Průmyslová 5, 796 01 Prostějov

WWW.KP-KOPRO.CZ

HLEDÁ NOVÉ KOLEGY 
NA POZICE:
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Prázdniny utekly jako voda, 
ostatně jako každý rok, 
a před námi je opět deset 
měsíců výuky. Školáci tuto 
představu zřejmě příliš 
nevítají, ale určitě pozitivní 
zprávou je, že ještě do Vánoc 
je čeká pár dnů volna v době 
státních svátků, jeden z nich 
hned v září.

V průběhu prázdnin se ve ško-
lách nezahálelo, ve všech pro-
bíhaly drobné, či větší úpra-
vy. Jejich realizace spočívala 
na jednotlivých školách. A co 
se opravovalo?
Například na ZŠ a MŠ Melantri-
chova to byl plot a na ZŠ E. Va-
lenty se kromě plotu opravovalo 
osvětlení. ZŠ Palackého má opra-
vený plot a hřiště, vyměněná okna 
a modernizované kanceláře. V ZŠ 
a MŠ Jana Železného se opravila 
pískoviště a chodníky v areálu, 
v budově školy pak internetové 
rozvody, sociální zařízení a podla-

ha v tělocvičně. ZŠ Dr. Horáka se 
dočkala opravy učeben a kabine-
tů a MŠ Partyzánská zase opravy 
chodníku v areálu školky Květná. 
V Mateřské škole Šárka byla opra-
vena okna, a také dveře a ochoz 
v objektu MŠ Dvořákova. Oploce-
ní se opravilo i v MŠ Moravská.

Největší investici si vyžádala 
oprava na RG a ZŠ Studentská, 
kde se prováděla celková rekon-
strukce tělocvičny za více než 
3 600 000 korun, na dvou MŠ 
byla provedena z dotací ener-

geticky úsporná opatření, a to 
na MŠ Partyzánská v objektu Al. 
Krále za 7 100 000 a MŠ Šárka, 
pracoviště Žešov za 4 100 000 Kč.

Nový školní rok tedy může 
začít. Co mohu popřát?
Přála bych všem dětem hodné, ale 
i spravedlivé učitele. Rodičům pak 
pevné nervy a jistotu, že je ve škole 
o děti dobře postaráno. A všem dě-
tem bych přála, aby se jim ve škole 
líbilo a aby tam chodily rády.

Rodičům prvňáčků snad udě-
láme ještě o něco větší radost tím, 
že město Prostějov od letošního 
roku přispívá na každého žáka, 
který nastoupí do první třídy, 
částkou 1 000 korun. Tento ob-
nos dostala každá škola. Ta za něj 
nakoupí hygienické potřeby, psa-
cí potřeby, věci do výtvarné vý-
chovy a podobně. Ročně půjde 
řádově o 380–400 tisíc korun, 
které město školám poskytne.

Takže nakonec popřeji peda-
gogům pohodu při práci a mnoho 

zvídavých žáků. A všem hlavně 
pevné zdraví a štěstí. 

Mgr. Ivana Hemerková,
náměstkyně primátorky

Nový školní rok klepe na dveře 
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KRÁTCE

Přehled odchycených psů 
v Prostějově, které je 
možné si osvojit
Liga na ochranu zvířat ČR míst-
ní organizace Olomouc, pobočný 
spolek
Telefon:  585 418 484, E-mail: 
olomouc.utulek-loz@seznam.cz, 
Aktuální přehled odchycených 
psů najedete na webových strán-
kách útulku: http://www.olo-
mouckyutulek.cz
 
Evid. č. 4951 (Jerguš) – pes bígl, 
nalezen dne 30. 7. 2017, místo ná-
lezu: ulice Říční

Evid. č. 4933 (Dargo) – pes velký 
kříženec, nalezen dne 17. 7. 2017, 
místo nálezu: ulice Brněnská+

PROSTĚJOVSKÝ VOŘÍŠEK 2017
NEDĚLE 3. ZÁŘÍ 2017 V AREÁLU KYNOLOGICKÉHO KLUBU PROSTĚJOV 

CHARITATIVNÍ AKCE PRO VŠECHNY PEJSKY A JEJÍCH PÁNÍČKY BEZ ROZDÍLU VĚKU, ČI DOVEDNOSTÍ. AKCE JE PŘÍSTUPNÁ PRO VOŘÍŠKY, KŘÍŽENCE, PSI S PP, PSI BEZ PP.
VÝTĚŽEK Z AKCE PODPOŘÍ SPOLEK „CHRTI V NOUZI“

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 
7:00–8:45 prezence, 9:30 – začátek posuzování, 12:00 – prezentace spolku Chrti v nouzi, závěrečné soutěže

časový harmonogram je pouze orientační. 
PŘIHLÁŠKY ONLINE: WWW.VORISKIADAPV.WBS.CZ 

OCENĚNÍ: Každý účastník získá cenu na památku, poté výherci jednotlivých kategorií hodnotnější ceny. Nikdo neodejde s prázdnou 
SCOOTERING: Jízda na koloběžce se psem, ukázky, možnost vyzkoušení.

VÍCE NA WWW.VORISKIADAPV.WBS.CZ NEBO NA FACEBOOK „PROSTĚJOVSKÝ VOŘÍŠEK 2017“ 
Občerstvení zajištěno

Blokové čištění září/začátek října 2017
05. 09. – blok 1 

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

06. 09. – blok 2 

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

07. 09. – blok 3

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

12. 09. – blok 4

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

13. 09. – blok 6

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

14. 09. – blok 8

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

19. 09. – blok 9

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

21. 09. – blok 10

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

20. 09. – blok 11

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

26. 09. – blok 14

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

27. 09. – blok 15

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

03. 10. – 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

04. 10. – blok 18

Rejskova, Přikrylovo nám., Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova, Sladkovského, Sladkovského cyklostezka, parkoviště u bu-
dovy místního nádraží, Olomoucká (Šafaříkova– Sladkovského) levá strana směr z centra

05. 10. – 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
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Chytrá solární lavička slouží 
nejen k odpočinku, ale poskytne 
také internetové připojení, nabíjí 
přístroje pomocí USB a indukce. 
Také zaznamenává informace 
o stavu ovzduší a venkovní 
teplotě a osvětluje prostor okolo 
lavičky. 

Chytré lavičky lidé najdou v ulici 
Školní (před budovou kina METRO) 
a v ulici Újezd (u frekventovaných 
autobusových zastávek).

„Místa pro instalaci laviček jsme 
vybírali podle intenzity slunečního 
svitu, frekvence pohybu občanů. 
Dále jsme brali v potaz i umístění ka-
merového systému tak, aby byla za-
jištěna ochrana před vandalismem. 
V ulici Školní byla odstraněna jedna 
klasická lavička a nahrazena novou 
chytrou solární. V ulici Újezd jsme 
doplnili stávající mobiliář,“ uvedl 
náměstek primátorky Jiří Pospíšil. 

Solární lavička je zdrojem inter-
netového signálu s dosahem do čtyř 
metrů a v noci svítí. Pomocí insta-
lovaných senzorů umožňuje měře-
ní teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu 
a dále sleduje kvalitu ovzduší. 

„Samotný provoz nevyžaduje 
žádné další náklady, jejich horní část 
je totiž tvořena solárními panely. 
Jedná se o moderní prvek městské-

ho mobiliáře vycházející z konceptu 
programu Smart City, který využívá 
digitální, informační a komunikační 
technologie pro zvýšení kvality živo-
ta občanů ve městech. Zaměřuje se 
také na snižování spotřeby energií, 
eliminaci zátěže životního prostře-
dí,“ doplnil náměstek Pospíšil. Cena 
jedné lavičky, včetně dopravy a in-
stalace, je 116 578,70 Kč včetně DPH. 

Pomocí dálkového přístupu 
je také možno on-line sledovat 
množství energie, které si lavič-
ka ze slunečního svitu vyrobila, 
množství energie, které bylo jejím 
provozem spotřebováno, počty wi-
-fi připojení, počty dobití pomocí 
USB nebo bezdrátového dobití. 

-kaa-vos-

V Prostějově jsou  
první inteligentní lavičky

Vedení města Prostějova dostalo 
nedávno několik nabídek 
na využití zámku ve Ptení. Radní 
proto přistupují k vyhlášení 
záměru prodeje zámku 
a přilehlých pozemků.

Prodej bude 
probíhat for-
mou obálkové 
metody za na-
bídnutou kup-
ní cenu, která 
bude zaplace-
na před pod-
pisem kupní 
smlouvy. 

„V roce 1938 proběhla přestav-
ba části vnitřních prostor zámku, 
kdy zde bylo zřízeno celkem šest 
bytů. V dalším období žádná zásad-
ní rekonstrukce nebo moderniza-
ce již neproběhla. Teprve v letech  
1994–1998 nechalo město Prostějov 
vyměnit střešní konstrukci, klempíř-
ské prvky, krytinu, došlo ke zpevnění 
a vyrovnání věnce obvodového zdiva 
a k opravě stávajících komínů,“ vy-
jmenoval první náměstek primátor-
ky Zdeněk Fišer. Současnou správu 

objektu zámku zajišťuje společnost 
Lesy města Prostějova, s.r.o. . 

Zámek byl již několikrát neú-
spěšně nabízen k prodeji. 

„Nabídku převodu objektu zám-
ku jsme dali také obci Ptení, která 
ji ale neakceptovala, a to z důvodu 
nedostatečných finančních pro-
středků na rekonstrukci, provoz 
a údržbu objektu. Obec by případně 
měla zájem pouze o okolní pozem-
ky využité jako komunikace, které 
by směnila za své pozemky využité 
jako přístupové komunikace k les-
ním pozemkům ve vlastnictví Sta-
tutárního města Prostějova,“ dopl-
nil náměstek Fišer. 

O převod objektu zámku má 
zájem čtveřice možných investorů 
a další nabídl městu možnost zpro-
středkování prodeje zámku. Netra-
diční je také nabídka spolku, do jehož 
vlastnictví by byl zámek bezúplatně 
převeden za účelem provedení jeho 
oprav a celkového oživení. Toto 
oživení by mělo, dle předloženého 
záměru, přijít skrze sdružení řeme-
slníků, historiků, ekonomů a dalších 
lidí všech profesí, kteří by ve volném 
čase opravy prováděli. 

Zámek je situován v centrální 
části obce Ptení, je čtyřkřídlý, jedno-
podlažní až dvoupodlažní, částečně 
podsklepený, postavený původně 
v renesančním stylu. V každém 
rohu stavby se nachází věž, objekt je 
umístěn na návrší jako samostatně 
stojící objekt s přístupem po nez-
pevněné komunikaci ve vlastnic-
tví Statutárního města Prostějova. 
Areál zámku je oplocen, v části je 
cihlová zídka. Jižně od zámku se na-
chází bývalá konírna. Vstupní brána 
je v severním traktu, ve kterém je 
umístěno rovněž schodiště na půdu 
a do sklepa. V západním traktu byly 

v minulosti byty, v jižním traktu se 
kromě bytových jednotek nacházel 
rovněž sklad civilní obrany. Východ-
ní trakt byl využíván původně jako 
kinosál a jako hospodářské míst-
nosti. V současné době nejsou žádné 
prostory zámku využívány.

-kaa-

Zámek ve Ptení dostává další šanci 



8 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY Z MĚSTA

Český zahrádkářský svaz 
Základní organizace Držovice p.s

pořádá v rámci 60. výročí 
založení ZO ČZS Držovice – pod 

záštitou obce a za finančního 
přispění Olomouckého kraje 

– ve dnech 
23. a 24. 9. 2017 
v prostorách Obecního 

domu Držovice 

Zahrádkářskou 
výstavu.

Program:
23. 9. 2017 – otevřeno 

od 10.00 hod. do 18.00hod.
Součástí výstavy budou – ukázky 
výpěstků našich členů a občanů
a expozice k poctě naší úrodné 

Hané a Hanáků
a ukázky tvorby malíře – 

zahrádkáře Vlastimila Boka
a uctění památky zakladatelů 

ZO Držovice
a jak šel čas a vývoj ZO ČZS
a pěstování bylinek podle 

známé bylinkářky Mgr. Jarmily 
Podhorné s možností nákupu 

jejich bylinných produktů
a zahrádka očima dětí 
a Příroda kolem nás

V tento den budou součástí 
výstavy doprovodné 
programy pro děti 

a dospělé:
a „Poznávejte přírodu „
a naučná stezka – kvízy 

s vyhodnocením (na děti čekají 
zajímavé odměny)

a vystoupení sokolníků, ukázky 
dravců

24. 9. 2017 – otevřeno 
od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Po oba dva dny možnost 
občerstvení v „ Zahrádkářské 

kavárničce“.
Pořadatelé srdečně zvou všechny 
občany, příznivce přírody a práce 
kolektivu zahrádkářů, k návštěvě 

této výstavy a oslavy 60-ti let jejich 
práce.

VÝSTAVA BOSAJÍ
15.–17. září 2017

9.00–17.00
v rajské zahradě u kostela

Povýšení sv. Kříže 
v Prostějově

pořádá 
Bonsai klub Haná

při ZOČZS Prostějov 1

Během výstavy probíhá poradenská 
služba, poradíme vým s tvarováním 

stromů, které si přinesete. 
V něděli ukázky tvarování 

stromů.
www.bkhana.cz

Ve dnech 31.8.2017 – 
30.10.2018 bude částečně 
omezen provoz na komunikacích 
ulice Sušilova x Sádky z důvodu 
výstavby komunitního domu.  

ZÁKLADNÍ KAPACITY KOMUNIT-
NÍHO DOMU:
Zastavěná plocha: 972,20 m2  (vč. 
venkovní terasy 1 157,00 m2)
Obestavěný prostor: 11 483,50 m3 
(vč. venkovní terasy 12 058,90 m3)
Užitná plocha celkem: 1 915,44 m2  
(vč. garáží 2 696,05 m2)
Počet navržených bytových jedno-
tek: 25

POPIS STAVBY:
Navrhovaná stavba bude sloužit 

jako komunitní dům pro seniory 
s 25 bytovými jednotkami urče-
ný k trvalému bydlení. V 1.NP jsou 
umístěny garáže a ve 2.NP – 4.NP 
jsou situovány bytové jednotky.

Výstavba je navržena v souladu 
s vyhláškou 398/2009 Sb. o bezba-
riérovém užívání staveb. V objektu 
jsou navržena vyhrazená parkovací 
stání pro osoby s omezenou schop-
ností pohybu a orientace v prostoru. 
Všechna podlaží objektu jsou pří-
stupná výtahem. Vstup do komunit-

ního domu je řešen bezbariérově.
Objekt komunitního domu bude 

přímo dopravně napojen na stávající 
komunikaci v ulici Sušilova jedním 

sjezdem.
Součástí stavby je i provedení 

demolice bytového domu Sádky 
1680/14.

Statistické údaje výměn 
řidičských průkazů u ORP 
Prostějov – 2017 
Zeptejte se v rodině nebo 
svých známých, zda mají platné 
řidičské průkazy?

(Čas hrozně rychle letí. Pomůže-
te jim od problémů – při kontrole 
na silnici)

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

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

K vydání nového řidičského prů-
kazu stačí přijít na příslušný úřad 
obce s rozšířenou působností (pod-

le místa trvalého bydliště řidiče), 
v tomto případě na:

Magistrát města Prostějova, Od-
bor dopravy, ul. Křížkovského 36/7

Předložit: 
a  řidičský průkaz, jehož jste drži-

telem
a  platný průkaz totožnosti
a  jednu současnou průkazovou 

fotografii /foto není prováděno 
pracovníky registru řidičů/

Je možné využít i systému ob-
jednávání na úřad: 

https://www.prostejov.eu/cs/
obcan/objednavani-na-urad/ob-
jednani-k-obslouzeni.html

Pokud řidiči o výměnu nepo-
žádají včas, hrozí jim za řízení 
s propadlým řidičským průkazem 
pokuta, která je v blokovém řízení 
na místě do 2 000 korun, v případě 
správního řízení až 2 500 korun.

Platnost „Řidičských průkazů“:
a  5 let ode dne jeho vydání, pro dr-

žitele skupin C1, C1+E, C, C+E, 
D1+E, D nebo D+E,

a  10 let ode dne jeho vydání 
v ostatních případech A M , 
A1, A2, A, B1, B, T 
 

Mezinárodní řidičský průkaz – 
platnost:
a  1 rok od data vydání – U států, 

které podepsali Úmluvu s přílo-
hou 10 (Ženeva, 1949) 

a  3 roky od data vydání – U států, 
které podepsali Úmluvu o silničním 
provozu dle přílohy 7 (Vídeň, 1968) 

Pozor na uzavírku ulice Sušilova 

Zbývá vyměnit ještě přes tři a půl tisíce průkazů!
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PROHLÍDKA FIRMY WINDMÖLLER & HÖLSCHER V PROSTĚJOVĚ
PROVAZOCHODCI / VZDUŠNÝ BALET / SCIENCE SHOW/ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

 VÝUKA CIRKUSOVÝCH DOVEDNOSTÍ / BALÓNKOVÝ KLAUN / SKÁKACÍ ATRAKCE
 MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ / SEGWAY / VÝBORNÉ OBČERSTVENÍ 

Windmöller & Hölscher Machinery k.s., Háj 374, 798 12  Kralice na Hané

www.wuh.cz 

22. 9. 2017 / 15:00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZABAL  ÍME VÁS!

W&H MACHINERY V PROSTĚJOVĚ, VÝROBCE STROJŮ PRO BALICÍ PRŮMYSL, VÁS ZVE NA

v
RV

17
01

29
1/

01
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Revolution Train – protidrogový 
vlak bude v rámci své tour 
na jižní Moravu přistaven 
na jeden pracovní den (v období 
od 1. 11. 2017 do 15. 11. 2017) 
také v Prostějově.

Přesné datum bude teprve upřes-
něno v měsíci září. Program bude 
ve vlaku probíhat od 8:00 do 19:00 
hodin. V době od 8:00 do 15:00 ho-
din bude určen školním skupinám, 
následně pak zpřístupněn veřejnosti. 

„S nabídkou jsme oslovili i ředi-
tele základních škol, kteří ji okamži-
tě uvítali. Program bude cílit na žáky 
7., 8. nebo 9. ročníků,“ nastínil ná-
městek primátorky Pavel Smetana.

Cílem akce je, prostřednictvím 
zapojení všech lidských smyslů (pa-
tentovaná metoda 5D), maximálně 
zapůsobit na osobnost návštěvníka 
vlaku a efektivně tak ovlivnit jeho 
pohled na zdravý životní styl i pre-
venci závislostního chování.

„Protidrogový vlak jsme už navští-
vili, když byl v Olomouci a přesvědčili 
jsme se, že určitě má význam ho do-
stat do Prostějova. Tvoří ho celkem 
šestice vagonů. Návštěvníci prochá-
zejí příběhem, který sledují v ně-
kolika multimediálních kinosálech 
vlaku. Po každé části filmu se zvedá 
projekční plátno, za nímž je nainsta-
lována věrná kopie místa, která pří-
mo souvisí s dějem příběhu. V těchto 

prostorách pak probíhá interakce 
lektora s účastníky programu a díky 
intenzivní simulaci vjemů dochází 
k maximalizaci prožitku a efektivity 
učení,“ popsal náměstek Smetana.

Stručné představení návazného 
programu „To je zákon kámo“

Program navazuje na „vlakový pří-
běh a je určen pro žáky, kteří návštěvu 
protidrogového vlaku absolvovali

Byl vytvořen ve spolupráci s Ná-
rodní protidrogovou centrálou

Těží z pozitivní reflexe příběhu 
a z vyhodnocených dat získaných 
z dotazníků

Program je realizován cca 3 měsí-
ce po návštěvě vlaku ve třídách dětí, 
které jej navštívily, trvá 2 x 45 minut

Žákům jsou vysvětlovány okol-

nosti vzniku drogové závislosti, 
možnosti její léčby i rizika trestně 
právních následků

Cílem je prohloubit diskuzi o rizi-
cích závislosti a zvýšit u cílové skupi-
ny motivaci ke zdravému životnímu 
stylu prostřednictvím téma svobody 
jednotlivce a respektování zákonů.

Realizátor projektu je Nadační 
fond Nové Česko, www.revolution-
train.cz. -kaa-

Do Prostějova  
přijede protidrogový vlak

Celkem 448 zájemců z Prostějovska 
dnes ovládá základy poskytování 
první pomoci díky zdravotníkům Ne-
mocnice Prostějov. Nemocnice před 
pěti lety zahájila pořádání kurzů první 
pomoci pro veřejnost, v rámci kterých 
odborníci učí lidi praxi i teorii pomoci 
při ohrožení zdraví či života. Zájem 
ze strany veřejnosti je přitom znač-
ný, a proto nemocnice nabídne hned 
v září další kurzy, do kterých se mo-
hou zájemci hlásit již nyní.

„V případě nehody nebo náhlých 
zdravotních obtíží jsou znalosti první 
pomoci nedocenitelné, protože právě 
rychlá a správná pomoc v krizových 
situacích doslova zachraňuje životy. 
V Nemocnici Prostějov chceme do-

vednosti první pomoci naučit opravdu 
každého, kdo má zájem. Proto jsme 
již před pěti lety přišli s nabídkou ško-
lení našimi odborníky přímo v naší 
nemocnici,“ vysvětluje Mgr. Marie 
Jouklová, náměstek pro nelékařskou 
zdravotní péči Středomoravské ne-
mocniční s tím, že možnosti školení 
v Nemocnici Prostějov mohou využít 
kromě jednotlivců také firmy, školy, 
sdružení nebo jakákoliv skupina osob.

Náplní kurzu je přitom jak teorie, 
tak zejména praxe, která je zaměře-
na na základní laickou první pomoc. 
„Účastníci kurzu se naučí správnou 
techniku dýchání a nepřímé srdeční 
masáže, dozví se jak postupovat při 
úrazu elektrickým proudem, jak za-

jistit místo dopravní nehody, nebo 
jak postupovat při zlomeninách a ma-
sivním krvácení, což jsou nejběžnější 
život ohrožující stavy, u kterých právě 
rychlá první pomoc rozhoduje. Záro-
veň nebudou chybět informace o tom, 
jak postupovat v situaci, kdy objevíme 
někoho se zdravotními obtížemi – na-
příklad otráveného oxidem uhelna-
tým, tonoucího a podobně. A dozví se 
samozřejmě i informace o správných 
telefonních číslech na záchranné slož-
ky,“ dodává Mgr. Marie Jouklová.

Kurzy probíhají v nemocnici každý 
měsíc s výjimkou prázdnin. Při napl-
nění minimálního počtu účastníků 
tedy čeká na zájemce nejbližší školení 
26. 9. 2017 v 15 hodin. Délka trvání 

kurzu první pomoci v Nemocnici Pro-
stějov jsou dvě hodiny a cena je 300 
korun. Zájemci se mohou hlásit prů-
běžně na čísle 582 315 139.

„Znalosti první pomoci by měly 
být samozřejmostí pro každého z nás. 
Úraz či nehoda se totiž může stát 
komukoliv bez ohledu na prevenci 
a kdokoliv z nás s nimi také může při-
jít nečekaně do styku. Při masivním 
krvácení, zástavě srdce nebo poranění 
elektrickým proudem navíc mohou 
rozhodovat vteřiny,“ uzavírá vrchní 
sestra oddělení anesteziologicko-re-
suscitačního oddělení Nemocnice 
Prostějov Iva Burgetová, která v kurzu 
přednáší.

-rm-

Martin Lecián
přednáška Klubu 
historického 
a státovědného 
v Prostějově

Po prázdninové přestávce připravil 
Klub historický a státovědný v Pros-
tějově na září akci nazvanou Martin 
Lecián – zločinci a zločinnosti v mezi-
válečné republice. Přednáška se bude 
věnovat životnímu příběhu jednoho 
z nejvýraznějších zločinců českoslo-
venské historie včetně jeho zločin-
ných kousků v prostějovském regio-
nu. O tomto zajímavém tématu bude 
vyprávět PhDr. Pavel Urbášek, histo-
rik soudobých dějin, ředitel Archivu 
Univerzity Palackého v Olomouci 
a v současnosti náměstek primátora 
Statutárního města Olomouce. 

Klubová přednáška se uskuteční 
v tradiční třetí úterý v měsíci dne 19. 
září 2017 v 17 hodin ve výstavním 
sále Státního okresního archivu Pro-
stějov v Třebízského ulici č. 1. Všich-
ni jsou srdečně zváni. -tc-

Nemocnice Prostějov má na kontě téměř 450 absolventů kurzů první pomoci
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Podzimní nabídka 
kurzů pro dospělé
S blížícím se novým školním 
rokem přichází i nová nabídka 
kurzů pro dospělé v Centru 
celoživotního učení při 
Cyrilometodějském gymnáziu, 
ZŠ a MŠ v Prostějově. Vyberte si 
některý z kurzů, třeba objevíte 
své nové nadání.

Na podzim zahájí další ročník 
oblíbených počítačových kurzů. 
V nabídce budou kurzy ve dvou 
osvědčených úrovních – Kurz pro 
úplné začátečníky a Rozšiřující 
kurz pro začátečníky. Všechny 
kurzy jsou zaměřeny prakticky. 
Naučíte se pracovat se základní-
mi programy, používat emailovou 
adresu, vyhledávat na internetu 
nebo vytvořit jednoduchý dopis 
či pozvánku. Učební materiály 
jsou v ceně kurzu a navíc si může-
te procvičit své dovednosti každé 
odpoledne zdarma pod vedením 
pracovníků ICM. Pro pokročilejší 
uživatele jsou připraveny rozšiřu-
jící kurzy Práce s fotografií, Práce 
s flash diskem, MS Excel pro za-
čátečníky a Pohyblivé obrázky – 
Powerpoint.

Další oblastí naší činnosti, 
kterou nabízíme široké veřejnos-
ti, je zájmové vzdělávání. Výtvar-
ný kruh pro dospělé probíhá pod 
vedením Mgr. Hany Martincové, 
která pracuje s účastníky na zdo-
konalování v různých technikách. 
Druhým zájmovým kurzem, který 
si našel své příznivce, je Paličko-
vání. Lektorka Milena Malinová 
vás zasvětí do techniky výroby 
ručně paličkované krajky a na-
bídne inspiraci k výrobě vlastních 
prací.

Kurzy jsou podpořeny z pro-
jektu Olomouckého kraje, smě-
řující k sociálnímu začleňování 
a prevenci sociálního vyloučení.

V případě vašeho zájmu o ně-
který z kurzů se můžete přihlá-
sit u: Mgr. Jitka Havlíčková, tel: 
582 302 555, emailem na adresu: 
havlickova@cmgpv.cz nebo se 
stavit osobně ve škole. 

Více informací naleznete také 
na webových stránkách: http://
ccu.cmgpv.cz.

-jh-

Již několik let probíhá na Prostějov-
sku pod záštitou organizace Člověk 
v tísni o.p.s. doučování sociálně zne-
výhodněných dětí. Ve školním roce 
2016/2017 jsme v rámci individu-
álního doučování podpořili 9 dětí 
a probíhalo také skupinové doučo-
vání na 2 školách pro 10 dětí. Do-
učování zajišťují dobrovolníci, kte-
rým záleží na vzdělání pro všechny 
bez rozdílů. Jednou z dobrovolnic 
letos byla i Markéta. 

„Jako dobrovolník pro organizaci 
Člověk v tísni jsem se rozhodla pra-
covat na základě vnitřního instinktu 
a potřeby využít svůj potenciál tam, 
kde je potřeba. První setkání s mojí 
koordinátorkou proběhlo v naprosto 
přátelské atmosféře. Nejen na začát-
ku, ale během celého mého působení 
v organizaci mi byla poskytnuta veš-
kerá podpora a informace, které jsem 
potřebovala. Velkou výhodou bylo, že 

jsem mohla při výuce využít různých 
materiálů, které kancelář v Prostějo-
vě vlastní. 

Doučování samotné ve mně vy-
volalo mnohem více, než jsem si do-
kázala představit. Hovořit o tom, že 
bych věnovala svůj čas a úsilí naprosto 
bez odměny je hloupost. Doučování 
chlapce mě naučilo být ještě více tr-
pělivou, chápající. Rozvinulo to moje 
schopnosti jednat s lidmi. Dozvěděla 
jsem se, že romská problematika není 
ani omylem tak černobílá, jak se tvrdí. 

Mnohem více jsem začala vnímat 
to, že jsme všichni součástí jednoho 
světa, kde by každý měl nezištně při-
ložit ruku k dílu, aby se nám žilo co 
nejlépe. 

Mimo jiné jsem také poznala na-
prosto skvělé bytosti, další dobrovol-
níky a kolegy z neziskové organizace. 
Jedince, kteří jsou naladěni na úžasně 
pozitivní vlně. 

Za sebe rozhodně doporučuji vě-
novat alespoň hodinu svého času 
týdně. Jedná se v zásadě o reciproční 
vztah a věřte mi, že jako dobrovolník 
získáte mnohem více, než si dokážete 
představit.“

Máte také zájem o dobrovolnictví?
Pokud je Vám více než 16 let, máte 

čistý trestní rejstřík a máte zájem 
o práci s dětmi, ozvěte se pracovnici 
programu Podpora vzdělávání Kamile 
Kobzové:

kamila.kobzova@clovekvtisni.cz
739 220 906
Člověk v tísni o.p.s.
Rostislavova 26
796 01 Prostějov

Program Podpora vzdělávání 
v rodinách je realizována za finanční 
spoluúčasti statutárního města Pros-
tějova a dárcovské sbírky organizace 
Člověk v tísni Lepší škola pro všechny, 
jejíž smyslem je podpořit vzdělávací 
programy v ČR.

Terapeutické centrum 
v Olomouckém kraji má ve městě 
Prostějov své detašované 
pracoviště, které je klientům 
k dispozici od roku 2015. 
Detašované pracoviště sídlí 
na ulici Vrahovická 83. Ulice 
Vrahovická se nachází v blízkosti 
hlavního nádraží Prostějov 
a autobusového nádraží 

Na detašovaném pracovišti v Pros-
tějově pracuje s klienty psycholožka 
Mgr. Lucie Svobodová. Centrum je 
pro klienty k dispozici dva dny v týd-
nu a to ve středu a ve čtvrtek od 08:00 
hod do 16:00hod, po předchozí do-
mluvě. Je tedy potřeba, aby si klienti 
domluvili schůzku předem a to na te-
lefonním čísle + 420 770 147 457 
nebo prostřednictvím e-mailu tera-
pie.pv@podaneruce.cz. 

Terapeutické centrum v Olo-
mouckém kraji se primárně spe-
cializuje na osoby s problémem 
patologického hráčství a na osoby 
s problémem nelátkových závis-
lostí (netolismus, workoholis-
mus, patologické nakupování, aj.). 
Sekundárně pracujeme s uživateli 

nealkoholových návykových látek. 
A v neposlední řadě se věnujeme 
péči o rodiče, partnery či blízké osob 
ohrožených návykovým chováním. 

Součástí naší práce je podpora 
a motivace klientů ke změně je-
jich dosavadního životního stylu 
a snaha o znovu zapojení do běž-
ného života. Terapeutické centrum 
v Olomouckém kraji dále usiluje 
o ochranu společnosti před možný-
mi negativními důsledky vyplývají-
cími z hazardního hráčství a další-
ho návykového chování.

Našim klientům nabízíme am-
bulantní léčbu, jak individuální, tak 
i skupinovou. Momentálně máme 
v Olomouci otevřenou skupinu pro 
hazardní hráče a osoby s jiným ty-
pem nelátkové závislosti (worko-
holismus, netolismus, patologické 
nakupování, online sázení atd.). 
Skupina se schází každý druhý čtvr-
tek v měsíci na adrese Opletalova 1 
(vchod do Galerie Patro). Pro více 
informací o dalším termínu setká-
ní skupiny navštivte, prosím, naše 
webové stránky www.podaneruce.cz 
nebo svépomocný web www.gamb-
ling.podaneruce.cz. Skupina je stále 

otevřená novým členům. V rámci 
komplexní péče o klienta jsou kli-
entovi k dispozici sociální pracov-
nice v rámci sociálního poradenství 
a dluhová poradkyně.
Terapeutické centrum  
v Olomouckém kraji
Společnost Podané ruce o.p.s.
Vrahovická 83, 798 11 Prostějov
terapie.pv@podaneruce.cz
+ 420 770 147 457  
(Mgr. Lucie Svobodová)
+420 773 996 916 
http://gambling.podaneruce.cz/

Již tři roky pomáhá Terapeutické 
centrum nejen patologickým hráčům

*Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

cs/photos/?orientation=&image_ty-

pe=&cat=&colors=&q=casino&or-

der=popular&pagi=9

Dobrovolnictví v organizaci Člověk v tísni
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V měsíci srpnu byly dokončeny 
stavební práce na dalším úseku 
cyklistické stezky do Žešova. 
Jedná se o V. etapu cyklistické 
stezky, která navazuje na již 
v minulosti vybudované úseky 
cyklistické stezky vedoucí 
od ulice Libušinka podél ulice 
Brněnská až k místu za mostem 
přes rychlostní silnici Vyškov 
– Olomouc (konec III. etapy 
cyklostezky). 

Realizovaná V. etapa cyklostezky se 
napojuje přímo v místě ukončení 
III. etapy cyklostezky a je vedena 
až do Žešova, jeho severozápadní 
části, kde bude napojena na silnici 
III. třídy Prostějov – Vyškov a přes 
ni na páteřní místní účelovou ko-
munikaci. Došlo tak k zajištění bez-
kolizního bezpečného cyklistického 
propojení Prostějov – Žešov. Propo-
jení je vedeno rovněž v samostatné 
trase mimo silniční těleso. V úseku 
Žešov-severozápad – žešovský hřbi-
tov je stezka využívána jako smíšená 

stezka pro cyklisty a chodce. V pro-
storu u hřbitova je realizováno mís-
to pro přecházení silnice III/0462 
a nový chodník k účelové komuni-
kaci ke hřbitovu. Celá trasa V. etapy 
cyklostezky je vybudována včetně 
veřejného osvětlení. Rovněž místo 
pro přecházení přes silnici Prostějov 
– Výšovice je nasvětleno pozitivním 
osvětlením.

Další navazující IV. etapa vedou-
cí do prostoru křižovatky Výšovice 
– Prostějov – Žešov na severový-
chodní straně Žešova, kde bude na-

pojena na páteřní místní účelovou 
komunikaci.

Na výstavbu IV. a V. etapy cyk-
listické stezky bude zažádáno o po-
skytnutí dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu 
v rámci vyhlášené 72. výzvy Minis-
terstvem pro místní rozvoj „Cyklo-
doprava II“.

Realizace IV. etapy cyklistické 
stezky je plánována v roce 2018.

ORI, Ing. F. Urbášek, 
Ing. Karina Švalbová

Cyklistická stezka Žešov V. etapa

Účelem rekonstrukce bylo 
stavebně propojit tento objekt 
se sousedním objektem č. p. 25 
a přizpůsobit ho potřebám 
městské policie. Dříve se zde 
v přízemí nacházela provozovna 
tiskárny, klubovna a v horním 
patře byty. Poté byl objekt 
dlouhodobě nevyužíván.

Objekt je součástí stávající řadové 
zástavby a z hlediska urbanistické 
koncepce zůstal objekt nezměněn. 
Rekonstruovaný objekt není umístěn 
v památkové zóně města. Vstup do ob-
jektu je přes stávající vstupní dveře 
z ulice a ze dvora. Napojení na doprav-
ní infrastrukturu je zajištěno přes dvůr, 
který náleží sousednímu objektu. 

V rámci rekonstrukce budovy 
byla provedena demolice sklado-
vého přístřešku ve dvoře a pavlače 
ve 2.NP včetně podpůrných kon-
strukcí a stříšky. Bourací práce se 
dále týkaly kompletního odstranění 
podlah v 1.NP, odstranění všech vrs-
tev ve 2.NP a na půdě (až po stávající 
záklop), vybourání stávajících výpl-
ní, vybourání nových otvorů, odstra-

nění všech stávajících rozvodů a za-
řizovacích předmětů a všech omítek 
a podhledů.

Nově bylo provedeno podřezá-
ní a odizolování obvodového zdiva 
do dvora a do ulice proti zemní vlhkos-
ti včetně sanační omítky. U štítového 
zdiva oddělující objekt od sousedních 
objektů byla provedena hydroizolační 
injektáž. Podlahy v 1.NP byly provede-
ny nově, včetně podkladního betonu 
a hydroizolace. Na stropech jsou pro-
vedeny nové sádrokartonové podhle-
dy. Byly provedeny nové povrchové 

úpravy stěn a nové vnitřní rozvody 
sítí. Objekt byl také kompletně za-
teplen. Plocha dvora byla vydlážděna 
zámkovou dlažbou.

Po rekonstrukci jsou nyní pro 
potřeby městské policie k dispozici 
nové kanceláře skupiny prevence 
a okrskové služby, sušárna oděvů 
a výstroje, včetně skladu, dále jídel-
na s kuchyňkou a WC s umývárnou.

Stavbu realizovala firma JA-
MASTAV MORAVIA a.s. a celkové 
náklady činily 5,4 mil. Kč.

ORI, M. Barták

Rekonstrukce budovy Vápenice č. 27KRÁTCE

Dvě kontejnerová hnízda 
zmizí z ulic

Nahradí je podzemní kontejnery.
Dne 22.8.2017 byla uvedena 
do provozu dvě nová stanoviště 
s podzemními kontejnery na tří-
děný odpad v ul. Školní a na nám. 
E. Husserla. Tyto nové podzemní 
kontejnery nahradí stávající sta-
noviště v ul. Školní před budovou 
magistrátu a stanoviště na ploše 
před bývalou cukrárnou AIDA viz 
fota. Zprovozněním podzemních 
kontejnerů na tříděný odpad do-
chází k zásadnímu zlepšení vzhle-
du v historickém centru města 
a ke zvýšení kapacity (objemu) 
kontejnerů. Obyvatelé této části 
centra města můžou v obdobné 
docházkové vzdálenosti využívat 
podzemní kontejnery.

Stávající venkovní kontejnery 
na tříděný odpad budou odvezeny 
v termínu do 08.09.2017.

-OSÚMM



13PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

RADNÍ, ZASTUPITELÉ

Jak se již bohužel stalo nepěk-
ným zvykem, Hanácký večerník 
ve svém internetovém vydání dne 
12. 7. 2017 zveřejnil článek, který 
pod matoucím názvem „Dva pro-
stějovští radní míří do přestupko-
vého řízení. Náměstek Smetana už 
podruhé“ uvádí, cituji: „Dodržová-
ní zákona o střetu zájmů dělá stále 
některým prostějovským politikům 
problém. Nyní podezření z poruše-
ní zákona čelí komunistický radní 
Václav Šmíd a jeho kolega, náměs-
tek primátorky Prostějova Pavel 
Smetana (ČSSD)“. Dále autor člán-
ku, mladý aktivista Jakub Čech 
tvrdí, že se údajným přestupkem 
bude zabývat přestupková komi-
se Magistrátu města Přerova. Jak 
jsme si však ověřili přímo na Ma-
gistrátu města Přerova, nezakláda-
jí se tato tvrzení na pravdě. Autor 
se svým amatérským způsobem 
snaží vnutit čtenáři dojem, že usi-
luje o pravdu a spravedlnost. Jaká 

je však skutečnost? Nevíme, zda si 
autor článku neověřil fakta nebo 

zda byl hnán snahou zviditelnit se 
i za cenu zveřejnění lživých infor-

mací, či nás snad pošpinit v očích 
občanů. Tak či tak uveřejnil článek 
v době, kdy již buďto věděl nebo 
si minimálně mohl zjistit, že pře-
stupková komise věc odložila a to 
již dne 26. 6. 2017. Motiv autora 
nám není znám, každopádně jeho 
neprofesionální přístup poškozuje 
naše dobrá jména a je z něj patr-
ná snaha hnát se za senzací za ja-
koukoliv cenu. Při tomto svém 
„snažení“ však též napadá Vlaste-
necké sdružení antifašistů, tedy 
organizaci, která z dotace města 
ve výši 10.000 Kč zajišťuje návště-
vy studentů středních škol na pa-
mátných místech jako je Terezín, 
Ležáky, Lidice, Javoříčko, Prlov 
a jiné. Vědomi si těchto skuteč-
ností, rozhodli jsme se uvést celou 
věc na pravou míru a očistit tak svá 
jména od nepravdivých nařčení. 
Což tímto činíme.

Bc. Pavel Smetana 
Ing. Václav Šmíd

Vyjádření k nepravdivému článku 
v Hanáckém večerníku dne 12. 7. 2017

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KAREL KEKEŠI 
s hostem 

Tvá láska je můj chrám 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROGRAM: 
 Skladby J. S. BACHA,                                  
 A. DVOŘÁKA, G. F. HÄNDELA, 
 F.M ENDELSSON-                                                  
 BARTHOLDYHO a další 
 Změna programu vyhrazena. 

  

 
13. září 2017 
 v 18 hodin 
  od 18.00 h 

POŘÁDÁ:  farnost 
Povýšení sv. Kříže         
pod záštitou primátorky 
RNDr. Aleny Raškové 
                                                                                            

  poradenství pro zdravou výživu a zdravý životní  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
KOSTEL SVATÉHO CYRILA A METODĚJE 

Brněnská ulice, Prostějov 

          VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
 

Jiøinkové odpoledne 
Jarmily Pospíšilové

Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci

 s Petrou Kotrysovou, M@K Style, Švadlenkou Lenky Štěpánkové a 

Radkou Koskovou - Ranae make-up si Vás dovolují pozvat na

Více na www.okraslovacispolek.cz 

Součástí programu bude  módní přehlídka

Karen Janíkové, Lenky Štěpánkové a Petry Kotrysové.

Výzdobu a květinové vazby zajistí studio 

FLORIS - Ing. Pavly Koutné.

Program zpestří Tomáš Jurenka

a Taneční studio Jany Bálešové.

17. 9. 2017 od 16.30 hodin 
v přednáškovém sále Národního domu.
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Díky a přijďte...
Ráda bych poděkovala novému vede-
ní kina Metra za změnu při uvádění 
filmů Filmového klubu. Byť je někdy 
smutné, že skvělé filmy, v rámci na-
šeho početného města, zhlédne nepo-
četná skupina návštěvníků, jsem spo-
kojená. Hraje se, “nejen za každého 
počasí“, ale i za jakéhokoliv počtu ná-
vštěvníků. Témata Filmového klubu 
jsou určená k zamyšlení, což možná 
může některé návštěvníky odradit, ale 
nechci křivdit. Vzpomínám na svoje 
mladá léta. Filmový klub byl promítán 
v kině Jas (kino bylo na Žižkově ná-
městí). Po zhlédnutí některých filmů, 
jsme se tázavě na sebe dívali. Dochá-
zelo na ono známé úsloví: „A bylo to 
umění.“ Nezapomenutelný zůstává 
bezprostřední překlad Dekameronu 
v originále, který zajištovala náhradní 
tlumočnice. Film byl navíc v dialektu. 
Asi po pár minutách, kdy jeden z hr-

Ač je teprve srpen, je potřeba se 
důrazně zajímat o rozpočet 2018, 
kdy přerozdělování budoucích 
příjmů města v roce 2018 je již 
v plném proudu. Výše rozpočtu 
2017 dosahuje částky 920 
milionů, z čehož na investice se 
v letošním roce předpokládá  
195 milionů.

Od rozdělení peněz pro každý další 
rok se pak odvíjí dění v Prostějově 
v dalším roce. A protože jsou to naše 
společné prostředky, Změna pro Pro-
stějov celou dobu usiluje o širší zapo-
jení veřejnosti do přípravy rozpočtu 
dalšího roku. Nelze rozhodovat o mi-
lionových investičních a provozních 
prostředcích bez účasti občanů. Nelze 
přece pak v průběhu roku zařazovat 
investiční akce, které v rozpočtu neby-
ly, na které nemáme a které lze reali-
zovat například z dotací. 

Město přišlo v poslední době 
o několik veřejných pozemků ve pro-
spěch soukromých aktivit. Komerční 
aktivity bychom měli více ponechat 
komerčním subjektům (Olympijské 
centrum, Manthellan, výstavbu bytů 
za nemocnicí …) a šetřit si pozemky 
naše pozemky na takové problémy, 

které za nás nikdo nevyřeší. (dopra-
vu, infrastrukturu, parkování, odpa-
dy, zeleň). Na většinu těchto aktivit 
lze získat finanční spoluúčast kraje, 
státu, EU... Možná bychom měli jít 
opačnou cestou. Výkupy vhodných 
pozemků v době dostatku jsou určitou 
pojistkou a dobrou investicí do bu-
doucnosti.

Ohledně přípravy projektu máme 
pro rok 2018 návrh na změnu po-
stupů: Zadání projekčních prací by 
mělo vždy projít veřejnou diskuzí, 
minimálně Finančním výborem 
a odbornými komisemi. Nelze přece 
akce v rozsahu několika desítek mi-
lionů předkládat zastupitelstvu jako 
hotovou věc, s tím, že projektová do-
kumentace je již hotová a stála tolik 
stovek tisíc, takže je potřeba to takto 
schválit a hotovo.

Nefinanční veřejná podpora
Mnoho spolků a organizací, zejména 
těch menších, má problém se současně 
nastaveným systémem dotací a s ná-
sledným vyúčtováním prostředků. 
Navrhujeme kromě veřejné finanční 
podpory zavedení veřejné nefinanč-
ní podpory, kdy například sleva až 
do výše 100% na pronájem divadelní-
ho sálu, KASC, sportoviště, tábořiště, 
autobusu, přistavení kontejneru atd. 
podpoří drobné aktivity ve městě bez 
výrazných finančních nároků a přine-
se lidem větší radost ze života.

Obnova ovocných alejí
Co se radosti ze života týká, ve spolu-
práci s okolními obcemi a se Správou 
silnic by bylo dobré letos zařadit do roz-
počtu milion korun na obnovu alejí 
na příjezdu do Prostějova, i když jsme si 

vědomi, že to není náš majetek. Většina 
ovocných alejí je přestárlá a v katastro-
fálním stavu. Všichni to vidí.

Parkování v centru –  
katastrofální stav
Je na čase si přiznat, že nějaký 
Manthellan za nás problémy s par-
kováním pro návštěvníky současné-
ho centra města nevyřeší a kdoví jestli 
vůbec někdy začne stavět, protože 
konečný termín 31.12.2017 pro za-
hájení stavby se již nachýlil. Proto by 
bylo dobré v rozpočtu 2018 zařadit vý-
stavbu alespoň jednoho parkovacího 
domu ve vnitřním centru města, třeba 
na Wolkrově ulici, Školní či na místě 
původní sodovkárny. Minimálně si 
musíme vytipovat vhodné pozemky 
a možnosti dotací. Ing. Jan Navrátil,  
 www.zmenaproprostejov.cz

dinů jede ke své dívce, tlumočnice 
bravurně sdělila: „On za ní jede a říká, 
jak jí, že ju má rád. A jak na ňu kóká, 
kocour jeden mlsné“. 

Zpět k našemu Filmovému klubu 
v Prostějově. Mimo již zhlédnutých 
filmů, které mne opravdu zaujaly, 
bych doporučila film: „Psi Páně aneb 
sněz ten film“. Dílo vzniklo k 800 
výročí založení řádu Dominikánů, 
scénář a režie Jonáš Vacek. Nebudu 
prozrazovat obsah. Autoři i prota-
gonisté mají podobné cíle jako naše 
společenství u kostela sv. Cyrila 
a Metoděje. Především jde o pocho-
pení a setkávání lidí dobré vůle, o lás-
ku mezi lidmi s pomocí Boží. A co je 
hlavní, jsme otevření opravdu všem. 
Ve světě i doma dochází k změnám, 
my se řídíme heslem naše kostelníka 
„U Cyrilka“, Františka Jančíka, který 
říká: “Zuzko, Bůh zde je, kostel zde je, 
dá-li Pán Bůh, jsme zde i my a kněží 
se střídají“. Je to někdy náročný úsek 

naší cesty, než si zvykneme na nové 
pastýře. Výše uvedený film mě zau-
jal svou otevřeností, snahou Domi-
nikánů konat dobro mezi lidmi bez 
rozdílů a také nebát se, přiznat své 
nedostatky. 

Za otevřenost a vstřícnost jsme 
byli pochváleni i my, návštěvní-
ky Galerie Cyril, která je umístěna 
ve věži kostela sv. Cyrila i Metodě-
je. Možnost návštěvy pro veřejnost 
je každou neděli po mši svaté od 10 
do 11 hod nebo po domluvě kontakt 
728 341 231. (web: galerie.cyril@cz). 
Do konce září zde budou vystavovat 
autoři Kateřina Holá a David Fesl. 

Jste zváni: 13.9. v 18 hodin 
na koncert Karla Kekéšiho v kostele 
sv. C+M : „Tvá láska je můj chrám“, 
který pořádá farnost Povýšení sv. 
Kříže pod záštitou paní primátorky 
RNDr. Aleny Raškové.

V sobotu 23. 9. v 17 hodin, v Paxu 
zazní Cembalový koncert, vystoupí 

Ondřej Mucha-cembalo, Ivana Ma-
chová-flétna.

27. 9. v 18 hodin vernisáží v ga-
lerii Cyril zahájí svoji výstavu Miloš 
Karásek, dílo nese název: „Ze Země 
Do Nebe, Z Nebe Do Tebe.“ Po verni-
sáži týž den v 19 hodin bude v Paxu vy-
stupovat skupina RAMIVANA – me-
ditativní hudba spojená s posezením. 

28. 9. na svátek sv. Václava bude 
možnost komentovaných prohlídek 
v 15, v 16 a v 17 hod. v kostele i v Paxu. 
Provázet budou studentky Střední 
odborné školy podnikání a obchodu 
v Prostějově. Večer 28.9. v 19 hodin 
zazní v Paxu koncert Michala Kořána 
a Agnez Kutas.

Přeji, společně s kolegou Ing. Pe-
trem Kousalem a naši KDU –ČSL 
v Prostějově, všem dětem, studentům 
i pedagogům, ale také rodičům dobré 
vykročení do nového školního roku. 

 MVDr. Zuzana Bartošová 
– zastupitelka KDU-ČSL.

Foto zleva: Petr Kapounek, František Fröml, Jan Navrátil, Petr Lysek

Rozpočet 
2018
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Víte o všem, co se děje  
    ve vaší obci?

olomouc.rozhlas.czProstějov | 106.8 FM

Žijeme tu  
s vámi

Barbora Taševská | redaktorka

ČESKÝ ROZHLAS OLOMOUC 
 VÁM TO ŘEKNE…
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Kapverdské ostrovy
Ve čtvrtek 14. září v 17 hod. si ne-
nechte ujít další povídání sympatic-
ké cestovatelky Jany Bušek, která 
se spolu se svou matkou, prostě-
jovskou rodačkou Alenou Čižmářo-
vou, vydala po vlastní ose na Kap-
verdské ostrovy. Podařilo se jim 
procestovat dva z nich – Santiago 
a Fogo a opět se s námi podělí o své 
neobyčejné zážitky. Jana Bušek je 
absolventkou Univerzity Palackého 
v Olomouci v oborech portugalská 
a anglická filologie a během svých 
studií i poté navštěvovala spolu se 
svou matkou bývalé portugalské 
kolonie, tedy země, kde se dodnes 
mluví portugalsky, aby zjistila, jak 
se žije místním lidem a zachytila 
na svých snímcích jejich každoden-
ní život. Přednáška bude doprová-
zena i výstavou fotografií „Obrazy 
v písku“, které byly pořízeny rovněž 
na souostroví Kapverdy a můžete si 
je prohlédnout v Galerii Na Půdě 
prostějovské knihovny až do konce 
října.

Hudební 
kaleidoskop Jana 
Rejžka

V pondělí 25. září v 17 hod. přiví-
táme v naší knihovně už podruhé 
známého hudebního kritika a pub-
licistu Jana Rejžka. Jeho poslecho-
vý pořad volně navazuje na progra-
my, které dříve připravoval po celé 
republice. Představí nám ukázky 
z domácí i zahraniční tvorby, upo-
zorní nás na zajímavé tituly, in-
terprety, styly i žánry. Zalistujeme 
také v jeho nové knize „Poslední 
slovo má Jan Rejžek!“ sestavené 
z komentářů (glos, sloupků) pub-
likovaných v Lidových novinách. 
Těšit se můžete na hudební ukáz-
ky, které ve veřejnoprávním, natož 
v komerčním rozhlase neuslyšíte, 
ale připomeneme si také největší 
„perly“ normalizačního popu, které 
se kupodivu opět vracejí.

Virtuální univerzita třetího věku

Městská knihovna Prostějov se stala 
konzultačním střediskem Virtuální 
univerzity třetího věku a v září ote-
vírá první studijní semestr. Pokud 
i vás láká příležitost dozvědět se něco 
nového a strávit příjemné dopoledne 
ve společnosti svých vrstevníků, ne-
váhejte a přihlaste se také. Začneme 

pilotním kurzem astronomie, který 
je určen především k  pochopení sys-
tému studia. Příjemnou, populár-
ně naučnou formou si představíme 
slavné astronomy rudolfínské doby 
a dozvíme se mnoho zajímavého 
o slunečních hodinách od antiky až 
po současnost. Pilotní kurz proběh-
ne ve zrychleném režimu – budeme 
se setkávat každý týden, vždy v úterý 
v 9.30 hod. V průběhu tohoto kurzu si 
vyzkoušíte, jak studium probíhá, jak 
se vyplňují závěrečné testy, a rozhod-
nete se, zda budete ve studiu pokra-
čovat. Od října do prosince pak bude 
probíhat tzv. „řádný“ semestr, který 

se bude skládat ze šesti přednášek 
a ve kterém se budeme věnovat té-
matu cestování. Podíváme se na klady 
i zápory cestovního ruchu, probereme 
si zásady bezpečnosti na cestách a do-
zvíme se zajímavé informace z histo-
rie cestování a lázeňství. Potkávat se 
budeme opět v úterý dopoledne, vždy 
jednou za 14 dní. Upozorňujeme, že 
studovat mohou pouze senioři – tedy 
osoby důchodového věku a že kurzy 
jsou placené. Přihlášky a další infor-
mace získáte na první hodině, kde si 
budete moct vše nezávazně vyzkoušet. 
Těšíme se na vás v úterý 5. září v 9.30 
hod. v podkrovním sále knihovny.

V září nás čeká významná literární 
událost. Odstartuje jedinečný projekt 
Spisovatelé do knihoven, jehož cílem 
je propagovat současnou kvalitní čes-
kou literaturu a představit veřejnosti 
zajímavé, známé i méně známé čes-
ké autory. V rámci tohoto projektu 
se od září do června v deseti českých 
knihovnách představí deset českých 
spisovatelů. A my jsme velmi rádi, 
že jednou z těchto deseti knihoven 
je právě prostějovská knihovna. Sou-
dobá česká literatura je paradoxně 
pro mnoho čtenářů neznámá. Téměř 
každý návštěvník knihovny sice zná 

jména jako Michal Viewegh nebo 
Kateřina Tučková, ale moderní česká 
literatura je daleko bohatší a vrstev-
natější. A právě to chce tento projekt 
ukázat. Ve čtvrtek 21. září v 17 hod. 
tedy přivítáme v knihovně prozaičku, 
držitelku několika literárních oceně-
ní Petru Hůlovou. Připomeneme si 
její první román Paměť mojí babič-
ce, který ji proslavil a jehož děj se 
odehrává v Mongolsku, kde Hůlová 
během svých studií pobývala. V říj-
nu se pak setkáme s dramatikem, 
scénáristou a prozaikem, rabínem 
Karolem Sidonem. A v dalších měsí-

cích se můžeme těšit na talentované 
mladé autory Marka Šindelku a Iva-
nu Myškovou, na spisovatele a nakla-
datele Martina Reinera, jehož román 
o Ivanu Blatném získal titul Kniha 
roku, nebo na básníky Petra Hrušku, 
Adama Borziče, Petra Borkovce či 
Jakuba Řeháka. Využijte tedy jedi-
nečnou příležitost osobně se setkat 
s významnými postavami české lite-
ratury, poslechnout si čtení z jejich 
tvorby a zeptat se na to, co vás zajímá.

Petra Hůlová v prostějovské knihovně

Voda pro Stát Izrael
Součásti arabsko-izraelského kon-
fliktu je od samého počátku i válka 
o suroviny. A mezi tyto suroviny 
patří i voda. Dnes je voda a její 
dodávky pro samotný Stát Izrael 
a Palestinská území velmi vážné 
politikum a neustálé osočování Iz-
raele, že Palestincům krade vodu, 
je součástí stupňující se démonizace 
Státu Izrael v EU. Další přednáška 

popularizátora vojenské historie 
Ing. Jaromíra Vykoukala bude věno-
vána vodnímu hospodářství v tomto 
regionu. Přiblížíme si možnosti, 
které dává odsolování, podíváme 
se na ekologické propadáky a jejich 
nápravu, na průběh Války o vodu 
v letech 1964 až 1965, na skutečný 
stav spotřeby vody v samotném Stá-
tě Izrael a na Palestinských územích 
i na projekt národního vodovodu 
a společnost MEKOROT, která se 

o vodu pro tuto zemi stará. Izrael je 
světovou jedničkou v péči o vodu, 
v zavlažování a ve výrobě pitné vody 
odsolováním. Dnešní měnící se kli-
ma a postupné vysychání Evropy 
jako kontinentu vede k tomu, že jeho 
zkušenosti jsou stále cennější. Díky 
nadstandardním vztahům, které 
naše země s tímto státem má, máme 
k těmto zkušenostem neomezený 
přístup. I o tom bude tato přednáška 
– ve středu 27. září v 17 hod.

Také se vám zdá, že hodně zapomí-
náte, nevybavujete si jména a stále 
něco hledáte? Jistě jste už slyšeli 
o kurzech trénování paměti. Osvojí-
te si v nich různé triky a návody, jak 
si udržet v paměti informace, které 
potřebujete. Nebojte se, v kurzech se 
nezkouší, ani nemusíte své výsledky 

nikomu ukazovat. Spíše si oprášíte 
své znalosti, strávíte čas v příjemném 
prostředí, užijete si legrace a třeba 
navážete i nová přátelství. Kurz tré-
nování paměti má šest lekcí a bude 
probíhat od října do prosince. Bude-
me se scházet jedenkrát za 14 dnů, 
vždy ve středu v 9.30 hodin v učebně 

v přízemí knihovny. Začneme 27. září 
2017. Hlásit se můžete už nyní na tel. 
č. 582 329 661 nebo osobně v čítárně. 
Počet účastníků je omezen. Kurz je 
zdarma, ale přihlášení je již závazné.

Těší se na vás lektorka 
M. Vyroubalová

Trénink paměti aneb Jak si lépe pamatovat
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SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI ČERVENCI 2017 
OSLAVILI SVÁ JUBILEA

70 let
Mgr.  
Vingrálková

Jaroslava Antoníček Karel

Bednář Jaromír Koblihová Veronika

Šobrová Jana Macháčková Marie

JUDr. Hájek Václav Šindler Jiří

Milde Zdeněk Svobodová Marta

Zapletalová Libuše Fajksová Marta

Ing. Horňák Vladimír Korčák Milan

Mgr. Muchová Olga 85 let Ducký Jozef

Nedělník Zdeněk Rychlá Marie

Kroupa František Mikulka Josef

Nováková Marie Karkanová Anna

Guryča Miroslav Kubálek Josef

Zatloukal František Vojáčková Marie

Hupšilová Marie Krejčí Eduard

Robeš Stanislav Vykydalová Bohumila

Slavotínková Marie Honová Olga

Fojtík Jan Lešanská Anna

Křupková Anna 90 let Burgetová Vlasta

Rozsypalová Jarmila Jakubovská Marie

Přibylová Zdenka Páleníková Libuše

75 let Kurtinová Jana Šuster Zdeněk

Ing. Sedláček Vladislav Sychrová Olga

Kořenková Ludmila Liška Leopold

Krč Pavel Kolaříková Miluše

Stratil Karel 91 let Krupičková Růžena

Běhal Jiří Michalcová Věra

Boušková Věra Řehulka Jaroslav

Láznová Jarmila 92 let Černohous Jan

Majarová Alena Vencová Ilona

Hangurbadžová Helena Ing. Kleiner Miloš

Ambrosová Jana Dudášová Jiřina

Mátl Pavel 93 let Procházková Zdeňka

Schillerová Anna Lošťáková Františka

80 let Faltýnek Antonín Kopřiva Antonín

Kovaříková Bětuška 94 let Kleiner Milan

Hrbata František Brančíková Libuše

Hancková Alžběta 95 let Vaňková Miroslava

Krásenská Marie Vymazalová Aurora

Králíková Anna Balzerová Vlasta

Rulíšková Jaroslava 98 let Paňáková Vlasta

Pominula největší vedra, ale léto 
ještě neskončilo. Naopak, teď je 
ten ideální čas na výlety. Tady jsou 
stručné pozvánky:

2. 9. – sobota – Hrad 
Buchlov – Co vonělo z renesanční 
hradní kuchyně – kromě samotné 
prohlídky hradu čeká návštěvníky 
dobová hudba, šermíři, tanečníci 
a samozřejmě ochutnávky. Koho 
omrzí ruch na nádvoří, může se vy-
dat na procházku po okolí.

6. 9. – středa – Termály Vel-
ké Losiny – již tradiční celodenní 
koupání

11. 9. – pondělí – Přečerpá-
vací elektrárna Dlouhé Stráně 
– pro velký zájem opakujeme srp-
nový výlet – dopoledne zastávka 
v Bludově nebo v Šumperku

14. 9. – čtvrtek – Zámek 
a ZOO Lešná – Na programu je 
společná prohlídka zámku (2 okru-
hy) a individuální prohlídka ZOO

19.–22. 9. – veletrh Reha-
protex Brno – Veletrh rehabili-
tačních, kompenzačních, protetic-
kých a ortopedických pomůcek je 
zaměřený také na zdravý životní 
styl a na péči o seniory. Filemon 
& Baucis se veletrhu zúčastní jako 
vystavovatel. Zájemci o dotované 

vstupenky se mohou hlásit stejně, 
jako na výlet. V případě dostateč-
ného zájmu zajistíme na veletrh 
do Brna autobusovou dopravu.

26. 9. – úterý – Zámek Bučo-
vice a zámek Slavkov – společně 
si projdeme základní prohlídkové 
trasy, další expozice a zámecké za-
hrady si může prohlédnout každý 
podle zájmu.

Od podzimu opět připravuje-
me návštěvu Moravského divadla 
v Olomouci.

Na všechny výlety se můžete 
hlásit na prodejně v Prostějově 
na nám. T. G. Masaryka 18 (Nový 
dům), buď osobně, nebo telefo-
nicky na čísle 722 464 228 během 
otevírací doby (PO–PÁ : 8:45–17:15 
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. 
Mimo provozní dobu vám případ-
né dotazy zodpovíme na tel. čísle 
728 337 983.

Akce jsou pořádané ve spoluprá-
ci se Zdravým městem Prostějovem 
a s finanční podporou statutárního 
města Prostějova. -jš-

Výlety pro seniory v září

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
12. 9. 2017 14.00 Prohlídka náměstí T.G.Masaryka v Prostějově 

Sejdeme se ve 14 hod,. před sochou T.G.Masaryka 
a seznámíme se s historií náměstí.

Kristýna 
Kejíková

19. 9. 2017 7.00 Výlet do Velkých Losin
Sejdeme se v 6.45 hod na hlavním nádraží vyrazíme 
přímým vlakem do Velkých Losin. Zde si prohlédneme 
Ruční papírnu a půjdeme se vykoupat do termálního 
parku. Určitě nám zbyde čas na oběd a kávu s výbor-
nými čokoládovými pralinkami. Cena výletu je 284 Kč 
(vstupné do papírny a koupání). Vlak je max. 190 Kč, 
pokud nás bude víc bez průkazek, koupíme si společnou 
jízdenku a bude to zase levnější. Na výlet je nutno se 
přihlásit a zaplatit zálohu 100 Kč do 8.9.2017 na Lipce 
u p. Vybíhalové.

26. 9. 2017 14.00 Prostějovské měšťanské domy I. 
Volně navážeme na procházku prostějovským 
náměstím a detailněji se seznámíme s některými 
pikantnostmi a zajímavostmi domů, kolem kterých 
možná denně chodíme.

Ivan 
Čech

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.
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Klidné místo uprostřed zeleně
Velkorysý prostor 4+kk, 175 m2

Garáž a 2 parkovací místa před domem
Balkon a terasa
Úžasné množství úložných prostor

JH REALITY

www.jhreality.cz 582 341 705, 608 805 659

A B C

Najdi cestu s úsporkou

do sběrného boxu 

Pomoz kamarádům Světlaně, 

Neonovi a Lumiérovi najít správnou 

cestu do sběrného boxu, 

kam vysloužilé zářivky patří.

1

2

3

A B C

Každá zářivka totiž obsahuje nepatrné 

množství rtuti, která je nebezpečná pro životní 

prostředí a musí se zlikvidovat ekologicky. 

Opravdový sběrný box najdeš na městském 

úřadě, v každém větším obchodě, 

nebo prodejně s elektronikou. Společnost 

EKOLAMP v České republice provozuje celkem 

už více než 4200 sběrných míst. 
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PROSTĚJOV  20. ZÁŘÍ 2017
9–17 hod. – Společenský dům Prostějov,
 Komenského 6

KDE

BuRZa PRÁcE a VZDĚlÁnÍ
uRčEna PRO KažDéhO:

	Kdo hledá práci (profesní životopisy s sebou)
	Kdo hledá aktuálně či do budoucna pracovní uplatnění
	Kdo hledá možnost seznámit se se zaměstnavateli regionu

VYSTaVOVaTElé:

	Významní zaměstnavatelé regionu
	Školy, které s nimi spolupracují

DOPROVODnÝ PROGRaM:

	Možnost prohlídky kamionu
	Zaměstnavatelé se představují – Hyde park
	Ukázka přijímacího pohovoru v AJ a NJ (10.25–12.00 hod.)
	Možnost prohlídky techniky Armády České republiky, 

Vojenské policie
	Módní přehlídka ART ECON – Střední škola, s. r. o.
	Vystoupení taneční školy PIROUETTE
	Ukázka Assessment centra (v 9.15 a 13 hod.)
	Poradenství Úřadu práce ČR – volná pracovní místa, 

rekvalifikace, volba a změna povolání
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ORGaniZÁTOŘi BuRZY:

	Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Prostějov
	Okresní hospodářská komora v Prostějově
	Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Spolupořadatelem je Statutární město Prostějov
www.burzapav.cz

PODPORA A MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
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OBČANSKÁ PORADNA
PETRA MICHKA

POSTŘEHY PETRA MICHKA A JEHO PŘÁTEL
Jiří Krampol: Potkal jsem známého, který v minulosti vždy kolem sebe 
šířil dobrou náladu a on byl smutný. Ptám se ho: “Co je ti?” Odpověděl 
mi. “Když jsem se ženil, tak jsem si myslel, že svoji ženu z lásky sním. 
Dnes lituji, že jsem to tehdy neudělal!”
Radim Uzel: Nedávno jsem šel kolem hospody, ze které se ozývala 
harmonika a zpěv. Tak jsem si řekl, jedno pivo by neškodilo. Uvnitř 
hospody seděli dva štamgasti, popíjeli, hráli a přitom zpívali. Tak jsem 
se zeptal: “Pánové co slavíte?” “Život slavíme”, odpověděl mi ten s 
harmonikou. A druhý dodal: “Život je třeba prožít, promilovat, propít, 
profl ákat a hlavně NE proplakat!”

Petr Michek: Minulý rok jsem od kamaráda dostal k narozeninám 
láhev slivovice a k tomu lísteček s citátem Jozefa Krónera. “Dostal 
jsem láhev slivovice. Bál jsem se, že ji na kole rozbiju, tak jsem ji raději 
vypil. Ještě že jsem to udělal. Než jsem dojel domů, pětkrát jsem 
sebou hňápl na zem”. Tomu se říká předvídavost.

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

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

MUDr. Radim Uzel        Mgr. Petr Michek               Jiří Krampol

Podmínky a více informací naleznete na www.fokusoptik.cz

na kompletní dioptrické brýle 
a na všechny sluneční brýle

* Kompletní dioptrické brýle ZDARMA jsou vždy levnější nebo do max. hodnoty 5000 Kč.

Pořiďte si nové dioptrické brýle nebo sluneční brýle 
a druhé pro vás nebo vaše blízké dostanete zcela zdarma! *

V Prostějově nás najdete na této adrese:
Pernštýnské nám. 3, 796 01, Prostějov

Telefon: 582 337 199
E-mail: fokusprostejov@fokusoptik.cz

Po-Pá 9-18 hodin, So 9-12 hodin 

Těšíme se na vaši návštěvu!

Fokus-2017-kampan-07-inzerce-Radnicni-listy-Prostejov-92x130mm-TISK.pdf   1   18.08.2017   16:13:05
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Cembalový 
koncert

23. 9. 2017 
od 17:00

PAX u kostela sv. Cyrila a Me-
toděje v Prostějově

Účinkují: 
Ondřej Mucha – cembalo
Ivana Machalová – flétna

Na září jsme pro Vás připravili:
MATEŘSKÉ CENTRUM  
- každé pondělí od 9–12 hod.
- s programem pro nejmenší. 
Zveme k návštěvě všechny maminky 
i tatínky, kteří jsou s dětmi doma, ale 
i nezaměstnané rodiče!  Nabízíme setká-
vání rodičů s dětmi, rodičovské inspirace, 
tvůrčí a pohybové činnosti, přednášky, 
pravidelné programy, hernu pro děti, 
poradenství a také Biblické tance – pod 
vedením Lenky Kadlčíkové.
Po prázdninách začínáme 11. 9. 2017.

PRVNÍ ŠKOLIČKA  
– každé úterý a čtvrtek od 8.30 
do 11.30 hod
Dopolední 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. 
Přijímáme nové děti. Je nutné se předem 
přihlásit.

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Kurz tvoří osm dvouhodinových setkání 
zaměřených na výchovu k odpovědnosti 
a samostatnosti. Je zaměřen především 
na praktický nácvik správné komunikace, 
založené na porozumění a povzbuzování 
a na řešení konfliktů.
Termíny 3. 10 / 10.10 / 17.10 / 24.10 
/ 7.11. / 14.11 / 21.11 / 28.11 vždy 
v úterý od 17 do 19.30 hod.
Přednášející Bc. Marcela Kořenková je tera-
peutkou v oblasti rodičovského poradenství.
Přijímáme přihlášky. 
V průběhu kurzu nabízíme hlídání dětí.

Víkendový pobyt pro prarodiče 
s vnoučaty 
Babi, dědo pojeď se mnou
zaměřený na prohloubení vztahu a posíle-
ní vzájemné důvěry.
Kdy: 22.–24. 9. 2017
Ubytování s plnou penzí v penzionu Brněn-
ka ve Velkých Losinách.
Přijímáme přihlášky.

Nabízíme ZÁKLADNÍ PORADENSTVÍ, kte-
ré je určeno všem, kteří řeší především 
vztahové či výchovné problémy, soulad ro-
diny a práce, mezigenerační vztahy apod. 
V případě potřeby rozhovoru je nutné se 
objednat, dle potřeby zajistíme i hlídání 
dětí. Poradce bude vaším  „průvodcem“ 
při hledání možných řešení. Zároveň vám 
může zprostředkovat další odborné služby, 
včetně dalšího poradenství či terapie. 

Kontakt: Mgr. Jitka Havlíčková, 
tel:731 626 126, cprpv@seznam.cz.

Programy jsou podpořeny z dotačního 
programu Rodina a ochrana práv dětí 
MPSV ČR, Olomouckým krajem a statutár-
ním městem Prostějovem.

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
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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

Z Á Ř Í   2 017

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

ČTVRTEK 14. ZÁŘÍ | 18.00 HODIN
JEVIŠTĚ ZA OPONOU | LISTOVÁNÍ Č. 1 – ABONMÁ, DOPRODEJ
ZVÍŘE (Torey Hayden)
Účinkují: V. Hollá, P. Oubram
Po skončení diskuse s autorkou, prodej knih, autogramiáda 

NEDĚLE 17. ZÁŘÍ 
PROSTĚJOVSKÉ HODOVÉ SLAVNOSTI

10.30 HODIN | VSTUP VOLNÝ – HLAVNÍM VCHODEM DO DIVADLA
potěšení pro děti – jeviště za oponou 
DIVADELNÍ DÍLNIČKA PRO DĚTI
Atelier modrý Anděl

13.00 HODIN | VSTUP VOLNÝ – HLAVNÍM VCHODEM DO DIVADLA
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NÁRODNÍHO DOMU

14.30 HODIN | PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | VSTUP VOLNÝ
PĚVECKÉ SBORY VLASTIMILA A ORLICE - koncert

16.30 HODIN | PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | VSTUP VOLNÝ
JIŘINKOVÉ ODPOLEDNE JARMILY POSPÍŠILOVÉ
pořádá Okrašlovací spolek města Prostějova

PROMENOÁR DIVADLA | VSTUP VOLNÝ – HLAVNÍM VCHODEM DO DIVADLA
FRANTIŠEK POLÁČEK: APLAUS 2016, výstava fotografií

KVĚTINOVÁ VÝZDOBA
spolková část: Okrašlovací spolek města Prostějova
divadelní část: Květiny Bouzov

Změna programu vyhrazena

   
ČTVRTEK 21. ZÁŘÍ , PÁTEK 22. ZÁŘÍ | 9 A 11 HODIN
DIVADELNÍ SÁL  | PRO ŠKOLY | 60 minut
Aleš Procházka – Arnold Prokop
FINDING AMERIKA: GANGSTEŘI Z NAŠEHO ODDÍLU 
Divadlo Point při GJW Prostějov

ČTVRTEK 21. ZÁŘÍ | 19 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
PATRIK KEE: OTEVÍRÁM – koncert
Pořádá Patrik Kee

PÁTEK 22. ZÁŘÍ | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL  | MIMO PŘEDPLATNÉ
Aleš Procházka – Arnold Prokop
FINDING AMERIKA: GANGSTEŘI Z NAŠEHO ODDÍLU 
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.
Režie: Aleš Procházka

PONDĚLÍ 25. ZÁŘÍ | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5N, DOPRODEJ
Jaroslav Foglar: RYCHLÉ ŠÍPY
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Hrají: D. Vacke, P. Čagánek, D. Vaculík, Z. Trčálek, T. Šulaj, 
J. Kubáník, M. Zetel, M. Vrtáček, P. Hromádka ad.
Úprava a režie: Robert Bellan

STŘEDA 27. ZÁŘÍ | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA B, DOPRODEJ
Milan Kopecký: DÁMY Z ANIANE
Divadlo Palace Praha
Hrají: D. Kolářová, D. Syslová, J. Meduna, M. Stehlík/J. Čapka, 
L. Pernetová/M. Sejnová
Režie: Viktorie Čermáková

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2017
2. 10. | PRO ŠKOLY
PLOVÁRNA – (Bra)tři v tricku Praha 
3. 10. | MIMO PŘEDPLATNÉ
SAMETOVÝ HLAS – Jitka Zelenková 
a její hosté Ilona Csáková, Antonín Gondolán, pořádá UA VALOX 
4. 10. APLAUS 2017 | POŘÁDÁ TK PLUS
POPRASK NA LAGUNĚ – Studio DVA divadlo Praha
Hrají: B. Klepl, E. Holubová, J. Ployhar, J. Krausová, K. Fuitová Nováková, 
M. Slaný, R. Štabrňák/M. Ligač, J. Stryková/A. Fixová, M. Šoposká, J. Meduna/
V. Jílek/V. Šanda, K. Hádek, P. Pěknic, M. Maděrič/V. Jílek
Režie: Milan Schejbal
9. 10. | SKUPINA A – BONUS, DOPRODEJ
KRÁLOVNY – Moravské divadlo Olomouc
11. 10. | APLAUS 2017 | POŘÁDÁ TK PLUS
HAMLETI – Divadlo Na zábradlí Praha
Hrají: J. Plodková, P. Čtvrtníček, J. Vyorálek, H. Hájek, J. Žáček, I. Lupták, V. Vašák
Režie: Jan Mikulášek
13. 10. | PRO ŠKOLY
DÁŠEŇKA – DL Ostrava
18. 10. | SKUPINA A, DOPRODEJ
CHILKOVÁ SLABOST – Divadlo v Rytířské Praha
19. 10. | PRO ŠKOLY
MÁME RÁDI PÍSNIČKY – Marbo Bohdan Vrtal
22. 10. | ČTYŘLÍSTEK – PŘEDPLATNÉ PRO DĚTI A RODIČE, DOPRODEJ
OPICE ŽOFKA – Městské divadlo Zlín
23. 10. | SKUPINA 5P, DOPRODEJ
JMÉNO – Městské divadlo Brno
25. 10. | APLAUS 2017 | POŘÁDÁ TK PLUS
SUPER PARTY ZASLOUŽÍ APLAUS…
M. Rottrová & Neřež; K. Šíp & J. Náhlovský a exkluzívní host jako překvapení
26. 10. | ABONENTNÍ KONCERT – BONUS 
KOUZLO BELCANTA – MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
Slavnostní koncert ke státnímu svátku
pořádá Olomoucký kraj / spolupořádá Statutární město Prostějov
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Dveře dokořán bude mít již tradič-
ně o hodové neděli 17. září Národ-
ní dům v Prostějově. Pořadatelé 
z městského divadla připravili pro 
návštěvníky výtvarnou dílnu pro 
děti, komentovanou prohlídku, 
módní přehlídku a koncert místních 
pěveckých sborů. Národní dům opět 
provoní květiny končícího léta.

„Výtvarnou dílničku, kterou při-
pravujeme ve spolupráci s ateliérem 
Modrý anděl, připravíme v magic-
kém prostoru na jevišti za oponou,“ 
pozvala ředitelka Městského divadla 
v Prostějově Jana Maršálková malé 
návštěvníky s tím, že dílna bude ote-
vřena od 10.30 hodin.

Součástí programu bude již 
tradičně komentovaná prohlíd-
ka secesního skvostu, která začne 
ve vestibulu divadla ve 13 hodin. 
Účastníci budou mít příležitost na-
hlédnout i do zákulisí, které je ve-

řejnosti jinak 
nepřístupné.

D i v a d e l n í 
promenoár na-
bídne výstavu 
fotografií Fran-
tiška Poláčka za-
chycující před-
stavení loňské 
divadelní pře-
hlídky Aplaus.

Ve 14.30 ho-
din je v před-
náškovém sále 
na programu 
společný kon-
cert prostějovských pěveckých sbo-
rů Vlastimily a Orlice.

Od 16.30 hodin pořádá v před-
náškovém sále Okrašlovací spolek 
města Prostějova Jiřinkové odpole-
dne Jarmily Pospíšilové. 

Květinářství Bouzov vyzdobí 

nádhernými vazbami divadelní část 
Národního domu, o květinovou 
dekoraci spolkové části se postará 
Okrašlovací spolek. 

Všechny akce pořádané v Národním 
domě jsou volně přístupné. 

(eze)

Hody v Národním domě: dílnička 
pro děti, módní přehlídka, koncert 
i květiny

ZÁŘÍ 2017
Pátek 8. září v 19 hodin ZÁMEK 
PLUMLOV – open air
FINDING AMERIKA: GANGSTEŘI 
Z NAŠEHO ODDÍLU  
(Aleš Procházka, Arnold Prokop)
Muzikálový příběh dvou kluků, kte-
ří 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 me-
lodií a písničkářka Martina Hurikán 
Seibertová přidala další dvě písně.
Účinkují: V.Lužný, L. Kameníček, T. 
Snášelová, K. Vejmělková, M. Seiber-

tová, 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

Sobota 9. září v 19 hodin
TESTOSTERON  
(Andrzej Saramonowicz) – derniéra
překlad: Tomáš Svoboda
 „To znamená, že ony s náma vyjebá-
vají za to, že se špatně chováme,… my 
to vůbec nemůžeme ovlivnit, protože 
nám to poroučí nějakej zasranej hor-
món …a nakonec, když ony dostanou 
trochu toho testosteronu... tak se cho-
vají stejně jak my?“
Sedm chlapů, sedm povah, sedm ná-
tur, sedm rozdílných hladin testos-
teronu. 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 Procház-
ka, Jakub Krejčí, Lukáš Kameníček, 
Jan Šprynar a Miroslav Ondra nebo 
David Kolba
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Pátek 15. září v 19 hodin 
BASKERVILLSKÁ BESTIE  
(Arthur Conan Doyle,  
Aleš Procházka a kol.) 
Sherlock Holmes a doktor Watson 
na straně dobra. Proti nim stojí zá-
hadná bestie, která uprostřed ponuré 
krajiny plné močálů terorizuje rod 
Baskervillů. Dokáže si doktor Watson 
poradit s metodou dedukční a převle-

ky slavného detektiva?
Komediálně laděná inscenace na mo-
tivy románu A. C. Doyla představí pro-
slulé vyšetřovatele v poněkud jiném 
světle. 
Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, A. Pro-
cházka, J. Hyndrich, L. Hejlová, V. 
Lužný, K. Vejmělková, L. Kameníček, 
D. Krchňavý, J. Krátký, J. Mojžíš Krej-
čí, M. Nevrlá, A. Mlčochová, A. Daněč-
ková a další
Režie: Aleš Procházka

Pátek 22. září v 19 hodin  
MĚSTSKÉ DIVADLO PROSTĚJOV
FINDING AMERIKA: GANGSTEŘI 
Z NAŠEHO ODDÍLU 
(Aleš Procházka, Arnold Prokop)
Hudba: Arnold Prokop
Choreografie: Lucie Lužná
Režie: A. Procházka

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov 13. SEZÓNA 

URČENO PRO ORGANIZOVANÉ ŠKOLNÍ SKUPINY 
REZERVACE 582 329 603 predprodej@divadloprostejov.cz

FINDING AMERIKA: GANGSTEŘI Z NAŠEHO ODDÍLU (Aleš Procházka, Arnold Prokop) V MĚSTSKÉM DIVADLE PROSTĚJOV
Čtvrtek 21. září 9.00 a 11.00 hodin  Pátek 22. září 9.00 a 11.00 hodin 

Čtyřlístek nabídne 
rodinám společný 
zážitek
Městské divadlo v Prostějově již 
po osmé pořádá předplatné Čtyřlís-
tek. V tomto abonmá uvidí malí divá-
ci rozverné představení Opice Žofka 
Městského divadla Zlín, poetickou in-
scenaci O Květušce, zahrádce a babici 
Zimici z Hrubínova Špalíčku veršů 
a pohádek v nastudování Slováckého 
divadla Uherské Hradiště či muzikál 
Zlatovláska Těšínského divadla Český 
Těšín. V nabídce nechybí ani dětmi 
milovaný pořad Michala Nesvadby.

„Čtyřlístková představení hrajeme 
vždy v sobotu nebo v neděli, abychom 
rodinám umožnili společnou návště-
vu divadla,“ uvedla ředitelka Městské-
ho divadla v Prostějově Jana Maršál-
ková. V sedmi předchozích sezónách 
zhlédlo pohádková představení téměř 
patnáct tisíc diváků. „Naši první diváci 
již Čtyřlístku odrůstají, takže se uvol-
ňují i velmi hezká místa v předních 
řadách,“ upozornila Jana Maršálková.

Předplatné je v pokladně divadla 
v prodeji do 7. září 2018, první před-
stavení Opice Žofka je na programu 
v neděli 22. října v 15 hodin. (eze)
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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

KŘEHKÁ KRÁSA – fotografie motýlů
do 3. 9. 2017
Stanislava Líznerová vždy ráda fotografovala krajinu. Asi před osmi lety 
se zaměřila na fotografování motýlů. Všechny snímky pořizuje výhrad-
ně v jejich přirozeném prostředí a fotografuje zásadně jen živé motýly. 
Jak se jí daří dokumentovat tento motýlí svět, posuďte sami!

STOLETÍ FOTOAPARÁTŮ
do 3. 9. 2017
Výstavu unikátních fotografických přístrojů vyrobených v období 
od roku 1900 až po přelom 20. a 21. století připravili pracovníci Mu-
zea a galerie v Prostějově, p.o. ve spolupráci se členy Spolku přátel 
historické techniky ve Velkém Oseku. Prohlídka historických kousků 
jistě zaujme nejen „staré“ fajnšmekry, kteří zavzpomínají na obra-
zovou kvalitu oblíbených analogových fotoaparátů, ale také součas-
nou generaci digitálních fanatiků. Fotografování povoleno. 

JAN KANYZA – POZDNÍ SBĚR
do 3. 9. 2017
Všichni, kdo se chtějí potěšit 
nevšedními obrazy a setkat se 
s charismatickým umělcem, 
jsou zváni na výstavu obrazů 
malíře, básníka, muzikanta, vy-
nikajícího vypravěče a dabéra 
Jana Kanyzy, kterou uvede jako 
hit letní výstavní sezóny Muze-
um a galerie v Prostějově, p.o.
Kolekce asi 50 děl z tvorby po-
sledních roků je uspořádána ve spolupráci s Galerií umění Prostějov 
a jejím majitelem Jindřichem Skácelem u příležitosti umělcových 70. 
narozenin a záštitu převzala primátorka města Prostějov RNDr. Alena 
Rašková.
Díla, na kterých Jan Kanyza zachycuje své pocity a dojmy z prosluně-
ného jihu Francie a dobrého vína ale nejen ta, neznají jen návštěvníci 
českých galerií, ale také v USA, Německu, Francii a Švédsku. Věříme, 
že představení obrazů Jana Kanyzy, udělá velkou radost nejen pořada-
telům výstavy, ale stejně tak budou nadšeni všichni umělcovi obdivo-
vatelé.

POD KŮŽÍ MARSYA – 
restaurátor a malíř František Sysel (1927–2013)
14. 9.–26. 11. 2017
Od 14.9.2017 bude v prostorách Muzea a galerie v Prostějově 
na hlavním prostějovském náměstí probíhat výstava k nedožitým 
90. narozeninám prostějovského rodáka Františka Sysla st. Výstava 
se věnuje nejen jeho restaurátorské činnosti, ale ve s tejné míře 
i jeho volné tvorbě.
František Sysel se narodil 8.10.1927 v Prostějově. Umělecké kořeny ze 
strany jeho matky Štěpánky ho přivedly ke studiu na Uměleckoprů-
myslové škole ve Zlíně. Poté studoval restaurování nejprve na brati-
slavské Vysoké škole výtvarných umění u prof. Karla Veselého, od roku 
1953 na pražské Akademii výtvarných umění u Bohuslava Slánského. 
Absolventi prof. Slánského patřili k uznávané tzv. československé re-
staurátorské škole, jejímž krédem bylo, že restaurátor musí být nejen 
řemeslně zručným a vědecky poučeným pracovníkem, nýbrž i uměl-
cem. Tyto myšlenky prosazovala také Tvůrčí skupina restaurátorů 

R64, k jejímž zakladatelům František Sysel patřil. Záchraně památek 
– nástěnných maleb, plastik a závěsných obrazů – se věnoval přede-
vším na Moravě a na Slovensku. Zásadním bodem v jeho profesním 
životě bylo restaurování mimořádného díla, Tizianova obrazu Apollón 
a Marsyas v letech 1961 až 1968, díky němuž se jeho jméno stalo 
známým v celém světě, umožnilo mu navázat mezinárodní kontakty 
i podniknout studijní cesty do zahraničí.
Volná tvorba pak vznikala v přestávkách mezi náročnou restaurátor-
skou prací. Autorská tvorba se stala jakýmsi druhem záznamu běhu 
času, jakýmsi osobním deníkem. Zpočátku se v jeho tvorbě objevují 
zejména krajinomalby, posléze přibývají zejména portréty členů ro-
diny a blízkých známých. Posléze se tvorba stává stále intimnější, 
převažují akvarelové skicy z cest, pohledy z okna ateliéru, či osobní 
zprávy pro blízké – novoročenky, které vytvářel formou pastelu či 
akvarelu na stále se opakující témata.
František sysel uzavřel svoji životní pouť 23. 9. 2013 v Kroměříži, kde 
strávil většinu svého života. Zde proběhla na jaře tohoto roku pre-
miéra výstavy, která bude od září k vidění v jeho rodném Prostějově.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

AUTÍČKA PRO MALÉ I VELKÉ
1. 9.–12. 11. 2017
Máte rádi retro 
a hračky? Tak přijďte 
zavzpomínat na au-
tíčka, která se vyrá-
běla v Českosloven-
sku v 70. – 90. letech 
20. století.
Do kouzelného svě-
ta autíček Vás vtáh-
ne sbírka manželů Tiefenbachových, ve které si můžete prohlédnout 
sanitky, náklaďáky s korbou, skříňová i osobní auta a vrátit se také 
na chvíli do dětských let. Kromě toho, že kolekce je dokladem kvalitní 
práce bývalých ryze českých firem IGRA, ITES a Kovodružstvo Náchod, 
jistě potěší všechny, kdo si rádi hrají.

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

https://twitter.com/muzgalPv
Otevřeno denně mimo pondělí: 9:30–12:00 a 13:00–17:00
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ – 
HVĚZDÁRNA

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

PŘEDNÁŠKA – NOC VĚDCŮ
PÁN PRSTENCŮ – prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
29. 9. (pátek) v 18:00 hodin

V letošním roce končí 
mnohaletá, veleúspěš-
ná mise sondy Cassini. 
Tato umělá družice pla-
nety Saturn nám při-
nesla spoustu nových 
informací o tomto po-
divuhodném studeném 

světě. V celé kráse nám ukázala bouře v pásové atmosféře a podivný 
oblačný hexagon v okolí pólu planety, tváře mnoha měsíců a zejména 
velice subtilní strukturu bohaté soustavy prstenců, které jsou doslova 
laboratoří nebeské mechaniky. Nahlédněte spolu s prof. RNDr. Milo-
slavem Druckmüllerem, CSc. do fascinujícího světa planety Saturn, 
které nám umožnily kosmické sondy Voyager a Cassini-Huygens. V pří-
padě dobrého počasí budeme mít rovněž možnost prohlédnout si Sa-
turna astronomickým dalekohledem.
Profesní život prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera, CSc. je spoje-
ný s Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického 
v Brně, kde se věnuje aplikované matematice. Úzce spolupracuje 
s předními zahraničními odborníky a in-
stitucemi, například s Havajskou univer-
zitou, nebo NASA. V posledních letech se 
zabývá zpracováním dat ze Sluneční dyna-
mické observatoře (SDO). Tato přednáška 
je součástí NOCI VĚDCŮ 2017, a proto je 
na ni vstup zdarma.
Za dobrého počasí bude po přednášce ná-
sledovat pozorování hvězdné oblohy.

FOTOMETRICKÝ SEMINÁŘ
POČÍTÁME FOTONY MUNIPACKEM – Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2. 9. (sobota) od 10:00 do 20:00 hodin 

V úvodní části semináře se nejprve teore-
ticky seznámíme s pojmy světlo a fotony, 
budeme se zabývat reprezentací fotonů 
na snímcích, aperturní fotometrií a kalori-
metrickým měřením určíme sluneční kon-
stantu. V další části se zaměříme na při-
rozenost barev astronomických snímků 
oblohy a astrometrickou kalibraci snímků. 
Na závěr se budeme věnovat světelným 

křivkám, aneb jak získat data z disku plného snímků. Bude se jednat 
o přednášky spojené s praktickými cvičeními. Seminář je určen ze-
jména pro pokročilejší zájemce o astronomii. Uvítáme, když budou 
mít účastníci semináře na svém počítači předem nainstalovaný pro-
gram Munipack (viz http://munipack.physics.muni.cz/). 
Odborným garantem akce je Mgr. Filip Hroch, Ph.D., který pracuje 
jako odborný asistent Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Příro-
dovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Obory jeho zájmu 
jsou zejména vysokoenergiová astrofyzika, astronomická fotomet-
rie a výzkum aktivních galaktických jader.
Účast na semináři je zdarma. Vzhledem k tomu, že počet účastníků 
je omezen, doporučujeme zaregistrovat se předem na E-mailové 
adrese hvezdarna@hvezdarnapv.cz .

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST 
Pozorování Slunce v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00 
do 16:00 hodin. 
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek a pá-
tek od 20:30 do 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.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND
sobota 9. 9. a neděle 10. 9.
Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu a zú-
častnit se v sobotu i v neděli pozorování Slunce od 15:00 do 16:00 
hodin a v sobotu též pozorování večerní hvězdné oblohy v 20:30 
do 21:30 hodin. 
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč.
V neděli 10. 9. ve 14:00 hodin proběhne soutěž pro děti z cyklu 
soutěží „SOUHVĚZDÍ“– MEDVĚDI. Soutěži bude předcházet poví-
dání o nejznámějších souhvězdích, viditelných po celý rok.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
JAK SI MLSNÉ MEDVÍDĚ CHTĚLO LÍZNOUT MLÍČKA Z MLÉČNÉ DRÁHY
(mimo 20. 9.)
Pohádka o tom, jak se mlsný medvídek i se svou maminkou dostal až 
na oblohu. Souhvězdí Malé a Velké medvědice jsou pozorovatelná 
po celý rok. 
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč.

VÝSTAVY
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
První dvě výstavy jsou 
dostupné na začátku ast-
ronomických pozorování 
a v tom případě jsou je-
jich 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 a čtvrtou výše uvedenou výstavu také zapůjčujeme.

ASTRONOMICKÉ KLUBY
XXVI. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti se schází ve středy od 16:30hodin. První 
schůzka 27. září. Obsahem zářijových setkání bude seznámení se sou-
hvězdími viditelnými po celý rok a se souhvězdími viditelnými na pod-
zim. Za vhodných podmínek doplněno pozorováním Slunce. Pololetní 
poplatek 150 Kč. 

AVÍZO! 
XLVII. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Astronomický klub Gemini je určen pro žáky druhého stupně ZŠ 
a další zájemce o astronomii a pozorování. Součástí schůzek bývá též 
jednoduchý fyzikální pokus, který se vztahuje k probíranému tématu.
První schůzka proběhne 2. října v 16:30 hodin. Členové klubu 
GEMINI I i GEMINI II mají přístup na všechny akce hvězdárny 
zdarma. Podrobné informace lze získat na telefonu 724 013 039.

Změna programu vyhrazena.
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Přijmeme pracovníky na pozici  
strážný v Prostějově – Kralice n. Hané. 
Náplň práce: kontrola vozidel, evidence do PC

Dále také nabízíme pozici na  
osobní vrátnici – vhodné pro ženy

Požadujeme čistý TR, certifikát strážného,  
zkušenosti výhodou, znalost práce na PC. 

Vhodné pro OZP či důchodce, práce na HPP, DPP. 

Pro více informací volejte tel.: 739 221 355  
a pošlete své životopisy na cervinkova@topsecurity.cz
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WISCONSIN Engineering CZ
Vrahovická 41d
796 02 Prostějov

KONTAKT: Danuše Wallová – vedoucí PÚ
tel.: 582 401 911, e-mail: d.wallova@sekamtravu.cz

PŘIJMEME PRACOVNÍKA/CI NA POZICI
•  servisní technik
•  strojní zámečník
•  lakýrník, natěrač
•  svářeč kovů CO2
•  obsluha CNC a NC strojů
•  obsluha horizontální 

vyvrtávačky

•  obsluha ohraňovacího lisu
•  montér, zámečník
•  mechanik provozu
•  elektroúdržbář strojů 

a zařízení
•  obsluha lisu, zámečník
•  skladník, řidič VZV 

DVEŘEDŘEZY KLIKY

URČICKÁ 5101, PROSTĚJOV
+420 734 399 196

DREVOTRUST.CZ 26 prodejen v ČR

Na naši prodejnu v Prostějově přijmeme SKLADNÍKA / PRODEJCE.

vycházka pro veřejnost
Moravský kras 
KDY: sobota 9. září 2017  
od 7:20 do 18:15
KDE: sraz ve Vilémovicích v 9:15

Vycházka krasovým údolím z Vi-
lémovic kolem Čertova mostu, 
jeskyní, naučnou stezkou Maco-
cha až k Punkevním jeskyním. 
Cestou uvidíme zajímavé krasové 
útvary, jejichž vznik si vysvětlíme, 
a čeká nás také několik místních 
pověstí z časů dávných i dneš-
ních. Navštívíme Dům přírody 
s interaktivní expozicí o přírodě 
Moravského krasu. Délka trasy 
asi 12 km. 
Ráno odjezd autobusem v 7:20 
(stanoviště č. 10) z Prostějo-
va do Jedovnic, zde přestup 
na spoj do Vilémovic. Sraz 
ve Vilémovicích v 9:15. Odjezd 
zpět z Jedovnic v 16:50, příjezd 
do Prostějova v 18:15. Poplatek 
40 Kč/osobu.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 11. září 2017, 
od 16:00 do 18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov

Pracovní oblečení s sebou.
Poplatek 100 Kč za 2 hodiny.

akce pro školy
Den bez aut
KDY: pátek 22. září 2017,  
od 8:30 do 12:00 hod.
KDE: Kolářovy sady, Prostějov

Jako součást Evropského Dne 
bez aut pořádaného Zdravým 
městem Prostějov budou při-
praveny v Kolářových sadech 
aktivity pro děti. Děti mohou 
zhlédnout výstavu o dopravě 
a zúčastní se hravých aktivit 
na téma „ekologicky šetrná 
doprava“, při kterých prokáží 
své vědomosti i obratnost.

exkurze pro pedagogy a další 
zájemce
Geologická  
exkurze Sobotín
KDY: sobota 23. září 2017 od 8:55 
do 18:00
KDE: sraz ve vlakové stanici 
Velké Losiny v 8:55

Geologická exkurze pod vedením 
RNDr. Tomáše Lehotského Ph. 
D. z Katedry geologie Univerzity 
Palackého a Vlastivědného mu-
zea v Olomouci povede tentokrát 
přes Maršíkov, Sobotín a Rapotín 
do Velkých Losin. Cestou navští-
víme lom Kožušná, granátovou 
skálu a další geologické a geo-
morfologické zajímavosti v okolí. 
Dozvíme se zajímavosti o rodině 
Kleinů a jejím vlivu na těžbu 
a historii Sobotína. Nahlédneme 
do zámeckého parku v Sobotíně 
a  krátce navštívíme anglický 
park zámku ve Velkých Losi-
nách. Exkurze je určena všem 

zájemcům o geologii, vlastivědu 
i učitelům základních a středních 
škol. Učitelé dostanou osvědčení 
o absolvování exkurze. Poplatek 
50 Kč/dospělá osoba.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 25. září, od 16:00 
do 18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov

Pracovní oblečení s sebou.
Poplatek 100 Kč za 2 hodiny.

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

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 září tyto akce:

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

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ  
PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
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1.9. pátek
15:30 HURVÍNek A kOUZeLNÉ 
MUZeUM 3D

ČR | 85’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 150,- / 130,- | dabing 

17:30 pO StRNIŠtI BOS
ČR / SK / DK | 111‘ | 2017 | komedi-
ální drama | přístupné | 130,-

20:00 LOGANOVI pARŤáCI
US | 119‘ | 2017 | kriminální kome-
die | 12+ | 110,- | titulky 
--------------------------------------------------
2.9. SOBOtA
15:30 HURVÍNek A kOUZeLNÉ 
MUZeUM
ČR | 85’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,-  

17:30 tULIpáNOVá HOReČkA
GB / US | 107‘ | 2017 | romantické 
drama | 12+ | 120,- | titulky 

20:00 LOGANOVI pARŤáCI
US | 119‘ | 2017 | kriminální kome-
die | 12+ | 110,- | titulky 
--------------------------------------------------
3.9. NeDěLe
10:30 VeLká OŘÍŠkOVá LOUpeŽ 2 
CA / US / KR | 92‘ | 2017 | animovaná ko-
medie | přístupné | 120,- / 100,- | dabing   

15:30 HURVÍNek A kOUZeLNÉ 
MUZeUM 3D

ČR | 85’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 150,- / 130,- 

17:30 pO StRNIŠtI BOS
ČR / SK / DK | 111‘ | 2017 | komedi-
ální drama | přístupné | 130,-

20:00 teMNá VěŽ
US | 91‘ | 2017 | akční sci-fi | 12+  
130,- | titulky 
--------------------------------------------------
4.9. pONDěLÍ
17:30 DUNkeRk
NL / GB / FR / US | 106‘ | 2017 
válečné drama | 12+ | 110,- | titulky

20:00 DěVČe Ze SIRkáRNY  
FILMOVÝ kLUB

FI / SE | 68’ | 1990 | tragikomedie  
12+ | 100,- / 80,- | titulky  
--------------------------------------------------
5.9. úteRÝ
17:30 LOGANOVI pARŤáCI
US | 119‘ | 2017 | kriminální kome-
die | 12+ | 110,- | titulky 

20:00 ANNABeLLe 2: ZROZeNÍ ZLA 
US | 109‘ | 2017 | mysteriózní horor  
15+ | 110,- | titulky  
--------------------------------------------------
6.9. StŘeDA
17:30 pIRátI Z kARIBIkU: 
SALAZAROVA pOMStA 
US | 129’ | 2017 | dobrodružná kome-
die | přístupné | 110,- / 90,- | dabing 

20:00 CeStA ČASU FILMOVÝ kLUB

US / DE | 90‘ | 2016 | dokument  
12+ | 100,- / 80,- | titulky  
--------------------------------------------------
7.9. ČtVRtek
17:30 teRMINátOR 2: 
DeN ZúČtOVáNÍ pReMIÉRA 3D 
US / FR | 137‘ | 1991 | akční sci-fi  
12+ | 150,- | titulky 

20:00 tO pReMIÉRA

US | 135’ | 2017 | horor | 15+ | 110,- | titulky 
--------------------------------------------------
8.9. pátek
15:30 HURVÍNek A kOUZeLNÉ 
MUZeUM 3D

ČR | 85’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 150,- / 130,-

17:30 pO StRNIŠtI BOS
ČR / SK / DK | 111‘ | 2017 | komedi-
ální drama | přístupné | 130,-

20:00 tO 
US | 135’ | 2017 | horor | 15+ | 110,- | titulky
--------------------------------------------------
9.9. SOBOtA
SeRIáLOVÝ MARAtON 
vstupné na celý maraton 200,- 
za jeden cyklus 60,- 
US | 2015 - 2016 | přístupné | titulky

15:30 teORIe VeLkÉHO tŘeSkU 
9. série | 1.-6. díl | 120´

18:00 teORIe VeLkÉHO tŘeSkU 
9. série | 7.-12. díl | 119´

20:30 teORIe VeLkÉHO tŘeSkU 
9. série | 13.-18. díl | 112´

22:30 teORIe VeLkÉHO tŘeSkU 
9. série | 19.-24. díl | 112´
--------------------------------------------------
10.9. NeDěLe
10:30 HURVÍNek A kOUZeLNÉ 
MUZeUM
ČR | 85’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- 

15:30 eMOJI Ve FILMU 3D

US | 97‘ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 150,- / 130,- | dabing

17:30 teRMINátOR 2: 
DeN ZúČtOVáNÍ 3D

US / FR | 137‘ | 1991 | akční sci-fi  
12+ | 150,- | titulky 

20:00 tO 
US | 135’ | 2017 | horor | 15+ | 110,- | titulky
--------------------------------------------------
11.9. pONDěLÍ
17:30 pO StRNIŠtI BOS
ČR / SK / DK | 111‘ | 2017 | komedi-
ální drama | přístupné | 130,-

20:00 pO BOUŘI FILMOVÝ kLUB

JP | 117’ | 2016 | drama | přístupné  
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
12.9. úteRÝ
15:00 DOMáCÍ pÉČe MetRO SeNIOR

ČR | 87’ | 2015 | komediální drama  
přístupné | 50,-

17:30 pO StRNIŠtI BOS
ČR / SK / DK | 111‘ | 2017 | komedi-
ální drama | přístupné | 130,-

20:00 ANNABeLLe 2: ZROZeNÍ ZLA 
US | 109‘ | 2017 | mysteriózní horor  
15+ | 110,- | titulky  
--------------------------------------------------
13.9. StŘeDA
17:30 ZABIJák & BODYGUARD
US | 118‘ | 2017 | akční komedie  
15+ | 110,- | titulky 

20:00 ČeRVeNá FILMOVÝ kLUB

ČR | 80’ | 2017 | dokument | přístup-
né | 100,- / 80,- 
--------------------------------------------------
14.9. ČtVRtek
17:30 NeJSLeDOVANěJŠÍ pReMIÉRA

ČR | 90’ | 2017 | YouTube dokument 
přístupné | 110,- 

20:00 AMeRICkÝ ZABIJák pReMIÉRA

US | 112’ | 2017 | akční thriller | 15+ 
110,- | titulky 
--------------------------------------------------
15.9. pátek
15:30 NeJSLeDOVANěJŠÍ
ČR | 90’ | 2017 | YouTube dokument 
přístupné | 110,- 

17:30 VÍNO NáS SpOJUJe 
FR | 113’ | 2017 | drama | 12+ | 110,- | titulky

20:00 tO 
US | 135’ | 2017 | horor | 15+ | 110,- | titulky
--------------------------------------------------
16.9. SOBOtA
15:30 Já, pADOUCH 3
US | 90’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 120,- / 100,- | dabing 

17:30 kteRÝ Je teN pRAVÝ?
US | 96’ | 2017 | romantická kome-
die | 12+ | 110,- | titulky

20:00 VÍNO NáS SpOJUJe 
FR | 113’ | 2017 | drama | 12+ | 110,- | titulky
--------------------------------------------------
17.9. NeDěLe
10:30 HURVÍNek A kOUZeLNÉ 
MUZeUM
ČR | 85’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,-

15:30 NeJSLeDOVANěJŠÍ
ČR | 90’ | 2017 | YouTube dokument 
přístupné | 110,-  

17:30 VÍNO NáS SpOJUJe 
FR | 113’ | 2017 | drama | 12+ | 110,- | titulky

20:00 MAtRIX FILMOVÝ kLUB

US | 131’ | 1999 | akční sci-fi | 15+  
100,- / 80,- | titulky 
--------------------------------------------------
18.9. pONDěLÍ
14:00 ZpÍVeJ BIJáSek

US | 110’ | 2016 | animovaný muzi-
kál | přístupné | 50,- | dabing 

17:30 teMNá VěŽ
US | 91‘ | 2017 | akční sci-fi | 12+  
130,- | titulky

20:00 pLANetA OpIC FILMOVÝ kLUB

US | 112’ | 1968 | sci-fi drama | 12+  
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
19.9. úteRÝ
14:00 ZpÍVeJ BIJáSek

US | 110’ | 2016 | animovaný muzi-
kál | přístupné | 50,- | dabing

17:30 kteRÝ Je teN pRAVÝ?
US | 96’ | 2017 | romantická kome-
die | 12+ | 110,- | titulky

20:00 AMeRICkÝ ZABIJák 
US | 112’ | 2017 | akční thriller | 15+ 
110,- | titulky 
--------------------------------------------------
20.9. StŘeDA
17:30 pO StRNIŠtI BOS
ČR / SK / DK | 111‘ | 2017 | komedi-
ální drama | přístupné | 130,-

20:00 NeRUDA FILMOVÝ kLUB

CL / AR / FR / ES / US | 108‘ | 2016 | živo-
topisné drama | 15+ | 110,- / 90,- | titulky 
--------------------------------------------------
21.9. ČtVRtek
17:30 LeGO® NINJAGO® FILM
pReMIÉRA 3D

US | 97’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 150,- / 130,- | dabing 

20:00 kINGSMAN: ZLAtÝ kRUH
pReMIÉRA

US / GB | 141’ | akční komedie | 15+ 
130,- | titulky  
--------------------------------------------------
22.9. pátek
15:30 LeGO® NINJAGO® FILM
US | 97’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing 

17:30 pO StRNIŠtI BOS
ČR / SK / DK | 111‘ | 2017 | komedi-
ální drama | přístupné | 130,-

20:00 VáLkA O pLANetU OpIC
US | 143’ | 2017 | akční sci-fi | 12+  
120,- | titulky
--------------------------------------------------
23.9. SOBOtA
15:30 LeGO® NINJAGO® FILM
US | 97’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing 

17:30 ZABIJák & BODYGUARD
US | 118‘ | 2017 | akční komedie  
15+ | 110,- | titulky 

20:00 kINGSMAN: ZLAtÝ kRUH 3D

US / GB | 141’ | 2017 | akční kome-
die | 15+ | 150,- | titulky  

24.9. NeDěLe
10:30 VeLká OŘÍŠkOVá LOUpeŽ 2 
CA / US / KR | 92‘ | 2017 | animovaná ko-
medie | přístupné | 120,- / 100,- | dabing   

15:30 LeGO® NINJAGO® FILM 3D

US | 97’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 150,- / 130,- | dabing 

17:30 DUNkeRk
NL / GB / FR / US | 106‘ | 2017 
válečné drama | 12 + | 110,- | titulky

20:00 kINGSMAN: ZLAtÝ kRUH
US / GB | 141’ | 2017 | akční kome-
die | 15+ | 130,- | titulky  
--------------------------------------------------
25.9. pONDěLÍ
17:30 NeJSLeDOVANěJŠÍ
ČR | 90’ | 2017 | YouTube dokument 
přístupné | 110,- 

20:00 BRAZIL DIReCtOR‘S CUt FILMOVÝ kLUB

GB | 143’ | 1985 | sci-fi drama | 15+  
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
26.9. úteRÝ
17:00 StARt 6
Vernisáž prací a projekce filmů studentů 
Střední školy designu a módy Prostějov 

20:00 kteRÝ Je teN pRAVÝ?
US | 96’ | 2017 | romantická kome-
die | 12+ | 110,- | titulky
--------------------------------------------------
27.9. StŘeDA
17:30 NeRODIČ FILMOVÝ kLUB

ČR | 90’ | 2017 | dokument | přístup-
né | 100,- / 80,-

20:00 kINGSMAN: ZLAtÝ kRUH 3D

US / GB | 141’ | 2017 | akční kome-
die | 15+ | 150,- | titulky  
--------------------------------------------------
28.9. ČtVRtek
15:30 LeGO® NINJAGO® FILM
US | 97’ | 2017 | animovaný film  
př.stupn. | 130,- / 110,-
český dabing

17:30 ZAHRADNICtVÍ: 
DeZeRtÉR pReMIÉRA

ČR / SK | 116’ | 2017 | drama 
přístupné | 120,-

20:00 BLACk SABBAtH: 
tHe eND OF tHe eND 
GB | 120’ | 2017 | unikátní koncertní 
film, jediná projekce v jediný den 
v ČR | 12+ | vstupné 200,- 
--------------------------------------------------
29.9. pátek
15:30 LeGO® NINJAGO® FILM
US | 97’ | 2017 | animovaný film | pří-
stupné | 130,- / 110,- | český dabing 

17:30 ZAHRADNICtVÍ: DeZeRtÉR 
ČR / SK | 116’ | 2017 | drama | 
přístupné | 120,-
 
20:00 kINGSMAN: ZLAtÝ kRUH
US / GB | 141’ | 2017 | akční kome-
die | 15+ | 130,- | titulky 
--------------------------------------------------
30.9. SOBOtA
15:30 LeGO® NINJAGO® FILM
US | 97’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing 

17:30 ZAHRADNICtVÍ: DeZeRtÉR 
ČR / SK | 116’ | 2017 | drama 
přístupné | 120,-

20:00 tO 
US | 135’ | 2017 | horor | 15+ | 110,- | titulky

kINO 
pROStěJOV

kINO MetRO 70 
www.MetRO70.CZ

www.FACeBOOk.COM/kINOMetRO70
kINO@MetRO70.CZ

Z á Ř Í
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AUTORIZOVANÝ PRODEJCE 12 LET V PROSTĚJOVĚ
(VČETNĚ DALŠÍCH POJIŠTĚNÝCH CK)

CESTOVNÍ AGENTURA AMIMA
ZAHÁJEN PRODEJ – EXOTIKA a LYŽE 2017/2018

Trávnická 2 (st. poliklinika), 796 01 Prostějov
tel.: 582 330 655, 773 330 654, mimako1@seznam.cz

www.amima.cz
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Už jeden rok vyučuje flamenco 
v Prostějově  tanečnice a lektorka 
Petra Pšenicová, která se aktivně 
věnuje vedení kurzů flamenca pro 
děti i dospělé především v Olo-
mouci. Každoročně se podílí na or-
ganizaci mezinárodního festivalu 
Colores flamencos v Olomouci. Pů-
sobila v představení  CARMEN À LA 
GYPSY DEVILS, které uváděl Balet 
Slovenského národního divadla.  

Jak probíhá její působení 
v Prostějově? 
„Nad očekávání skvěle! Byl obrov-
ský zájem a poznala jsem spoustu 
skvělých žen, které poctivě navště-
vovaly mé hodiny, trpělivě se učily 
nové kroky a svou přítomností  šířily 
mnoho radosti, vděčnosti a nadšení. 
Také se vytvořila skupinka velmi ta-
lentovaných a šikovných dětí. Co mě 
velmi těší, dovoluji si říct, že má prá-
ce daleko převyšuje učení základu 
flamencoveho tance! Ale umožňuje 
ženám patřit do nějakého celku, na-
vázat přátelství, zvýšit si sebevědomí 

a posílit svou ženskou stránku. Ně-
které se také účastnily víkendových 
pobytů pro ženy či matky s dětmi, 
které pořádáme v Karlově pod Pra-
dědem a vždy si to skvěle užijeme. 
Musím také pochválit všechny ty, co 
vydržely a účastnily se závěrečného 
představení pro studenty v Divadle 
na Šantovce v Olomouci,“ shrnuje 
Petra Pšenicová.

A co připravuje na tuto sezónu?
„Samozřejmě budeme pokračovat 
ve výuce dalších flamencových 
rytmů a tanců. Ale mají možnost 
i úplní začátečníci. Od září každé 
pondělí  v 16,30hod. děti  a  v 17,30 
hod. dospělí začátečníci. Všech-
ny bližší informace a přihlášky  
petra@airesdelsur.cz.

-red-

Flamenco v Prostějově

Poděkování
Senioři Prostějova z.s. děkují statu-
tárnímu městu Prostějov za dotaci 
na celoroční činnost. Každý měsíc 
pořádáme pro naše členy zajímavé 
a poučné akce.

Za výbor spolku Jaroslava  
Slavičínská, místopředsedkyně.
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V den jejího životního 
jubilea (v pátek 18. 8. 
2017) jí přišla poblahopřát 

do prostějovského Národního 
domu také primátorka města 
Alena Rašková. 

Na další den (sobotu 19. 8. 2017) 
připravili členové rozvětvené rodiny 
Wichterlových pro paní Lindu další 

oslavu, tentokrát v jejím oblíbeném 
Stražisku. 

Prostějovská veřejnost zná paní 
MUDr. Lindu Wichterlovou, vdovu 
po akademiku Otto Wichterlovi, vět-
šinou jako ženu slavného muže. Paní 
Linda je však pozoruhodnou osobnos-
tí našeho regionu, noblesní, vzdělaná 
dáma a znalkyně starého Prostějova. 
Vyrůstala v kulturně a sportovně za-
ložené rodině, hrála na klavír, jako 
dítě vystupovala v divadle, studovala 
jazyky, výborně se učila. Prázdniny 
trávila na Stražisku, kde se také se-
známila s Ottou Wichterlem (ten sem 
také jezdíval na prázdniny). Po sedmi 
letech známosti – v roce 1938 se zvali. 
Část života prožila ve Zlíně, nyní žije 
v Praze. Na Stražisku však dodnes  
tráví letní měsíce.

Paní Lindě upřímně blahopřejeme 
a přejeme mnoho svěžesti a zdraví!

Paní Linda Wichterlová slavila rovnou stovku

Hostem, který svou návštěvou 
poctil začátkem srpna Prostějov, 
byla vnučka generála Františka 
Moravce (601. skupina speciálních 
sil generála Moravce) Anita Gard 
Moravec.  

Spolu s ní se do města přijeli podí-
vat Alicia Frances Carter (pravnučka 
generála Moravce) a další rodinní 
příslušníci generála Moravce Marta 
Šenkapounová se synem  Pavlem. 
Stalo se tak poprvé, co přímý potomek 
významné osobnosti zahraničního 
odboje generála Františka Moravce, 
jehož jméno má zdejší útvar v čest-
ném názvu, zavítal na radnici. Paní 

Moravcová si ve svém programu, 
kdy navštívila vojáky, našla také čas 
na prohlídku radnice, její věže a města 
Prostějova. Vzácnou návštěvu na rad-
nici přijal první náměstek primátorky 
Zdeněk Fišer a exprimátor Miroslav 
Pišťák.  

Dědeček paní Moravcové, generál 
František Moravec, byl jednou z nej-
významnějších postav zahraničního 
odboje. Před vpádem nacistického 
Německa do Československa upr-
chl s nejdůležitějším zpravodajským 
materiálem do Londýna, kde se stal 
přednostou II. zpravodajského odbo-
ru, který byl zodpovědný za vysílání 
výsadků na území protektorátu. Ge-

nerál Moravec stál za rozhodnutím 
provedení operace Anthropoid při níž 
byl smrtelně zraněn zastupující říšský 
protektor Reinhard Heydrich.

Zdroj: MMPv, Ministerstvo obra-
ny České republika a 601. skupina 

speciálních sil generála Moravce
Foto: MMPv

Návštěva vnučky generála Moravce

Návštěva z Jeruzaléma 
Z izraelského Jeruzaléma do „ha-
náckého Jeruzaléma“ zavítal v po-
lovině srpna pan Ofer Pelled se 
svou ženou. „Přijel jsem se podívat 
na místa, kde žila před válkou moje 
rodina a na hřbitov, kde leží moji 
předkové. Otci se naštěstí podařilo 
uniknout z okupovaného Českoslo-
venska včas, ale další členové naší 
rodiny – Bleichfeldových – již ta-
kové štěstí neměli. Skončili v kon-
centračních táborech, odkud se už 
nevrátili,“ říká Ofer Pelled. Na své 
cestě po České republice stihl v Pro-

stějově navštívit ne-
jen nový židovský 
hřbitov, místo odpo-
činku jeho předků, 
ale i tzv. Špalíček 
s budovou muzea. 
Zde zhlédl expozici 
o historii Židů v Pro-
stějově, poté se podí-
val se do Školní ulice 
na místo, kde stával 
dům jejich rodiny, 
a také na starý židov-
ský hřbitov ve Stu-
dentské ulici. 

-jg-

SPOLEČNOST, KULTURA
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14. srpna jsme si připomněli 
třicet let od smrti Viléma 
Sachera. 14. srpna 1987 
zemřel v Praze degradovaný 
důstojník, odbojář, signatář 
Charty 77, čestný člověk 
a prostějovský rodák 
Vilém Sacher. Do pádu 
komunistického režimu zbývaly 
více než dva roky. Sacherův 
pohřeb proběhl v samozřejmě 
utajení, bez patřičných 
vojenských poct. Připomeňme 
si nyní jeho životní příběh.

Narodil se 17. února 1907 v krej-
čovské rodině v Prostějově. V roce 
1925 maturoval na zdejší reálce. 
Potom vystudoval Vojenskou aka-
demii v Hranicích a Vysokou vá-
lečnou školu v Praze. Okupace ho 
zastihla v hodnosti kapitána gene-
rálního štábu. S okupací se nesmí-
řil a vstoupil do odbojové organi-
zace Obrana národa. V roce 1940 
odešel přes Slovensko a Maďarsko 
do emigrace. Zpočátku působil 

ve Francii, kde se zapojil do bojů 
proti německé armádě. Po poráž-
ce Francie odešel do Velké Britá-
nie, kde byl jmenován přednostou 
oddělení štábu 1. československé 
brigády a pracoval na minister-

stvu národní obrany českosloven-
ské exilové vlády. V roce 1942 byl 
pověřen založit v Sovětském svazu 
2. paradesantní brigádu. Po vážné 
automobilové nehodě byl z vý-
cviku vyřazen a převzal velení 
dělostřelectva 3. československé 
brigády. S ní se účastnil bojů kar-
patsko-dukelské operace a bojů 
na Moravě. 

Po 2. světové válce působil 
v různých velitelských funkcích 
u dělostřeleckých divizí. V roce 
1951 byl v souvislosti s čistkami 
v armádě propuštěn do zálohy. Byl 
mu zakázán pobyt v Praze. Vyko-
nával potom různé dělnické pro-
fese v průmyslu, lesnictví a v po-
hostinství (Skalice u České Lípy, 
Liberec, Cheb, Mariánské Lázně). 
Pro nesouhlas s okupací vojsk 
Varšavské smlouvy byl v roce 
1970 vyloučen z komunistické 
strany. Rovněž byl zničen náklad 
právě vydaných vzpomínkových 
knih. Za podpis Charty 77 byl de-
gradován na vojína. Byly mu od-

ňaty všechny řády a vyznamenání.  
15. ledna 1990 byl prezidentem 
Václavem Havlem plně rehabilito-
ván. Václav Havel mu vzdal poctu 
u hrobu při návštěvě Prostějova 
28. května 1990. 

Generálporučík Vilém Sacher 
je autorem řady životopisných 
románů. Na základě svých dení-
ků v nich zachytil vlastní válečné 
zážitky. Patří mezi ně romány Pod 
rozstříleným praporem, Na po-
čátku stála smrt, Krvavé veliko-
noce, Ve stínu popraviště a Válka 
skončila na Hané. Koncem roku 
2016 vyšlo zatím poslední Sache-
rovo dílo – kniha Nebeská brigá-
da. Zachycuje okolnosti vzniku 
a působení 2. československé sa-
mostatné paradesantní brigády 
v Sovětském svazu a její nasazení 
na Slovensku.

V Prostějově nám osobnost 
Viléma Sachera připomíná místo 
posledního odpočinku na měst-
ském hřbitově a název ulice.

Hana Bartková

Vilém Sacher 

Takové zázemí nabízíme 
budoucím prvňáčkům, kteří 
k nám přišli v dubnu na zápis. 
A nejenom těm. Také všem 
rodičům, jež dají přednost 
nižšímu počtu dětí ve třídě 
a tím i možnosti pracovat 
s dětmi individuálně, zaměřit 
se na osobnost každého žáka 
a využít všech pozitiv, které menší 
kolektiv skýtá. 

Všestranný rozvoj schopností a urči-
tá osobní svoboda, snazší navázání 
vzájemných vztahů, rychlejší přijetí 
společenských návyků, upevnění 
vlastní vůle a cílevědomosti a pořád 
mít dostatek času a prostoru si hrát, 
zkoumat svět, věci a lidi kolem sebe. 

Naše škola se stále snaží zpří-
jemnit žákům trávení volného času 
sportovními i vzdělávacími kroužky 
s využitím vlastního bazénu, lezec-
ké stěny nebo odborných učeben. 
I vnitřní prostory prochází změnou 
z unylých a smutných barev v pest-
rá, optimistická místa, která jsou dě-

tem blízká a cítí se v nich dobře. Ne-
přestáváme klást důraz ani na další 
vzdělávání našich pedagogů, kteří 
sledují nejnovější trendy v neustále 
se vyvíjejícím školství a pravidelně 
své poznatky zařazují do výuky, aby 
ji pro žáky udělali atraktivní, zábav-
nou a tím i lépe stravitelnou. 

Děkujeme všem rodičům, kteří se 
rozhodli pro naši školu a těšíme se 
i na všechny, kteří tak teprve učiní. 

Michaela Strouhalová,
 zást. ředitelky

Osobní přístup v malém kolektivu 
a příjemné prostředí ZŠ Horáka

Vítání dětí ze dne 22. 6. 2017 Jan Šamšula
Markéta Vaverková Simona Vozihnojová
Barbora Šramatá Viktorie Strupková
Laura Vysloužilová Emily Kubová
Ondřej Hausner Veronika Malá
Denisa Topolčanová Tereza Malá
Tobiáš Doležel Denisa Dohnalová
Dominik Breb Vojtěch Sedláček
Rozálie Bělejová Karolína Škutková
Matěj Rosenberg Eduardo Amorosi
Patrik Nedbal Michael Florus
Denis Mižigar Emílie Šmídová
Rostislav Dohnal Valerie Grulichová
Patrik Lorenc Filip Doseděl
Jakub Vymazal Nikola Bartošová
Ondřej Cinek Alice Linhartová
Nicolas Marčan Ema Ujcová
Hana Čarnecká Anna Ujcová
Radovan Vrána Viola Ehlová
Natálie Otáhalová Denisa Kmentová
Jakub Gottwald Kristýna Zubalová
Kryštof Macalík Lenka Farníková
Tomáš Stanik Kristýna Kejíková
Adam Kyselý Nicol Navrátilová
Agáta Štefková Pavel Rucki
Nela Sokelová Matyáš Trávníček
Richard Bruner Quido Nezval
Kateřina Polášková Laura Matulová
Michaela Polášková Vlastimil Mazouch
Natálie Racková David Krahulík
Nikola Moudrá Jaroslav Kašpar
Valerie Spurná Sofie Ševčíková 
Markéta Směšná Matyáš Janěk
Barbora Čápová Ema Chlupová
Bára Martinková Jiří Dopita
Eliška Malá Julie Mazáčová

Maxim Balhar
Vítání dětí ze dne 3. 8. 2017 Laura Lisická
Antonín Sládek Natálie Přikrylová
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Dny otevřených dveří MC Cipísek budou probíhat ve všední dny  
4. 9.–13. 9. 2017 vždy od 8.30 do 12.00 hodin. 
Přijďte se podívat, popovídat i pohrát do volné herny.
Ve dnech otevřených dveří budou probíhat dodatečné zápisy do pravi-
delných programů a potvrzování rezervací z červnových a prázdnino-
vých zápisů.

Podzimní cyklus pravidelných programů pro rodiče s dětmi od tří mě-
síců do pěti let bude zahájen 18. 9. 2017 dle rozpisu nahlášených skupin.

MC Cipísek připravuje i na letošní rok pravidelné programy pro rodiče 
s dětmi od tří měsíců do čtyř let, odpolední kroužek pro předškoláky, 
vzdělávací aktivity pro dospělé – besedy, kurzy a semináře 
pro rodiče o výchově a komunikaci v rodině, individuální psychologic-
ké a právní poradenství, poradenství v péči o děti, kreativní aktivity 
i jednorázové akce pro celé rodiny. 

Bližší informace o programech na kontaktních adresách: ww.mcprostejov.
cz www.facebook.com/cipisekprostejov, e-mail: mcprostejov@centrum.cz

Aktivity projektu MC Cipísek-aktivní podpora harmonické rodiny jsou 
podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV, statutárním městem 
Prostějovem a Olomouckým krajem.

PROGRAM NA ZÁŘÍ
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pondělky 9.30–11.30 – program pro rodiče s malými 
dětmi Vám rozšíří obzory, zatímco Vaše děti si zlepší své so-
ciální, pohybové, hudební a manuální schopnosti. Po prázd-
ninách začínáme už 4. září. 

Úterky 17.00–19.00 – vzdělávací setkání s hlídáním dětí.
12. 9. Thajsko – cestovatelská přednáška manželů 
Buchtových
Jaké to je strávit měsíc v Thajsku? O nízkonákladovém ces-
tování, zvyklostech a kulturních odlišnostech, jídle, zážitcích 
a mnohém dalším se dozvíte od mladých cestovatelů. 

19. 9. Úskalí výchovy tří a více dětí  
– beseda s Mgr. J. Rozehnalovou
Pokud máte nebo plánujete větší rodinu, mohlo by být pro 
Vás užitečné se v rámci této besedy s maminkou čtyř dětí 
zamyslet, jaká mohou být rizika a úskalí vícečetného rodi-
čovství a jak jim předcházet.

26. 9. Vyvážené sebevědomí dětí  
– seminář Ing. P. Mečkovského, M.A
Kde je původ zdravého sebevědomí člověka? Rodiče mají 
od nejrannějšího dětství velký vliv na to, jestli jejich dítě 
půjde životem jako sebevědomý člověk, který ví, čeho chce 
dosáhnout, a umí zdravě fungovat ve vztazích. Co s tím 
jako rodiče můžeme dělat?

Čtvrtky 17.00 – 19.00 
7. 9. Vietnamská kuchyně – kulinářský podvečer 
Tentokrát se budeme moci naučit přípravu jídla, které je 
typické ve Vietnamu, což nám předvede vietnamská rodač-
ka žijící v Prostějově.

21. 9. Korálkování  
– tvořivá dílna s E. Svobodovou, DiS. 
Pokud si vy nebo vaše děti chcete vyrobit originální náram-
ky dle vlastní fantazie, tak neváhejte a přijďte. Šikovnější si 
mohou vytvořit náramek z drobných korálků na paměťový 
drátek.

NAŠE AKTIVITY JSOU URČENY ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI 
A KAŽDÝ JE SRDEČNĚ ZVÁN!
Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší info: J. Rozehnalo-
vá 776 347 021, mozaika@zebrik-os.cz, 
FB: mozaika.multikulturni.centrum, www.zebrik.org
Aktivity projektu Multikulturní klub rodičů a dětí jsou pod-
pořeny z dotačního programu Rodina (MPSV), dále je pod-
pořil Olomoucký kraj a statutární město Prostějov.
Aktivity projektu Integrační aktivity podpořilo statutární 
město Prostějov a Olomoucký kraj.

ICM Prostějov bude otevřeno pondělí – pátek od 12.00 do 17.00 hod. 
Internet pro veřejnost je dostupný každý všední den od 14.30 hod.
Aktuální informace vždy najdete na našich stránkách www.icmprostejov.cz.

Změny v otevírací době ICM
Ve čtvrtek 8. a v pátek 9. září bude ICM zavřeno, účastníme se Burzy 
volného času.
V pátek 15. září bude ICM zavřeno, najdete nás na náměstí T. G. 
Masaryka na CMG festu.
V pondělí 25. září 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 září
Burza volného času
Ve čtvrtek 8. a v pátek 9. září vás zveme na náš stánek do areálu 
SPORTCENTRA – domu dětí a mládeže (Olympijská 4. Prostějov). 
Čeká na vás hra „Otoč Íčka“, bludiště, nebo kreativní aktivity.

Kreativní dílna – propiska z papíru
Propisek není nikdy dost! Přijď si k nám vyrobit svůj originální 
kousek, a to z papíru. Těšit se na tebe budeme v pondělí 25. září 2017 
od 14.00 do 17.00 hod. ve studovně ICM Prostějov, Komenského 17, 
Prostějov.
Finančně podpořilo Statutární město Prostějov.

Den otevřených dveří ICM
V pondělí 25. září od 14.30 až 17.00 hodin jsou pro všechny zájemce 
otevřeny prostory ICM Prostějov. Čeká na vás spoustu zajímavých 
materiálů, seznámíte se s naší činností, a představíme novou publikaci 
ICM Prostějov, brožuru „Moje první bydlení“. 

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.

Otevírací doba ICM během 
školního roku 2017/2018

Program MC Cipísek  
září 2017
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Pozvánka do Avatarky
Alexander Mosio  
“Čistý průstřel  

tvorbou”
Od 4. srpna do  
31. října 2017 

bude v prostějovské 
Art kavárně Avatarka 
výstava z umělecké 

tvorby malíře žijícího 
a tvořícího střídavě 
v Praze a na Severní 

Moravě. Autor 
prezentuje tematicky 
zajímavý a rozmanitý 

soubor portrétů, krajiny, 
zátiší, figurálky lidí 

a fauny, též abstraktní 
smalty a meditace nad 

květinou.
Vernisáž výstavy 

s úvodním slovem se 
uskuteční 4. srpna 

od 17 hodin.
-ab-

POZVÁNKA
Moravsko – slezská křesťanská 

akademie, region Prostějov Vás srdečně zve na  
přednášku, kterou prosloví 

Mgr. Hana ČIŽMÁŘOVÁ, archeolog  
z Muzea a galerie v Prostějově
KELTOVÉ NA PROSTĚJOVSKU

Objev velkého významu, obchodní 
a výrobní centrum v Němčicích na Hané,

Přednáška se uskuteční ve středu  
20. září 2017 v 17.30 hod.

Místo konání Cyrilometodějské gymnázium 
v Prostějově, Komenského ul. 17 .

Setkání se koná za finanční podpory 
statutárního města Prostějova. 

Srdečně zveme Vás i Vaše přátele,
Za výbor MSKA

Karel Kotyza a Václav Kopečný

Regionální potravina 
na Prostějovských 

hanáckých slavnostech

Navštivte dne 

17. 9. 2017 
Prostějovské hanácké 
slavnosti, kde můžete 
ochutnat a nakoupit 
oceněné potraviny 

značkou 

"REGIONÁLNÍ 
POTRAVINA 

OLOMOUCKÉHO 
KRAJE"

Ochutnávka proběhne 
v prostorách zahrady Národního 

domu v Prostějově
v době

od 9.00  
do14.00 hodin.

Srdečně zve Okresní agrární 
komora Prostějov

Program bohoslužeb v kostele 
Povýšení svatého Kříže 
na prostějovské hody

ČTVRTEK 14. 9. – SLAVNOST POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE – 
TITULÁRNÍ SLAVNOST KOSTELA POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 

A ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
8:00 mše svatá

18:00 mše svatá – městská pouť – doprovází schola Dejme toMu

SOBOTA 16.9. – SLAVNOST POSVĚCENÍ  
KOSTELA POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

8:00 mše svatá

NEDĚLE 17.9. – HODY 
7:30 mše svatá
9:00 mše svatá
10:30 mše svatá

17:00 koncert scholy Dejme toMu pro širokou veřejnost

V sobotu 16.9. a v neděli 17.9. bude kromě časů  
bohoslužeb přístupný kostel Povýšení svatého Kříže včetně 

možnosti prohlídky s průvodcem.

POZVÁNKA
...sbor ČCE v Prostějově pořádá...

SLAVNOSTNÍ KONCERT

Vlachovo kvarteto Praha
na programu:

Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Jiří Kabát
neděle 3. 9. 2017 od 18:00

sál ČCE U Kalicha 1 / Kollárova 6, Prostějov
!vstupné dobrovolné!
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BURZA VOLNÉHO ČASU
Pořadatel: Sportcentrum – DDM Prostějov
www.sportcentrumddm.cz

Datum konání: 
čtvrtek 7. 9. 2017 
08:0–12:00 hod. 
program pro první stupeň ZŠ

15:00–19:00 hod. 
program pro družiny a rodiče s dětmi 

pátek 8. 9. 2017 
08:00–12:00 hod.
program pro druhý stupeň ZŠ

Místo konání:  sportovní hala Sportcentra – DDM 
Prostějov a okolí

Nabídka:  široké spektrum volnočasových aktivit; florbal, 
badminton, tenis, atletika, gymnastika, tanec, 
judo, karate, box, výtvarné kroužky, letecké 
modely, RC modely, fotbal, lakros, kroket, 
discgolf, dopravní kroužek

Doprovodné akce: pódiová vystoupení (dopoledne), 
záchranářský víceboj, lanovka a další

Vstup zdarma Akce pro rodiče s dětmi!

Střední zdravotnická škola Prostě-
jov otevírá v prvním pololetí školní-
ho roku 2017/2018 již dvanáctý běh 
kurzu pro seniory, který má název 
Odpovědným přístupem ke stáří, 
zdravý životní styl a ochrana člověka 
za mimořádných událostí, a který je 
pořádán díky finanční podpoře sta-
tutárního města Prostějova.

Je určen všem seniorům, kteří 
nechtějí jen sedět doma, ale chtějí 
se něco dozvědět například o těch-
to tématech: Mimořádné události 

– poskytování první pomoci, před-
cházení onemocněním, Relaxační 
a výtvarné techniky, Očista organi-
smu, Asertivita, Biologické potřeby 
a jejich saturace atd.

Veškerou problematiku předná-
šejí zkušení lektoři, kterými jsou vy-
učující na škole.

Kurz bude zahájen po letních 
prázdninách 2017, termín bude 
upřesněn všem přihlášeným, je 
v rozsahu třiceti hodin, vždy v od-
poledních hodinách a zájemci se 

mohou přihlásit buď na email: sko-
la@szdravpv.cz, kde uvedou hes-
lo KURZ SENIOR 12, telefonicky 
na čísle 582 343 861 anebo osobně 
na sekretariátu školy na Vápenici 3. 
Počet účastníků je omezen.

Předchozích jedenáct běhů kur-
zu se setkalo s mimořádným ohla-
sem, a jak uvedli sami účastníci, byl 
pro ně podnětem k většímu zájmu 
o sebe sama. Účastníci na závěr ob-
drží i certifikát o absolvování.

-mm-

Pozor, chystá se sportovní novinka!

7. 10. od 14:00 
v Kolářových sadech sportovní odpoledne:

Sportuje celá rodina!
Zveme, rodiče se svými dětmi, prarodiče a jejich vnuky i pravnuky na odpoledne plné sportu a zábavy!

Čeká na vás například štafeta, jízda na koloběžce a celá řada netradičních disciplín.
Bližší informace v příštím vydání Prostějovských radničních listů, místních periodicích,  

na webových stránkách a facebooku.
Akci pořádá Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci  
s DDM Sportcentrum pod záštitou Zdravého města Prostějov.
Poznamenejte si datum 7. října 2017 do svých diářů už teď!

23. 9. 2017  
– DOUBRAVSKÝ DVŮR  

– Olomoucký kraj
Nový Dvůr 243, Červenka, 78401

Pokud se zajímáte o chov krav 
a s ním spjatou produkci mléka, 

rozhodně vyrazte do Doubravského 
dvora. Zde totiž můžete výrazně 
rozšířit své obzory v této oblasti.

V rámci akce 

“Poznej svého farmáře“ 
s bohatým kulturním  
programem pro děti.

Pozvánka
Klub aktivních seniorů 

při Svazu tělesně 
postižených v ČR.,o.s. 

v Prostějově, 
Kostelecká 17, pořádá 

v sobotu  

9. 9. 2017 
zájezd do zámku 
a parku Lednice. 

Tel 588 008 095, 
724 706 773

Zdravotnická škola 
zve znovu seniory ke studiu

KRÁTCE

V Ostravě byla 
otevřena pobočka 
pro žadatele o dotaci 
z Operačního programu 
Zaměstnanost 

Nová pobočka podpory projektů 
Operačního programu Zaměstna-
nost (OPZ) byla otevřena v Ostra-
vě v ulici Poděbradova 1223/61b. 
Speciálně vyškolení projektoví 
manažeři Ministerstva práce a so-
ciálních věcí v ní pomáhají všem 
žadatelům o dotace z Operačního 
programu Zaměstnanost, kteří 
chtějí získat informace o mož-
nostech programu nebo probrat 
své projektové záměry. Pobočka 
nabízí především usnadnění ori-
entace v oblasti projektů ESF, 
bezplatnou pomoc žadatelům 
od jejich prvotního zájmu o OPZ 
až po okamžik podání projekto-
vé žádosti v aplikaci IS KP 14+, 
poskytování informací o aktuál-
ně vyhlášených výzvách, podpo-
rovaných aktivitách, základních 
metodických pravidlech, apod. Je 
možné si domluvit individuální 
konzultaci i skupinové prezentace 
pro potenciální příjemce dle aktu-
ální poptávky. 

Kontakt: Mgr. Andrea Beliči-
nová, andrea.belicinova@mspv.
cz, telefon: +420 770 116 530
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INZERCE

Baví vás vyspělé výrobní technologie? Dáváte přednost dohledu nad stroji před fyzicky 
náročnou manipulací? Máte dost energie, abyste zvládli práci i v noci? Pak hledáme právě VÁS!

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

Nabízíme: 
a  mzdové ohodnocení odrážející náročnost práce, zkušenosti a pracovní výkon 
a  pravidelné odměny 
a  5 týdnů dovolené, obědy v závodní jídelně za 5,- Kč, příspěvek na penzijní 

pojištění, program akcí pro zaměstnance a další benefity 
a  dlouhodobou stabilitu 
a  pracovní prostředí, kde bezpečnost práce je prioritou
Očekáváme:
a  střední odborné vzdělání (výuční list) nejlépe technického, případně i jiného 

zaměření
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 

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

Operátor úpravy airbagové tkaniny 
Operátor barevny 
Operátor výroby bezvodých ofsetových desek
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ZVEME SOKOLY I ŠIROKOU VEŘEJNOST K NAVŠTÍVENÍ SOKOLOVNY V PROSTĚJOVĚ. 
PROGRAM JE BOHATÝ: prezentace činnosti naší TJ, historie, výstava krojů, praporů, 
pamětihodností; program pro děti, poznávací soutěž, kvízy o Sokole, možnost 
přenocování v sokolovně (věci na spaní s sebou). 
ZAJÍMÁ VÁS, JAKÁ ZÁKOUTÍ SKÝTÁ STARÁ TĚLOCVIČNA?
JAKÉ MOŽNOSTI PRO VÁS A VAŠE DĚTI NABÍZÍ VSTUP DO SOKOLA? 
PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT! Dne 22. 9. 2017 v 17,00hodin.

Všestrannostní cvičení
Cvičení pro děti předškolního věku: 

a Rodiče a děti (děti ve věku 3 až 4 roky): středa 17.00–18.00 hod. 
a Předškolní žactvo (děti 4 až 6 roků): středa 16.00– 17.00 hod. 

a Cvičení mladších a starších žákyň vždy v pondělí a čtvrtek 17.00– 18.00 hod.
a Cvičení dorostenek pondělí 18,00–19,00 hodin a čtvrtek 16,30–18,30 hodin

a Cvičení mladších a starších žáků ve čtvrtek 18,00–19,00 hodin
U všech těchto skupin roční příspěvek ve výši 500 Kč 

Cvičení pro ženy a muže: 
a pilates: úterý a čtvrtek 10.00–11.00 hodin 

a bodystyling : pondělí a čtvrtek 19.00–20.30 hodin 
a jóga bez omezení věku: pondělí 9.30–11.00 a 19.00–20.30 hodin  

a středa 19.00–20.30 hodin 
a kalanetika: každé úterý a čtvrtek 15,15–16,15 hodin 

a cvičení mužů: středa 18.00–19.00 hodin 
a pohybová cvičení žen: pondělí 14.00–16.00, středa 10.00– 11.00  

a čtvrtek 18,30–19,30 hodin 
Roční příspěvek ve výši 900 Kč výdělečně činní, důchodci 700Kč 

Sportovní oddíly 
a nohejbal žáků ( 9–14 roků): pondělí 16.00– 17.00, čtvrtek 14.00–15.30,  

pátek 14.00– 15.30 hodin 
a zápas řecko-římský: úterý 16.00–17.00, středa 15.00–16.00,  

čtvrtek 15.30– 17.00 hodin 
a judo: každé pondělí a středu 15.30– 18.30, pátek 15.30–20.00 hodin 

a volejbal dospělých: pondělí  
20.30–22.00, pátek 19.00–22.00 hodin (vhodné pro střední věkovou skupinu)

Roční příspěvek je: u mládeže 600 Kč, u dospělých 1 000 Kč 
a u oddílu judo 1500 Kč. 

Zájemci o uvedená cvičení se mohou přihlásit kterýkoliv den buď u jednatele jednoty 
v pondělí, středu a čtvrtek 7.30–15.30 hod., v úterý 10.00–18.00, v pátek 7.00–15.00 

hodin nebo přímo u cvičitele či trenéra ve výše uvedenou dobu cvičení v sokolovně 
na Skálově náměstí 173/4 v Prostějově. 

Telefon: 582 345 504 

Aktivity TJ Sokol I Prostějov

Ing. Zuzana Kučerová
tel.: 774 409 430

Ing. Marie Vymazalová
tel.: 774 421 818 www.vnb-reality.cz

Pro naše klienty hledáme

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

ATRIUM (přízemí)
Hlaváčkovo nám.1
Prostějov 
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Oděvní firma
Lorgit
hledá švadleny
 pro šití dámské konfekce.

Jednosměnný provoz, dobré platové podmínky.

Informace na adrese: 
J. Olivetského 27, Prostějov, tel.: 777 793 100
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Lékárna Mamed Prostějov 
(Lékárna u radnice)

Akční ceny produktů platné od 1. 9.–30. 9. 2017. Platí do vyprodání zásob.

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

lekarnamamedprostejov@seznam.cz, od září máme otevřeno po–pá 8–18 hod, sobota 8–12 hod.

www.aaaleky.cz

  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

Lékárna Mamed Prostějov 

128 Kč

81 Kč

575 Kč
175 Kč

33 kapslí

30 tbl

Lékárna Mamed Prostějov 

30 tbl

69 Kč

87 Kč

30 tbl30 tbl

Lékárna Mamed Prostějov 
30 tbl

Lékárna Mamed Prostějov Lékárna Mamed Prostějov 

87 Kč87 Kč87 Kč

AUTOMECHANIKA, a.s. 
Letecká 2
Prostějov
Tel.: 582 344 889
www.automechanika.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Profesionální tým, moderní technologie, 
garance kvality a mytí vozu jako BONUS.

V Automechanice se vždy setkáte s individuálním 
přístupem a všechny vaše potřeby vyřešíte s jedním 
technikem. Nabízíme komplexní sortiment služeb od 
pravidelných servisních prohlídek až po profesionální 
opravu vozidla po nehodě.

Pokud cena opravy vašeho vozu přesáhne 3 500 Kč, 
získáte od nás jako BONUS základní mytí vozu 
zdarma.

Více informací na tel: 582 344 889 nebo na e-mailu: 
servis@automechanika.cz.

KOMPLETNÍ PÉČE  
     O VÁŠ VŮZ

Untitled-442   1 25.8.2017   16:14:06
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