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Revitalizace Tylovy ulice dokončena

Vzpomínkovým aktem jsme si 
připomněli si 80. výročí úmrtí 
prezidenta T. G. Masaryka 3

Prostějov bude mít lavičku  
Jiřího Wolkra – první 3D  
plastiku v zemi 11

Armilární sféru věnovanou památce 
Václava Koláře odhalili před 
Reálným gymnáziem. 11
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Hledám pro svého klienta  pěkný 
dům s větší zahradou. Pro mladý 
pár BYT 2+1.  Děkuji za 
vaši pomoc a nabídku.
 

PROSTĚJOV, BYT 1+1

Ve dvorním traktu cihlového domu 
nabízíme DB 1+1 s možností 
převodu do OV, s vlastním ohřevem 
teplé vody. 

990.000 Kč
PENB: G 

734 747 528
Iveta Kořínková
Realitní specialista

www.rkokno.cz Drozdovice 1338/3, 
796 01 Prostějov

NABÍDKA:
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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.

Prostějovské radniční listy 
v elektronické podobě naleznete 
na www.prostejov.eu  
 Občan – záložka Prostějovské 
radniční lisy, kde je k dispozici 
i archiv vydání.

Před sto šedesáti lety –  
17. října 1857 – se narodil 
Štěpán Kožušníček, svérázná 
osobnost našeho města, 
hostinský v hostinci Pod žudrem 
v Mlýnské ulici a zakladatel 
Českého veteránského spolku.

Hostinec zdědil, zde hospodařil 
a vytvořil zde koncem 19. století 
jakési národní, kulturní a osvě-
tové centrum města. Především 
to bylo místo schůzek hanácké-
ho parlamentu v čele s literáty 
Otakarem Bystřinou, Karlem 
Křenem, Ondřejem Přikrylem, 
Janem Spáčilem-Žeranovským 
a výtvarníkem Jožou Uprkou. 
Zde se konaly první přednášky, 
scházeli se zde literáti, písmáci, 
národní činitelé i trhovci z  Plum-
lovska a Drahanska. Blízkým pří-
telem Kožušníčkovým byl básník 
a novinář Jan Spáčil-Žeranovský. 
Věnoval mu svoji knihu črt a bás-

ní Samó tihó. Do naší regionální 
a literární historie se zapsal také 
Kožušníčkův syn, profesor kla-
sického gymnázia Štěpán Kožuš-
níček, publikující pod pseudony-
mem Waldemar Ethen.
30. října uplyne sto čtyřicet let 
od narození středoškolského 
pedagoga, osvětového činite-
le a spisovatele Jana Zachovala 
(1877–1958). Rodák z Krásenska 
na Drahanské vysočině vystudo-
val gymnázium v Brně a českou 
univerzitu v Praze. Výrazně jej 
ovlivnili profesoři Jan Gebauer, 
T. G. Masaryk, František Dr-
tina, Václav Emanuel Mourek, 
Jaroslav Vlček a Jan Máchal. 
V letech 1904–1928 učil češtinu 
a němčinu na prostějovské reál-
ce, v letech 1928–1938 byl jejím 
ředitelem. Byl předsedou prostě-
jovské odbočky Jednoty filologic-
ké, předsedou Městského osvě-
tového sboru a Knihovní rady 
města. Aktivně pracoval také 
v divadelní jednotě Tyl a v Pří-

rodovědeckém klubu. Význam-
ná byla jeho přednášková čin-
nost pro různé instituce a spolky 
(např. Beseda, Sokol, Vlastimila, 
Dělnická akademie). Zabýval se 
v ní problematikou rodinné vý-
chovy, filozofie, morálky i osob-
nostmi T. G. Masaryka a J. S. 
Machara. Řadu statí publikoval 
časopisecky (např. Pedagogické 
rozhledy, Naše doba, Rozvaha, 
Vatra, Hlasy z Hané, Pozor, Hlas 
lidu, Nový pokrok, Moravsko-
slezský deník). Knižně vyšly jeho 
práce Rodinná výchova, Svědo-
mí, Přesvědčení, Význam Mistra 
Jana Husi. Byl editorem knihy 
Výbor z poezie Josefa Svatoplu-
ka Machara. Jeho žák, dramaturg 
a překladatel Sergej Machonin 
o něm ve své vzpomínkové kni-
ze Příběh se závorkami napsal: 
„Jan Zachoval, masarykovec, te-
oreticky vzdělaný pedagog, byl 
muž svobodného ducha, psal li-
terárněvědné a kritické analýzy, 
zabýval se filozofií. Byl výborný 
ředitel, nesnášel ve sboru šosá-
ky a přizpůsobivce a vedl ústav 
vzorně pevnou rukou.“

Připomněli jsme si 80. výročí úmrtí  
prvního československého prezidenta T. G. Masaryka

HANA BARTKOVÁ

Výročí měsíce KRÁTCE

Hledáme vánoční strom

Dominantu vánočních oslav mo-
hou i letos nabízet sami obyvatelé 
Prostějova a okolí. Pokud máte 
na svém pozemku vhodný strom, 
který by ozdobil sváteční náměstí 
ve vánoční čas, můžete se ozvat 
do konce měsíce října 2017. 

Preferujeme smrk o výšce zhru-
ba dvacet metrů, který by byl rov-
ně rostlý s rovnoměrnými větvemi 
do všech stran, aby byl ozdobou 
a součástí vánoční výzdoby náměstí.

Pokud by byl někdo ochoten 
darovat strom městu, své nabídky 
může zaslat poštou na adresu: 
Odbor správy a údržby 
majetku města 
Magistrát města Prostějova 
Nám. T. G. Masaryka 130/14 
796 01 Prostějov 
Lidé mohou stromy nabízet 
také telefonicky a to na čísle: 
582 329 554 nebo 582 329 327, 
případně na e-mailové adrese: 
ludmila.horakova@prostejov.eu, 
nebo jaroslav.chromek@prostejov.eu
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Městská policie se pustila 
do projektu „Forenzní značení 
syntetickou DNA jízdních kol 
a invalidních vozíků.“  

Tímto efektivním prostředkem si-
tuační prevence bude chráněn ma-
jetek – jízdní kolo (kompenzační 

pomůcky – invalidní vozík), který 
je častým objektem zájmu osob pá-
chajících protiprávní činnost.

„Máme za sebou první značení 
pro objednané zájemce. Označeno, 
zdokumentováno a zařazeno do ce-
lostátní evidence (www.refiz.eu), 
máme zatím čtrnáct jízdních kol, 

včetně několika elektrokol,“ uvedl 
Libor Šebestík, zástupce ředitele 
Městské policie Prostějov. 

Objednaní zájemci musí před-
ložit doklady nebo podepsat čestné 
prohlášení o nabytí jízdního kola. 
Dále se vyplňuje formulář pro po-
drobný popis evidence předmětu, 

jeho vyfotografování pro zavedení 
do evidence. Jízdní kolo je následně 
označeno syntetickou DNA s mik-
rotečkami a číselným kódem na 8 až 
10 místech. Po zaschnutí je označe-
ní viditelné pouze pod UV lampou 
a obsažené mikrotečky pod mikro-
skopem. V rámci projektu v roce 
2017 je možné označit pro zájemce 
pouze 200 jízdních kol, či kompen-
začních pomůcek.

„Upozorňujeme zájemce, že 
značení nelze provádět při teplotě 
nižší než plus 10 stupňů, za deště 
a pokud je kolo značně znečiště-
né. Odstranění značek není možné 
bez následného poškození značené 
věci,“ doplnil Šebestík. 

Na projekt strážníci získali dota-
ci z ministerstva vnitra ve výši 125 
tisíc korun. Celkové náklady na po-
řízení a jeho realizaci jsou asi 150 
tisíc korun. Podíl města byl v rámci 
rozpočtu městské policie.

Zájemci se mohou objednat přes 
objednávkový systém na stránkách 
města Prostějov – www.prostejov.
eu, do konce října 2017. -kaa-

Má Vaše kolo svou DNA?

UPOZORNĚNÍ
Hlasování mimo volební místnost do přenosné hlasovací schránky je možné 
nahlásit na tato tel. čísla:
582 329 706 - 582 329 760 - 582 329 178 - 582 329 778 - 582 329 144
Hlasovat mimo volební místnost může volič pouze v územním obvodu svého 
volebního okrsku.
Výše uvedená tel. čísla lze využít v případě dalších dotazů týkajících se 
volebních okrsků i VOLEB všeobecně.

Foto: Městská policie Prostějov

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky v roce 2017  
(mimo svůj volební okrsek nebo v zahraničí)

Jak vyřídit voličský průkaz?
osobně; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření 
stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin.

podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do  
13. října 2017, příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání o vy-
dání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání může 
být učiněno v této formě:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ově-
řený podpis žadatele zákon o volbách do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průka-
zu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj.  

5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Podrobnosti na www.prostejov.eu 
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sobota–neděle 8.00–20.00Otevírací doba pondělí–pátek 8.00–20.00
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SLEVA AŽ 50 %
Z DOPLATKU NA LÉKY*

PŘIJÍMÁME
E-RECEPT

* Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na recept předepsaných pro seniory nad 60 let, děti do 15 let a držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Sleva je poskytována po 
předložení Karty výhod Dr.Max na základě ověření údajů o věku pacienta, který je uveden na receptu, či předložení průkazu osoby se zdravotním postižením; poskytuje se ve formě neuplatnění maximální obchodní 
přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Plnou výši slevy nelze poskytnout v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by 
prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Výše doplatku pacienta je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu tak, aby nedošlo k porušení právních předpisů. Úplná 
pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Lékárna Dr.Max v Kauflandu v Prostějově 
– Okružní ul. je tu stále pro vás.
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Druhá část revitalizace je hotova.

Stavební technika opustila sídliště 
a v novém jsou jak povrchy komuni-
kací, tak i parkovací místa, chodníky 
včetně zelených ploch.

„Práce si vyžádaly náklady ve výši 
zhruba 14 milionů korun, a to včet-
ně projektové dokumentace. Nyní je 
třeba ještě vysadit zeleň. Tyto práce 
budou probíhat až do října tohoto 
roku,“ uvedl první náměstek pri-
mátorky Zdeněk Fišer. Jak doplnil, 
regenerací prošla plocha o rozměru 
přes 7000 m2, z toho komunikace 
– více než 2000 m2, parkovací stání 
– cca 1300 m2, chodníky – přibližně 
2000 m2 a zelené plochy – bezmála 
1800 m2. 

„Revitalizace této lokality přines-
la, mimo jiné, více míst pro parko-
vání. Původně zde bylo málo legál-
ních parkovacích míst. Nyní mohou 
motoristé využívat více než 130 

parkovacích míst. Regenerace také 
zlepšila průjezdnost územím,“ dodal 
náměstek Fišer.

Práce na druhé části „Regene-
race panelového sídliště Brněnská, 

ulice Tylova, úsek Tetín – Okružní“ 
probíhaly od 05/2017 do 08/2017. 
Zhotovitelem byla firma STRABAG 
a.s.

-jg-

Regenerace části  
areálu panelového sídliště Brněnská

Cyklistická  
stezka Kostelecká 

V rámci investiční akce byl reali-
zován další úsek cyklistické stezky 
v celkové délce 500 m.

Stezka je vedena po západní 
straně od Přikrylova náměstí až 
po okružní křižovatku Kostelecká – 
U Stadionu. Součástí stavby je i vy-
budování nástupní plochy autobuso-
vých zastávek a veřejného osvětlení.

Cyklistická stezka byla realizová-
na za příspěvku Olomouckého kraje 
ve výši cca 1 mil. Kč. Celkové nákla-
dy činily téměř 5 mil. Kč. Stavbu re-
alizovala firma FCC Prostějov, s.r.o.

Bc. I. Veselá, Vlastimil Kupka, ORI
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ve volebním okrsku č. 1 
Z důvodu rekonstrukce v prostorách 
radnice upozorňujeme voliče 
ve volebním okrsku č. 1 na změnu 
volební místnosti. Nově se nachází 
v budově Magistrátu města Prostějova, 
DUHA kulturní klub, Školní 4, 
Prostějov,
pro voliče podle místa, kde jso u 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Dukelská brána
Filipcovo nám.
Hlaváčkovo nám.
Knihařská
Kramářská
nám. E. Husserla
nám. Svat. Čecha
nám. T.G. Masaryka
Svatoplukova č.or. 1,2,3,4,6,7,9,11,
Šerhovní
Školní
U spořitelny
Žižkovo nám. 
ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost v budově 
Středního odborného učiliště  
obchodního Prostějov,  
nám. E. Husserla 1, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Demelova
Hradební
Komenského
Kostelní
Koželuhova
Křížkovského
Libušinka–jen lichá
Lutinovova
Netušilova
Petrské nám.
Sádky
Sušilova
Tylova č.or. 2–16
Uprkova
Újezd
Wolkerova
ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v budově
Art-Econ–Střední školy Prostějov, 
s.r.o., Husovo nám. 91, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:

Oznámení
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

primátorka statutárního města Prostějova podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, 

oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční: 

v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
a v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Husovo nám.
Jihoslovanská
Joštovo nám.
Karlov
Kojetínská
Kralická
Na příhoně
Pražská
Průmyslová č.or. 1
Předina
Rozhonova
Slezská
Sokolská
Švabinského
Trávnická
U Spalovny
Winklerova
ve volebním okrsku č. 4 
je volební místnost v budově
Art-Econ–Střední školy Prostějov, 
s.r.o., Husovo nám. 91, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Hvězda
Janáčkova
Přemyslovka
Svatoplukova sudá od č.or. 8–do konce
lichá od č.or. 13–do konce
Třebízského
Vladimíra Ambrose
Vrahovická od č.or. 1–45
Vrchlického č.p. 2529, 4634
ve volebním okrsku č. 5 
je volební místnost v budově 
Družiny mládeže, Erbenova 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Aloise Krále
Budovcova
Českobratrská
Divišova
Erbenova
Kollárova
Lužická
Milíčova
nám. Padlých hrdinů
nám. Spojenců
nám. U kalicha

Slovenská
ve volebním okrsku č. 6 
je volební místnost v budově 
Základní školy E. Valenty 52, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Arbesovo nám.
Barákova
Hybešova
Jana Kuchaře
Konečná
Kotěrova 
Kotkova
Močidýlka
nám. Odboje
Neumannovo nám.
Olomoucká č.or. 64–120
Říční lokalita Prostějov
Tovačovského
Třískova
Veleslavínská 
Vencovského
Vítězslava Nezvala
Vojtěcha Outraty
Vrlova
Za Olomouckou
Zborov č.e. 223, 224, 5011, č.p. 5125

ve volebním okrsku č. 7 

je volební místnost v budově Středního 
odborného učiliště obchodního 
Prostějov, nám. E. Husserla 1, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Havlíčkova
Olomoucká č.or. 1–57
Partyzánská
Sladkovského
Šafaříkova
Vápenice
Vojáčkovo nám.
Za Místním nádražím
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v budově 
Základní školy E. Valenty 52, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
sídl. E. Beneše č. or. 1–7, 14–24
Sportovní

ve volebním okrsku č. 9 
je volební místnost v budově 
Základní školy E. Valenty 52, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Atletická
bratří Čapků
Edvarda Valenty
Krásná
Květná
Na výsluní
Olympijská
Pod Kosířem od č.or. 41 do konce
Příční
Sadová
sídl. E. Beneše č.or. 25–38
Strojnická
Tyršova
Wolfova č.e. 5022, č.p. 5136
ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost v budově 
Základní školy T.G.Masaryka, 
Skálovo nám. 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Daliborka
Hanačka
Martinákova
Palečkova
Pod Kosířem č.or. 1–40
Přikrylovo nám.
Rejskova
ve volebním okrsku č. 11 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Beskydská
Fanderlíkova č. or. 5–25, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 36A
Hacarova
Chodská
J.B. Pecky
Kováříkova
Lomená
Polišenského
Slovácká
Šumavská
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U Stadionu
Valašská
Za velodromem č.e. 203, č.p. 4622
ve volebním okrsku č. 12 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Dykova
Fanderlíkova č.or. 25a, 27, 29, 31, 33 
a od 37 do konce
Jana Švermy
Kpt. O. Jaroše od č.or. 3a–21
Krapkova
Nerudova od č.or. 57, 59, 61 do konce 
Obránců míru
ve volebním okrsku č. 13 
je volební místnost v budově 
Základní školy T.G. Masaryka, 
Skálovo nám. 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Blahoslavova
Floriána Nováka
Floriánské nám.
Fügnerova
Hliníky
Jiráskovo nám.
Kostelecká
Kravařova
Mlýnská
Palackého
Pernštýnské nám.
Plumlovská č.or. 3–26,28,30,32 
Podjezd
Skálovo nám.
Za Kosteleckou
č.e. 5026, 5122, 5123, 5133
ve volebním okrsku č. 14 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody 3578/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Brandlova
Česká
Jungmannova
Kolářovy sady
Krátká
Máchova
Mánesova
Plumlovská č.or. 27,27a,29,29a,31,od 
č.or.33–56
Riegrova
Rostislavova
Šlikova
ve volebním okrsku č. 15 
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské školy 
Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezručovo nám.
Březinova

ve volebním okrsku č. 28
je volební místnost v budově 
Základní školy Dr. Horáka 24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Bulharská
Dr. Horáka
Okružní č.or. 189–197
Rumunská
Stanislava Manharda č.or. 1–21
Waitova
Werichova
ve volebním okrsku č. 29
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a základní školy 
Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Družstevní č.or. 1–9
Krokova
Poděbradovo nám.
Stanislava Manharda č.or. 24–39
Vodní
Žeranovská
ve volebním okrsku č. 30
je volební místnost v budově 
Základní školy Dr. Horáka 24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Družstevní č.or. 11–17
Mozartova
Okružní č.or. 150–183
ve volebním okrsku č. 31
je volební místnost v budově
Reálného gymnázia a základní školy 
Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Brněnská
Tetín
ve volebním okrsku č. 32
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a základní školy 
Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Libušinka jen sudá
Tylova č.or. 18–42
ve volebním okrsku č. 33
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a základní školy 
Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Balbínova
Dobrovského
Kazín
Okružní č.or. 105–131
Pešinova
Tylova č.or. 43–85
ve volebním okrsku č. 34
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a základní školy 
Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Dolní celá, mimo domy č.or. 26, 28, 30, 
32, 34, 36 – viz. volební okrsek 35
Mojmírova
Rovná

Dělnická
Emila Králíka
K.H.Kepky
Melantrichova
nám. Práce
Nerudova od č.or. 1–56,60
Plumlovská od č. or. 57–132
Polská
Resslova
Ruská
Stanislava Suchardy
Za Plumlovskou lokalita PV i Krasice
ve volebním okrsku č. 16 
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské školy 
Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Antonína Slavíčka
Gen. Dudy
Gen. Sachera
Mathonova
Wichterlova
ve volebním okrsku č. 17 
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské školy 
Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Václava Špály
ve volebním okrsku č. 18
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Jana Zrzavého
ve volebním okrsku č. 19 
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské školy 
Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Aloise Fišárka
Bohumíra Dvorského
Cyrila Boudy
Karla Svolinského
Kpt. O. Jaroše č.or. 23,25,27,29,31,33
ve volebním okrsku č. 20 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody 3578/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
sídl. Svobody č.or. 1–29
ve volebním okrsku č. 21 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody 3578/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
sídl. Svobody č.or. 38–53, 62–74
ve volebním okrsku č. 22 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody 3578/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:

Anenská

Anglická

Belgická
sídl. Svobody č.or. 30–37, 54–61, 
75–79
ve volebním okrsku č. 23 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody 3578/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Finská
Francouzská
Holandská
Italská
J.V. Myslbeka lokalita PV
Norská
Švýcarská
ve volebním okrsku č. 24 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody 3578/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Bohumíra Šmerala
Drozdovice
Na hrázi
Průchozí
ve volebním okrsku č. 25
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Krasice, Moravská 
30, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Krasická č.or. 47,55,57,59,61
Moravská
ve volebním okrsku č. 26
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody 3578/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Dr. Uhra
Jaroslava Kaštila
Jaroslava Kučery
Javoříčská
Krasická č.or. 1–45, 49, 51, 53, 53a
Vasila Škracha
Vícovská
V polích
ve volebním okrsku č. 27
je volební místnost v budově 
Základní školy Dr. Horáka 24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Boženy Němcové
Jana Olivetského
Okružní č.or.199–215
Pod Záhořím
Raisova
Určická
Za Určickou
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ve volebním okrsku č. 35 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Dvořákova 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Dolní č.or. 26,28,30,32,34,36
Dvořákova–sudá čísla
Letecká
Okružní č.or. 57–73
Šárka č.or. 44–62
ve volebním okrsku č. 36
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Dvořákova 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Dvořákova č.or. 1,3,5
Ječmínkova
Jezdecká
Okružní č.or. 2–10 a č.or. 89–97
Puškinova
Šárka č.or. 1–22
ve volebním okrsku č. 37
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a základní školy 
Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Lidická mimo č.or.86
Okružní č.or. 75–85
Spitznerova
Studentská
Šárka č.or. 23–42
ve volebním okrsku č. 38
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Krasice, Moravská 
30, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Krasice – č.evidenční
Brodecká
Elišky Krásnohorské
Foersterova jen lokalita Krasice
Gabriely Preissové
Gen. Kraváka
Hloučelní
Hyacintová
J.V. Myslbeka jen lokalita Krasice
Josefa Lady
Kelčická
Kosířská
Luční jen lokalita Krasice

Na Brachlavě
Na okraji
Na vyhlídce
nám. J.V. Sládka
Plumlovská jen lokalita Krasice
Rudolfa Těsnohlídka
Stroupežnického
Trnková
Třešňová jen lokalita Krasice
Tulipánová
Zahradní
Západní
Zlechovská
ve volebním okrsku č. 39
je volební místnost v budově 
Domu služeb–Vrahovická 83, 
Prostějov – Vrahovice
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Jana Rokycany
Jaroslava Křičky
Josefa Hory
Kopečného
Kpt. Nálepky
Krumlovského
Marie Majerové
Marie Pujmanové
Podivínského
Poláčkova
Průmyslová č.or. 12
Smetanova
Střížova
Tylšarova
Vrahovická č.or. 56–164,168,168a
Zátiší
Zikmunda Wintra
ve volebním okrsku č. 40 
je volební místnost v budově 
Domu služeb–Vrahovická 83, 
Prostějov – Vrahovice
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
A.Jánského
Bohuslava Martinů
Josefa Suka
Kubelíkova
Oskara Nedbala
Otakara Ostrčila
sídl. Svornosti
Stukova
Tovární
Václava Talicha
Vítězslava Nováka č.e. 9

ve volebním okrsku č. 41
je volební místnost v budově 
Klubovny Čs. armádního sboru 72, 
Prostějov – Vrahovice
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Vrahovice-č.evidenční–7,996
Čechůvky
Čs. armádního sboru
Čs. odboje
Hrázky
Husitská
Ivana Olbrachta
Jano Köhlera
Jaselská
Karolíny Světlé
Košická
Kyjevská
Majakovského
Mikoláše Alše
Petra Jilemnického
Pod Svahem
Prešovská
Sokolovská
Staškova
Trpinky
U cihelny
Vrahovická od č.or. 167, 169–do konce
Za drahou č.p. 264
ve volebním okrsku č. 42 
je volební místnost v budově 
Základní školy Čechovice, 
Čechovická 53, Prostějov - Čechovice
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Čechovice-č.evid.+č.popisná bez přiděl.
ulice
5. května lokalita Čechovice
Čechovická
Duhová
Esperantská
Foersterova lokalita Čechovice
Habrová
Jabloňová
Ječná
K rybníku
Kaštanová lokalita Čechovice
Lipová
Luční lokalita Čechovice
Na blatech lokalita Čechovice

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

RNDr. Alena Rašková v. r.
primátorka statutárního města Prostějova

Ovesná
Ovocná
Plumlovská lokalita Čechovice 
Průchodní
Slunečná
Třešňová lokalita Čechovice
V zahradách
Višňová
Vřesová
Žitná lokalita Čechovice
ve volebním okrsku č. 43
je volební místnost v budově 
ZD Moravan Domamyslice, 
Domamyslická 126,
Prostějov – Domamyslice
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Domamyslice-č.evidenční
5. května lokalita Domamyslice
Akátová
Borová
Domamyslická
Družební
Jasanová
Jasmínová
Javorová
Karafiátová
Kaštanová lokalita Domamyslice
Lísková
Na blatech lokalita Domamyslice
Na splávku
Olšová
Ořechová
Pod vinohrádkem
Růžová
Šeříková
Šípková
V loučkách
Vrbová
Za humny
Žitná lokalita Domamyslice
ve volebním okrsku č. 44 
je volební místnost v budově 
Klubovny Žešov č.p. 39 (bývalá 
budova MNV)
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
ÚSP Lidická 86
Žešov č.e. 5052
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„Tati, tak tady ty pracuješ?“ ozývá se v rozlehlé tovární hale společnosti 
Windmöller & Hölscher dívčí hlas. Prostějovskou průmyslovou zónu 
v Kralickém Háji, kde výrobna strojů na obalové materiály sídlí, totiž 
v pátek 22. září odpoledne navštívily stovky příbuzných a přátel tamních 
zaměstnanců. 

Až do večera si pro ně přitom vedení firmy připravilo bohatý program. 
„Viděli jsme provazochodce nebo chemické pokusy. Syn si dokonce 
vyzkoušel jízdu na segway. Teď se chystáme na prohlídku továrny,“ 
vyjmenovává Andrea Typltová, která se přišla i s dětmi podívat, kde 
pracuje její kamarád. 

Její syn studuje druhým rokem střední průmyslovou školu, proto ho 
prohlídka obzvlášť zajímá. „Známý, který ve společnosti Windmöller & 
Hölscher Machinery k.s pracuje, je velice spokojený. Líbilo by se mi, 
kdyby tu po škole našel práci i můj syn,“ svěřuje se Typltová. 

Firma navíc připravuje stipendijní program zaměřený právě na střední 
školy. Určený bude zejména studentům některých strojírenských nebo 
elektrotechnických oborů. „Nabízíme jim měsíční praxi v našem 
moderním pracovišti a následnou možnost nabídky pracovní smlouvy 
po absolvování studia,“ popisuje program personální ředitelka 
společnosti Vladimíra Trávníčková. Díky stipendiu od firmy Windmöller 
& Hölscher Machinery k.s mohou studenti získat až čtyři tisíce korun 
za měsíc. Záleží na chování a studijních výsledcích každého žáka. 

Atmosféra dne otevřených dveří je příjemná a rodinná. Člověk by tak ani 
neřekl, že velká továrna zaměstnává zhruba pět stovek lidí. „Nabízíme 
jim velké množství benefitů, ať už v podobě jazykových kurzů, firemních 
akcí nebo motivačního finančního ohodnocení,“ upozorňuje personální 
ředitelka společnosti Vladimíra Trávníčková. Dalším plusem může být 
i fakt, že výroba je jednosměnná. Podle ní prosperující firma nemá 
nouzi o práci, a tak v současné době shání nové zaměstnance, kteří by 
mohli všechny zakázky zvládnout. „Hodili by se nám zejména člověk 
na pozici elektrotechnika, konstruktéra, skladníka, do zákaznického 
servisu nebo technika expedice,“ upřesňuje Trávníčková. 

Noví pracovníci se stanou součástí prosperující nadnárodní skupiny 
Windmöller & Hölscher, která má celkem 2400 zaměstnanců 
v sedmnácti zemích světa. Stroje, které firma vyrobí, přitom odebírá 
víc než pět tisíc klientů po celém světě. „Roční obrat společnosti se 
pohybuje kolem 800 milionů euro. Úspěch naší firmy je založen 
na našich motivovaných zaměstnancích, vedle zajímavé práce 
a výborných podmínek, které jim nabízíme, je to také firemní kultura 
založená na respektu a férovosti,“ vyzdvihuje jednatel společnosti Max 
Westermann. Společnost vznikla už v roce 1869, kdy začala s vývojem  

prvního automatického stroje na výrobu papírových sáčků. V současnosti 
se firma specializuje na vývoj a výrobu strojů na papírové i plastové 
obaly, které najdou využití v potravinářství i v průmyslu. 

V uplynulých letech společnost v Prostějově investovala do rozvoje 
provozu čtrnáct milionů euro. „Začínali jsme s jednou halou a kanceláří. 
V současné době zde máme tři haly, logistické středisko. V příštím roce 
postavíme novou jídelnu pro zaměstnance a další investice v hodnotě 
1,4 miliónu euro chystáme i dál. To ale nestačí. Základem úspěchu jsou 
především schopní a motivovaní zaměstnanci. Musíme proto budovat 
dobré vztahy s úřadem práce, středními školami i univerzitami,“ vysvětluje 
druhý z jednatelů společnosti Thomas Breitenberger. 

Zaměstnanci firmy se mohou spolehnout také na to, že Windmöller & 
Hölscher Machinery k.s. dbá i na svou společenskou odpovědnost. 
„Kromě skutečnosti, že jsme jedním z velkých zaměstnavatelů v regionu, 
je naše výroba ekologická a nepředstavuje tak zátěž pro životní 
prostředí. Navíc sponzorujeme festival Colores Flamencos nebo LHK 
Jestřábi Prostějov,“ doplňuje Trávníčková.

Důkazem toho, že si Windmöller & Hölscher Machinery k.s svých 
zaměstnanců opravdu váží, jsou i stovky lidí, kteří po šesté hodině 
odpoledne spokojeně opouštějí areál továrny a den otevřených dveří si 
hlasitě pochvalují. 

Firma Windmöller & Hölscher otevřela své brány. 
Hledá nové zaměstnance

Den otevřených dveří navštívilo přes 1200 návštěvníků. Vystoupení provazochodce 
a vzdušného baletu v novém logistickém centru zaujalo malé i veliké. 

Max Westermann, jednatel společnosti představil plán rozvoje prostějovského 
závodu zastupitelům města. 

Přátelská atmosféra panovala i na stánku personálního oddělení, kde se mohli 
příchozí informovat o možnostech pracovního uplatnění.   

RV
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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. 4959 (Dara) – fena kříže-
nec, nalezena dne 8. 8. 2017, mís-
to nálezu: park Smetanovy sady

Evid. č. 4960 (Lukáš) – pes kříže-
nec, nalezen dne 8. 8. 2017, místo 
nálezu: ulice Plumlovská

Evid. č. 4973 (Jonáš) – pes kříže-
nec, nalezen dne 11. 8. 2017, místo 
nálezu: ulice M. Alše, Vrahovice

Blokové čištění města  
říjen/listopad 2017
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, parkoviš-
tě u budovy 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

10. 10. – blok 21 

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

11. 10. – blok 24 

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

12. 10. – blok 25 

Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka, Vrahovická – autobusové nádraží, Janáčkova, V. Ambrose, Karlov, Vrchlického, Vraho-
vická komunikace SSOK křiž. Svatoplukova – Janáčkova směr železniční přejezd

17. 10. – blok 29 

Družstevní, Družstevní – vnitroblok, Mozartova, Mozartova – vnitroblok, Rumunská, Dr. Horáka (Mozartova – Bulharská), St. 
Manharda (Bulharská – Mozartova)

18. 10. – blok 30 

Brněnská – obslužná komunikace + parkoviště, Brněnská – vnitroblok, Krokova, Krokova – vnitroblok, Brněnská (komunikace 
SSOK) včetně kruhového objezdu 

19. 10. – blok 31 

Bulharská, Bulharská – vnitroblok, Dr. Horáka (Určická – Bulharská), Na Hrázi ( Bulharská – Určická), Na Hrázi – vnitroblok, 
Okružní (Brněnská – Určická) a cyklostezka, St. Manharda (Bulharská – Určická), Waitova, Waitova – vnitroblok, Drozdovice 
zastávka (BUS), vnitroblok Bulharská – Okružní – Waitova

24. 10. – blok 35 

Dolní – obslužná (Dolní 26 – 30), Dolní – parkoviště 1 (U tří bříz), Dolní – parkoviště 2, Dolní – parkoviště 3, Dolní – par-
koviště 4, Dolní – parkoviště 5, Dolní komunikace u parkovišť, Dvořákova (Ječmínkova – Šárka), Spitznerova, Puškinova, Ječ-
mínkova, Ječmínkova – Dvořákova parkoviště, Dolní – vnitroblok (Dvořákova – Dolní 26, 28, 30), Dolní (komunikace SSOK) 
včetně ostrůvků a přechodů a kruhového objezdu, Dolní vnitroblok 8–24, park u kostela sv. Petra a Pavla (Spitznerovy sady)

25. 10. – blok 36 

Dvořákova (Šárka – dálnice), Jezdecká (Šárka kruhový objezd – Okružní), Okružní (Lidická – Jezdecká), Okružní – vnitroblok 
(Lidická – Jezdecká), Šárka, Šárka – vnitroblok

26. 10. – blok 38 

Dobrovského (Tylova – Brněnská), Dobrovského vnitroblok, Libušinka, Libušinka vnitroblok, Tetín, Tylova, Tylova vnitroblok, 
Brněnská (komunikace SSOK) včetně kruhového objezdu + parkoviště bývalý Linduška

31. 10. – blok 45 

Moravská – vnitroblok a parkoviště (Krasická – MŠ), Moravská – vnitroblok – parkoviště (Moravská 83 – 85), Krasická (nová 
zástavba, Moravská – Západní), Krasická (Moravská 1–12), Krasická (Moravská – Západní), Drozdovice (Určická – Krasická)

01. 11. – blok 47 

J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická, Italská, Holandská, Anglická, sídl. Západ – parkoviště, sídl. 
Západ – cyklostezka, sídl. Západ – vnitroblok
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Pondělí 4. září 2017 bylo významným 
dnem pro studenty a školáky RG a ZŠ 
města Prostějova, a to hned ze dvou 
důvodů. Jednak slavnostně zahájili 
nový školní rok, ale rovněž se zúčast-
nili odhalení modelu armilární sféry, 
jehož autorem je umělecký kovář Jiří 
Minář z Bílovic nedaleko Prostějova. 
Slavnostního aktu se účastnila i paní 
Jaroslava Kolářová, manželka ne-
dávno zesnulého emeritního ředitele 
naší školy Václava Koláře, jehož pa-
mátce škola armilární sféru věnovala.

A jak vlastně vysvětlit pojem 
„armilární sféra“? Armilární sféra 

je starověký přístroj znázorňují-
cí tzv. nebeskou sféru, kterou lze 
v tomto případě pozorovat zvnějš-
ku i zevnitř. Podle toho, z jakých 
prstenců je složena, lze na ní ná-
zorně ukázat některé astronomické 
jevy a zákonitosti. Na naší armilár-
ní sféře lze například demonstro-
vat sklon zemské osy, pravé pole-
dne nebo změnu výšky Slunce nad 
obzorem během roku.

Zdroj: 
RNDr. Petr Janeček,  

PaedDr. Dagmar Havlíková
(redakčně zkráceno)

Armilární sféra odhalena před  
Reálným gymnáziem a základní školou

Město Prostějov získá netradiční 
3D plastiku Jiřího Wolkra sedícího 
na lavičce, která bude umístěna 
na území města Prostějova. 

„Bude se jednat o dočasnou stavbu, 
kdy konstrukčně bude celá lavička 
včetně plastiky řešena tak, že bude 
ukotvena do země, aby ji bylo možné 
v případě potřeby kdykoli demontovat 
a přemístit. Využit bude stávající mo-
biliář náměstí, osazení bude provede-
no do stávajícího ukotvení současné 
lavičky,“ nastínila primátorka Alena 
Rašková. 

Konkrétně půjde o bronzovou 
plastiku Jiřího Wolkra vytvořenou 
na základě sběru dobového materiálu 
– fotografie, posmrtné masky, sou-
kromých artefaktů. Jde o počítačovou 
rekonstrukci 3D tvářové části a hlavy 
Jiřího Wolkra. 

„V obřím 3D skeneru, který byl 
postaven v roce 2016 vývojáři v Bra-
tislavě a je největší v Evropě, bude 
vytvořena prostorová animace figu-
ranta v dobovém kostýmu a převede-
na do 3D počítačového modelu. Scan 
hlavy a těla budou v počítači napoje-
ny a na základě historické fotografie 

z dvacátých let vznikne dokonalá pro-
storová rekonstrukce básníka,“ dopl-
nila vedoucí odboru kanceláře primá-
torky Jaroslava Tatarkovičová s tím, 
že uvedené podklady budou následně 
zpracovány pro 3D. Plastový model 
bude vytištěn v životní velikosti, jeho 
tisk trvá zhruba 3 týdny a spotřebuje 
30 kilogramů materiálu. 

„Po drobných autorských úpra-
vách bude model převezen do slévár-
ny, kde z něj bude stažena lukopre-
nová forma a následně bude plastika 
odlita do bronzu. Po cizelování, pati-
nování, leštění a fixaci povrchu bude 
plastika osazena na uvedené mís-
to,“ doplnila Tatarkovičová s tím, že 
vznikne tak unikátní plastika, která 
bude mít svou nespornou výtvarnou 
hodnotu, ale zároveň bude historicky 
věrnou rekonstrukcí Jiřího Wolkra. 

„Způsob práce s nejnovějšími po-
čítačovými technologiemi a jejich ap-
likace v sochařské tvorbě, posouvají 
hranice umění a plastika básníka tak 
představuje světový unikát. Jiří Wol-
ker bude pravděpodobně sedět na la-
vičce naproti svému rodnému domu, 
ve kterém kdysi žil,“ uzavřela primá-
torka Rašková. 

Samotný proces výroby trvá  
5 měsíců a předběžný odhad výše ná-
kladů je 1,1milionu korun. -kaa-

„Lavička Jiřího Wolkra“ – 
první 3D plastika v zemi

Konkrétně se jedná o pozemky p.č. 
6220/3 – orná půda o výměře 273 
m2 a p.č. 6221/1 – orná půda o vý-
měře 9.178 m2, oba v k.ú. Prostějov 
celkem za kupní cenu 8.9 milionu 
korun.

„Máme dlouhodobý zájem o tyto 
pozemky. Vzhledem k umístění na-
bízených pozemků převážně v plo-
chách veřejných prostranství a ob-
čanského vybavení, určených pro 
tělovýchovná a sportovní zařízení, 
by mohlo město Prostějov jako vlast-
ník v budoucnu pozitivně ovlivňovat 
podobu celé lokality. S ohledem 
na situování nabízených pozemků 
v prostoru subcentra Krasice a v těs-
né blízkosti sportovně rekreačního 
areálu na ulici Krasická, se nabízí 
budoucí výstavba další veřejné vy-
bavenosti, například sportovní haly 

či tělocvičny, navazující na aktuál-
ně připravovaný rozvojový záměr 
města, což je rozšíření aquaparku,“ 
vysvětlil důvody zájmu o odkup 
náměstek primátorky Jiří Pospíšil 
a přidal další. Přes pozemky lze totiž 
rovněž vést teplovody k budoucímu 
novému plaveckému bazénu.

Záměr schválilo Zastupitelstvo 
města Prostějova na svém jednání 
dne 11. 9. 2017. -kaa-

Město chce vykoupit strategicky  
výhodné pozemky u aquaparku
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Podzimní úklid 2017

2. 10.

sídl. Hloučela – C.Boudy
sídl. Hloučela – Ant.Slavíčka
sídl. Hloučela – V.Špály
sídl. Hloučela – J.Zrzavého

3. 10.

sídl. Svobody – u staré benziny
J.V. Myslbeka u tř. odpadu
Šmeralova – proti teplárně
Šmeralova – dál k rybníku

4. 10. 

Waitova – Dr. Horáka
Mozartova
Okružní ul. za hostincem  
U posledního haléře
B. Němcové

5. 10.

Česká–Máchova
Riegrova
Drozdovice – u trafiky
Vícovská – V.Škracha

6. 10.

Fanderlíkova – u Sezaka
Fanderlíkova – školka
Kpt. O. Jaroše
Za veledromem naproti č.8

9. 10. 

Šárka – Spitznerova
Dolní – parkoviště u věžáků č. 26
Jezdecká – Puškinova
Husovo nám. – u školy

Podzimní úklid proběhne v Pro-
stějově stejně jako loni v měsíci 
říjnu. Bude zahájen v pondělí dne 
02. 10. 2017. Počínaje tímto dnem 
budou po městě rozmisťovány 
velkoobjemové vany v termínech 
níže uvedeného seznamu. Stej-
ně jako každý rok se bude odpad 

třídit na velkoobjemový (jedná 
se o odpad z domácností, který je 
rozměrný a není možno ho umístit 
do popelnic (např. koberce, lino-
lea, starý nábytek) a biologický 
(odpad ze zahrad), který se bude 
odkládat do speciálních pytlů. 
Kontejnery – vany budou na mís-

tě vždy v určený den od 15.00 hod 
do naplnění, nejdéle však do 18.00 
hod. Naplňování každé vany od-
padem bude sledováno a třídění 
odpadu kontrolováno pověřeným 
pracovníkem svozové společnosti 
FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou 
určeny pouze pro velkoobjemo-

vý a zahradní odpad. Do těchto 
van není možné odkládat odpad 
nebezpečný (barvy, ředidla, aku-
mulátorové baterie, pneumatiky) 
a žádný průmyslový nebo živnos-
tenský odpad. Dále není povoleno 
dávat do van větší množství inert-
ního odpadu (rumisko, hlína). 

10. 10.

Arbesovo nám.
sídl. E. Beneše – za obchodem
sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní
V. Nezvala

11. 10. 

Trávnická – střed
Švabinského
Svatoplukova – střed
Joštovo nám.

12. 10. 

Dobrovského – Tylova
Libušínka
Dobrovského – parkoviště za obcho-
dem
Vodní – Mlýnská

13. 10. 

Nerudova – domov důchodců
Kostelecká 11–15
nám. Spojenců
Bezručovo nám.

16. 10. 

Pod Kosířem – Palečkova
Pod Kosířem – Atletická
Rejskova
Volfova – Příční

17. 10. 

Žižkovo nám.
Husserleho nám.
nám. T.G.Masaryka (Zlatá brána)
Havlíčkova 43

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města 
Prostějova – Oboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.

Statutární město Prostějov, pro-
střednictvím společnosti FCC Pro-
stějov, s.r.o. zajistí dne 07. 10. 2017 
v níže uvedených okrajových částech 
města mobilní sběr odpadu:
a /  nebezpečný odpad – jedná se 

o odpad jedovatý, výbušný nebo 
jinak nebezpečný např. oleje, 
tuky, barvy, fotochemikálie, léky, 
agrochemický odpad včetně obalů

b /  pneumatiky – jedná se o pneu-
matiky z osobních vozidel 

c /  objemný odpad – jedná se o od-
pad z domácností, který je roz-
měrný a není možno ho umístit 
do popelnic. Jsou to např. staré 
koberce, linolea, starý nábytek 
apod.

d /  vyřazené elektrozařízení – jedná 
se o elektrozařízení používané 
v domácnostech např. ledničky, 
televize, rádia, počítače, DVD 
přehrávače, mikrovlnné trouby, 
rychlovarné konvice, baterie, zá-
řivky, výbojky apod.
Popel, běžný domovní od-

pad a bio odpad se likviduje 
při pravidelných týdenních 
svozech komunálního odpadu. 
Žádáme proto občany, aby nám 
tyto druhy odpadů na mobilní 
sběry nepřinášeli. 

Mimo výše uvedený termín je 
možné odpad odvést na:
sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 
582 334 711) 

Provozní doba na sběrném dvo-
ře: úterý – sobota – 9.00–13.30 
a 14.00–17.00 hod, pondělí a nedě-
le – zavřeno
sběrný dvůr ul. Průmyslová 
(tel. 725 824 716) 
Provozní doba na sběrném dvoře:

čtvrtek – pondělí – 9.00–13.00 
a 13.30–17.00 hod, úterý a středa – 
zavřeno.

Děkujeme občanům, že třídí odpad 
a odkládají ho na k tomu určená 
místa!

Mobilní sběr – podzim 2017 Časový harmonogram pro předání odpadů:

Stanoviště ( obec ) Čas předání odpadu a elektrozařízení

1.   Vrahovice ul. M. Pujmanové u mostu 10:45–10:55

2.   Vrahovice ul. J. Suka 11:00–11:10

3.   Vrahovice ul. M. Alše 11:15–11:25

4.   Vrahovice ul. K. Světlé 11:30–11:40

5.   Čechůvky točna 11:45–11:55

6.   Domamyslice u samoobsluhy 12:15–12:30

7.   Čechovice u pošty 12:35–12:50

8.   Žešov u pomníku 13:15–13:30

18. 10. 

Žešov – hospoda
Žešov – u obchodu
Žešov – dětské hřiště
Žešov – hřiště

19. 10. 

Domamyslice – u samoobsluhy
Domamyslice – ul. 5.května
Domamyslice – u kapličky
Gen. Sachera

20. 10. 

Čechovice – u pošty
Čechovice – Luční
Čechovice – u kapličky
Čechovická u ZD

23. 10. 

Krasice – Západní
Krasice – Moravská za obchodem
Krasice – Na Brachlavě
Kosířská – Na Vyhlídce

24. 10. 

Vrahovice – Trpinky
Vrahovice – K.Světlé
Vrahovice – Čechůvky točna
Vrahovice – M.Alše–P.Jilemnického

25. 10. 
Vrahovice – u sídl. Svornosti
Vrahovice – Jano Köhlera
Vrahovice – J.Suka
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Tak by se dalo hodnotit jednání za-
stupitelstva města dne 11. 9. 2017. 
Všeobecně se předpokládalo, že 
budeme jednat skoro jako obvykle 
do dalšího dne, (dokonce i o tom psal 
bulvární tisk), ale jakoby osudové 11. 
září a blížící se říjnové parlament-
ní volby a snad i komunální volby 
v příštím roce poznamenalo atmo-
sféru a program jednání. Opozice na-
vrhovala odbojně kvůli problémům 
v mládežnickém hokeji odvolat jako 
jediného viníka paní náměstkyni He-
merkovou, potom z důvodu žalostné 
docházky do Zastupitelstva města 
odvolat kolegu Faltýnka z dozorčí 

rady FCC Česká rep.,s.r.o. a z před-
stavenstva Vodovody a kanalizace PV, 
a.s. Já osobně jsem se k návrhům ne-
přidal, protože paní náměstkyně ur-
čitě není jediná, kdo se o tuto proble-
matiku „stará“ a více subjektů v tom 
hraje roli a kolega Faltýnek je tak 
časově zaneprázdněný, a navíc opět 
nebyl přítomen, že sám uzná, že toho 
má moc a na spoustě židlí se prostě 
nedá dobře sedět. Výbušná proble-
matika novostavby bazénu 25 m či 
50 m předložená koalicí, byla velmi 
rozumně paní primátorkou stažena, 
protože připravovat rok dokumenta-
ci řádově za 10 mil. Kč a za rok nové 
zastupitelstvo třeba rozhodne jinak, 
by byly vyhozené peníze. Rovněž ko-
aliční třaskavé body zrušení Územ-
ního plánu centra města a ukončení 
pořizování regulačního plánu dle 
podnětu spol. Manthellan a.s. byly 
paní primátorkou staženy z progra-
mu. Takže „bouře“ se nekonala a jed-
nání bylo po 18.hod ukončeno. Přesto 
chci zmínit jednání o rozpočtu města. 
Kladně hodnotím pozitivní trend, že 
za 6 měsíců byly příjmy města vyš-
ší, tedy 56,8%. Naopak mne zarazi-
lo, že město má k 30. 6. pohledávky 

ve výši 70 mil. Kč. Za to by byl např. 
nový komunitní dům na Sušilově 
ulici. Např. Finanční odbor nevybral 
25,6 mil. Kč, a z toho „jen“ 17,1 mil 
Kč za místní odpady, nebo za společ-
ností Czech Radar jsou dluhy přes 20 
mil. Kč. Také Správa a údržba majet-
ku města eviduje pohledávky za víc 
jak 19,3 mil. Kč, atd., atd. Doufám, 
že v příštím období dojde k výrazné 
nápravě. Rád využiju této příležitosti, 
abych oznámil, že bývalý ředitel CMG 
v Prostějově a nyní náměstek minis-
tra školství Mgr. Jaroslav Fidrmuc 
je třetí na naší kandidátce do Posla-
necké sněmovny. Jako zkušenému 
pedagogovi a manažerovi mu věřím, 
že pomůže s výchovou a vzděláváním 
na našich školách tak, aby vyrůstali 
v naší společnosti mladí lidé, kterým 
nebude cizí úcta k člověkovi, toleran-
ce a elementární slušnost.

Na závěr vás, milí Prostějované, 
chci s kolegyní MVDr. Zuzanou Bar-
tošovou pozvat v neděli dne 1. 10. 
2017 ve 14. hod. na komorní koncert 
v kostele Povýšení sv. Kříže našeho 
bratra ministra zemědělství ing. Ma-
riana Jurečku. Osobně se můžete 
přesvědčit, zda-li kromě zemědělství 
zvládá i hru na dechové nástroje. Vý-
těžek z této mimořádné kulturní akce 
bude věnován na obnovu místních 
varhan.

Ing. Petr Kousal, 
předseda Klubu KDU-ČSL

Poslední zasedání před 
parlamentními volbami

Reakce na tvrzení 
náměstka Smetany 
a radního Šmída
V minulém vydání Prostějovských 
radničních listů ze dne 30. srpna 
2017 byl publikován společný text 
pana náměstka Pavla Smetany 
a radního Václava Šmída, kterým 
reagovali na můj článek publiko-
vaný 12. července letošního roku 
v Hanáckém Večerníku. 

Tvrzení v uvedeném článku, 
že jsem uvedl, že se přestupkem 
těchto politiků „bude zabývat 
přestupková komise Magistrátu 
města Přerova“ je nepravdivé, 
protože toto jsem nikdy nena-
psal. Na další urážlivá vyjádření 
ze strany těchto radních týkající 
se jejich účasti v extremistickém 
spolku nebudu reagovat.

Jakub Čech

Ne vždy lze pochopit 
hloubku myšlenky
Autor  článku  s  názvem:  „  Pros-
tějovští  radní  míří  do  přestup-
kového  řízení  náměstek  Smeta-
na už podruhé“,  který dne  12.  7. 
2017  zveřejnilo  místní  médium 
Hanácký  večerník  z  pera  Ja-
kuba  Čecha  se  domáhá  opravy 
v  článku  jež  vyšel  v  Prostějov-
ských  radničních  listech dne 30. 
8. 2017, kde jsem spolu s kolegou 
Václavem  Šmídem  publikoval 
naše  společné  stanovisko  s  ná-
zvem:  „Vyjádření  k  nepravdivé-
mu  článku  v  Hanáckém  večer-
níku  ze  dne  12.  7.  2017“.  Přesná 
citace z  článku zní  takto:  „ Střet 
zájmu  má  na  stole  Magistrát 
v Přerově, kde už pana Smetanu 
dobře  znají“.  Faktická  stránka 
věci  zůstává  nezměněna  –  pře-
stupková  komise  se  případem 
vůbec nezabývala. 

Pavel Smetana

To, jak se nám žije a bude žít v Pros-
tějově, neovlivňuje jen naše městské 
zastupitelstvo, ale také další úrov-
ně rozhodování v České republice. 
V druhé polovině října nás čekají 
sněmovní volby a budeme rozhodo-
vat o našich zástupcích v Poslanecké 
sněmovně. Pojďme proto volit v co 
nejvyšším počtu, abychom rozhod-
li o naší budoucnosti a prosadili 
do Sněmovny maximum kandidátů 
z našeho města.

klub ODS

Milada Sokolová a Tomáš Blumenstein:

Magistrát města Prostějova nepo-
řádá aukce na dodávky elektrické 
energie a zemního plynu pro ob-
čany, ani nespolupracuje s firmou 
Energetická společnost.

Nedávno nám přišel dotaz, zda 
magistrát jakkoli spolupracuje 

s firmou Energetická společnost, 
která údajně lidem tvrdí, že ji rad-
nice určila, aby domlouvali výhodné 
ceny energií formou elektronických 
aukcí. 

Magistrát města Prostějova ne-
pořádá aukce na dodávky elektrické 

energie a zemního plynu pro ob-
čany, ani nespolupracuje s firmou 
Energetická společnost. V případě 
že Vás osloví tato firma, doporuču-
jeme kontaktovat městskou policii 
a v žádném případě nepodepisovat 
smlouvy bez předchozího prostu-

dování, nebo prostřednictvím te-
lefonu. Zároveň prosíme, aby tyto 
skutečnosti, kdy společnosti jednají 
jménem magistrátu, občané ozná-
mili i na magistrát města Prostějova, 
tel. 733 614 417, paní Ing.  Kateřina 
Vosičková -red-

Zeptali jste se: na spolupráci magistrátu s Energetickou společností
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Letošní začátek podzimu opepří vel-
ké klání, které plánuje Okrašlovací 
spolek města Prostějova se Sport-
centrem – DDM a Zdravým městem 
Prostějovem na sobotu 7. října 2017 
do parku u hvězdárny. Rodiny celé 
i neúplné (tatínci, maminky, babič-
ky, dědečkové, děti, vnoučci či jen 
poměrná část) mohou dorazit od 14 
hodin ve sportovní výzbroji a s vel-
kým odhodláním se utkat v netradič-
ních sportovních disciplínách. Zášti-
tu nad celou akcí, kterou pořadatelé 
prozatím pracovně nazývají Fami-
liáda, převzala přímo primátorka 
města Prostějova Alena Rašková.

„Naplánovali jsme několik ne-
tradičních sportů, ve kterých budou 
soupeřit rodiny spolu proti jiným, 
ale když to početně nevyjde, tak 
možná i mezi sebou. Naším heslem 
je tradiční a snad ještě ne zcela zpro-
fanované „Není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se“, proto nebudeme počí-
tat výsledky za jednotlivé disciplíny, 
ale vůli se jich zúčastnit. Všechny 
rodiny budou za svoji účast oceněny 
drobnými dárky“, uvedla jedna z po-

řadatelek Milada Sokolová.
„Na akci se těšíme, je to pro nás 

nová výzva, takové akce do tak hez-
kého parku, jako je u hvězdárny, pa-
tří,“ uvedl Filip Burka ze Sportcent-

ra – DDM a dodal: „Ještě nebudeme 
prozrazovat všechny disciplíny, něco 
si necháme ukryté pod pokličkou.“

„Jsem ráda, že se připravuje ta-
ková akce. Ve společnosti se disku-
tují často problémy současné rodiny, 
zda je pořád základním stavebním 
prvkem společnosti, ale zapomíná 
se možná někdy na to, že místo dis-
kuzí je nejlepší se jako rodina sbalit 
a vyrazit společně ven za pohybem 
a zábavou. Tím myslím, že do této 
společenské diskuze vstoupíme 
v našem městě nejlépe,“ nechala se 
slyšet primátorka Rašková.  (red)

První akce svého druhu!  
Velká rodinná soutěž  
u hvězdárny zná již svoji podobu!

KRÁTCE

Dýňová stezka 
bude opět! 
Tentokrát v pátek 
13. října! Těšte se

V loňském roce uspořádal 
Okrašlovací spolek města Pro-
stějova ve Smetanových sadech 
v Prostějově poprvé Dýňovou 
stezku odvahy a zručnosti. Ohla-
sy byly vynikající a Smetanovy 
sady byly plné malých dětí i je-
jich rodičů. Akce se uskuteční 
i letos, a to v pátek 13. října. 

Na start dobrodružné stezky, 
plné osvětlených dýní a úkolů, 
se děti s rodiči budou moci vydat 
v 18 hodin. Na děti čekají  drob-
né dárky a odměny za splněné 
úkoly.

Ke spolupráci si Okrašlovací 
spolek města Prostějova přizval 
mateřské školy Partyzánská,  
A. Krále, Hanačka, Šárka, Že-
šov, Libušinka a Dvořákova a RC 
Lodička. Akce se uskuteční pod 
záštitou Zdravého města Prostě-
jova.

„Všechny dýně si po akci bu-
dou účastníci moci odnést,  aby 
krášlily třeba vchody jejich vlast-
ních domů,“ dodala předsedkyně 
pořádajícího spolku Milada So-
kolová.

-ms-

Všichni víme a vidíme, že již několik 
let se naše sídliště mění před očima 
a v novém jim to sluší. Každá taková 
sídliště mají ve své blízkosti i spor-
tovní areály a na ně se zapomnělo. 
Jejich výstavba je již přes 20 let 
stará a v žádném případě nesplňuje 
parametry nových, moderních spor-
tovišť.

Proto by bylo dobré, kdyby se co 
nejdříve zainvestovalo do sporto-
višť na jejich revitalizaci na našich 
nejlidnatějších sídlištích a to je: Zá-
kladní škola a mateřská škola Pros-
tějov- Melantrichova 60. a Základní 
a mateřská škola Jana Železného.

V obou sídlištích tj. Svobody 
a Hloučela žije vždy kolem 10.000 
občanů i s přilehlým okolím a tito 
všichni obyvatelé mají mít nejen 
upravené okolí a novou výsadbu, ale 
i sportoviště. Ten kdo  tato sportovi-
ště navštěvuje, nebo chodí okolo, tak 

nám jistě dá za pravdu. Všichni, kte-
ří zde bydlí a tráví většinu svého vol-
ného času, tak si zaslouží, aby jejich 
děti i dospělí mohli s chutí a radostí 
si zasportovat na novém, moderním 
stadionu.

Současný stav obou hřišť je nevy-
hovující z hlediska bezpečnostního 
a nevyhovuje současným moderním 
trendům i co se týče vybavenos-
ti sportovních hřišť. Po konzultaci 
s odborníky i místními obyvateli 
a po zkušenostech z jiných měst by-
chom navrhovali:

ZŠ- Melantrichova ulice- rekon-
strukci atletického oválu s polože-
ním umělého povrchu, hřiště na ko-
panou- rekonstrukce s položením 
umělého povrchu, hřiště na odbíje-
nou s položením umělého povrchu, 
rekonstrukce sektoru na skok daleký 
s položením umělého povrchu + do-
skočiště. Plocha pod stoly na stolní 

tenis s položením umělého povrchu 
a i rekonstrukci oplocení. Orientační 
rozpočet 10 milionu korun.

ZŠ- Železného- revitalizace hři-
ště kde je současný stav takřka 50 
let starý asfaltový povrch a dále pro 
potřebu školy a atletického oddílu 
vybudovat běžecký tunel podél stá-
vající tělocvičny školy cca 80 metrů. 
Orientační rozpočet 5 milion korun.

Věříme, že se najde vůle vedení 
našeho města a zařadí do rozpočtu 
města tyto dvě akce, tolik potřebné 
pro tato sídliště, aby revitalizace síd-
lišť byla kompletní. Ostatní sportovní 
hřiště u Reálného gymnázia a ZŠ Pa-
lacká i Čechovice jsou moderní a spl-
ňují náročné požadavky na kvalitu. 
A tak by k nim v nejbližší době mohla 
přibýt dvě další ,tolik potřebné pro 
nás všechny občany našeho města.

Klub  zastupitelů  ANO  2011, 
  Antonín Dušek a Miloš Sklenka.

Klub zastupitelů ANO 2011:
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Město Prostějov, 
prostřednictvím Odboru 
územního plánování 
a památkové péče, 
Magistrátu města Prostějova, 
zahájilo pořizování zprávy 
o uplatňování Územního plánu 
Prostějov. Společně s touto 
zprávou může být projednáno 
zadání změny územního plánu.

Pro veřejnost se tak otevírá mož-
nost vyjádřit se k funkčnosti nové-
ho územního plánu či vznést poža-
davky na jeho případnou změnu. 

Zastupitelstvo města Prostějo-
va vydalo nový Územní plán Pro-
stějov v červnu 2014. Dokument, 
který má digitální podobu a jenž 
podrobně řeší celé území města, 
tedy katastrální území Prostějov, 

Krasice, Domamyslice, Čechovice 
u Prostějova, Čechovice – Záho-
ří, Vrahovice, Čechůvky a Žešov, 
nahradil územní plán sídelního 
útvaru z roku 1995. 

Územní plán stanovuje určitá 
pravidla pro budoucí rozvoj měs-
ta. Vyhlášením změny je výzvou 
pro širokou veřejnost, zapojit se 
do procesu územního plánování 
v našem městě. Každý má mož-
nost se vyjádřit, případně vznést 
požadavky na změnu. Z podaných 
podnětů je možné zjistit pohled 
veřejnosti na funkčnost nového 
územního plánu. 

Řádně zaevidované požadavky, 
posoudí pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem a dotčené 
orgány. Výsledky posouzení bu-
dou zapracovány do zadání změ-

ny územního plánu, které bude 
předloženo ke schválení zastupi-
telstvu.

Žádosti o změnu mohou ob-
čané podávat prostřednictvím 
formuláře, který je k dispozici 
v papírové podobě na Magistrátu 
města Prostějova, nám. T. G. Ma-
saryka 130/14, Odboru územního 
plánování a památkové péče, nebo 
v elektronické podobě prostřednic-
tvím formuláře, který je ke stažení 
na https://www.prostejov.eu/cs/
obcan/magistrat/informace-z-od-
boru/odbor-uzemniho-planovani-
-a-pamatkove-pece/ , pod názvem 
„Návrh na pořízení územního plá-
nu nebo jeho změny“.

Podněty a požadavky bude 
město Prostějov přijímat do 31. 
12. 2017. 

Předběžný  
časový harmonogram:
Září 2017–prosinec 2017: 
Přijímání požadavků na změnu ÚP.
leden2018–květen 2018: 
Zpracování zprávy o uplatňování ÚP 
včetně požadavků na jeho změnu 
a projednání této s dotčenými orgány.
červen 2018: 
Předložení zprávy zastupitelstvu 
města. 
srpen 2018–prosinec 2019: 
Zpracování a projednávání změny 
územního plánu Prostějov v soula-
du se stavebním zákonem. 

Časový harmonogram má pouze 
informativní charakter. Uvedené 
termíny se mohou z důvodu zá-
konného projednávání změnit.

Odbor územního plánování

Návrh na pořízení  
územního plánu nebo jeho změny

Název akce zahájení ukončení

Koupaliště Vrahovice (vč. PD) 10–12 2018

Regenerace sídliště Šárka – možnost dotace 4 000 
tis. Kč 

05 09

Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, VO, úprava 
hracích ploch vč. PD

06 08

Regenerace sídliště Tylova 06 09

Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična vč. PD 4Q 2018

Parkoviště u zimního stadionu PD 04 11

Obnova Národního domu – střecha 07 2018

Zámek – SZ a J křídlo (vč. PD) – dokončení 2016 03

Rozšíření biookoridoru Hloučela vč. PD 07 11

Komunitní dům Sušilova ( vč. PD) 09 2018

Národní dům stavební úpravy – sociálky 07 08

Rekonstrukce ulice Plumlovská  vč. zeleně PD 12 2018

ZŠ a RG Pv – Oprava podlahy tělocvičny a obložení stěn 08 09

MŠ Čechovice – rekonstrukce + zvýšení kapacity 07 2018

Chodníky sídliště Hloučela (Kpt. Jaroše a J. Zrzavého) 09 11

Rekonstrukce budovy Vápenice č. p. 27 2016 07

Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova 09 11

Nová radnice – klimatizace kanceláří (vč. PD) 05 05

CS Prostějov – Žešov  (vč. PD) 03 06

Městské hradby 2014 08

ZŠ E. Valenty vybudování hyg. kabinek – rek. soc. zaříz. 07 08

Autobusové čekárny vč. PD 09 11

Zámek – restaurátorské práce + stavební úpravy 2016 09

Název akce zahájení ukončení

Vrahovická – most (vč.PD)

Dešťová kanalizace  a komunikace J. Köhlera a Hrázky 03 11

Arkády městského hřbitova – střecha 04 06

Revitalizace nám. Odboje a Neumannova nám. vč. PD 09 11

Krasický rybník – stavební úpravy 08 11

CS Kostelecká 07 09

Objekt Kostelecká 17 – zateplení objektu 09 2018

Plochy na ulici Zahradní – hřiště, chodníky vč. PD 09 12

Podzemní kontejnerová stanoviště 3x vč. PD 07 08

EÚO MŠ Partyzánská 34 / budova A. Krále 16 vč. PD 07 09

Komunikace a realizace oplocení na ul. Říční vč. PD 09 12

Norská 2, 4 a Finská 11 – výměna výtahu z roku 1998 10 12

Stavební úpravy bývalé školy Komenského 4 vč. PD 03 06

ZŠ Dr. Horáka – úprava vnitřního atria školy 09 11

Chodník ulice Žitná Čechovice 09 2018

Nová radnice – úprava prostor pod věží 08 12

CS Martinákova – Pod Kosířem 04 06

Komunikace a chodník v Žešově – U Palírny 04 07

Vybudování domovní kotelny Kostelecká 17 07 09

oprava fasády budovy Demelova 35/6a 09 11

VO v Čechůvkách u točny – PD 09 11

Prům. komunikace a IS pro sektoru A Kralická 09 12

EÚO MŠ Žešov 07 09

Osvětlení přechodu Jiráskovo nám. 09 11

Osvětlení přechodů okružní křižovatka Plumlovská 09 11

Seznam investičních akcí s termínem realizace v roce 2017 (k 6. 9.):

Odbor rozvoje a investic
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 V novém školním roce mohou na-
stávající maminky z Prostějova 
a okolí opět zavítat na lekce před-
porodní přípravy vedené zkušenými 
odborníky. Nemocnice Prostějov, 
nabízí těhotným ženám podzimní 
termíny přednášek, které se zaměří 
na přípravu k porodu i jeho snazší 
zvládnutí, ale také péči o čerstvě na-
rozené miminko. 

„Dnešní maminky chtějí být in-
formované a na porod připravené, 
proto stále více roste zájem o před-
porodní kurzy a přednášky, na kte-
rých se dozvídají vše potřebné. My 
jim tyto informace nabízíme pro-
střednictvím kvalifikovaných odbor-
níků, kteří jsou nejen znalí, ale také 
zkušení, díky čemuž mohou mamin-
kám poskytnout opravdu užitečné 
a ověřené tipy,“ prozrazuje Bc. Věra 
Tisoňová, vrchní sestra gynekologic-
ko-porodnického oddělení Nemoc-
nice Prostějov.

Obsahově se přednášky zaměřují 
buď na přípravu k porodu a porod 

samotný, nebo kojení a péči o no-
vorozence, kdy v rámci přednášek 
maminkám radí i personál z novo-
rozeneckého oddělení. „Probíráme 
především přípravu na porod a jeho 
průběh, co si sbalit do porodnice 
a jak vůbec poznat blížící se porod, 
úlevové polohy a pomůcky při po-
rodu, ale třeba i téma otce u porodu 

nebo další. Maminky u nás mají pro-
stor k dotazům i diskuzi, takže pro-
brat můžeme cokoliv, co je zajímá,“ 
dodává Bc. Věra Tisoňová s tím, že 
součástí přednášky je vždy také se-
známení s porodnicí Nemocnice 
Prostějov, jejím chodem i nabídkou.

Lekce předporodní přípravy po-
řádá Nemocnice Prostějov v zase-
dací místnosti nemocnice na adrese 
Mathonova 291/1 Prostějov, a to 
za cenu 200 korun za jednu lekci. 
Kromě dnešního dne, kdy poprázdni-
nová série předporodní přípravy star-
tuje, proběhnou další lekce ve čtvrtky  
14. září, 12. a 19. října, 9. a 16. listopa-
du nebo 7. a 14. prosince, odpoledne. 

Přijít na přednášku mohou zá-
jemkyně v jakékoliv fázi těhotenství, 
a to na základě registrace na adrese 
http://prednaskyprotehotne.ne-
mocniceprostejov.agel.cz nebo ob-
jednávky na čísle 582 315 710. Ma-
ximální počet účastníků na každé 
z přednášek je dvacet maminek.

-rm-

Nemocnice Prostějov zve nastávající 
maminky i v novém školním roce 
na sérii lekcí předporodní přípravy 

CENTRUM PRO 
RODINU 
PROSTĚJOV o. s.
Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice, 
http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126

Na říjen 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 dět-
mi doma, ale i nezaměstnané rodiče! 

PRVNÍ ŠKOLIČKA – každé úterý a čtvrtek od 8.30 
do 11.30 hod.
Dopolední kroužek typu miniškolky pro děti od 2 do 4 roků. 
Přijímáme nové děti. Je nutné se předem přihlásit.

KURZ EFEKTIVNÍHO  
RODIČOVSTVÍ
Kurz tvoří osm dvouhodinových setkání zaměřených na výcho-
vu k odpovědnosti a samostatnosti. 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 terapeutkou v oblasti 
rodičovského poradenství. Přijímáme přihlášky. 
V průběhu kurzu nabízíme hlídání dětí.

ABY MALÉ BYLO VELKÉ
– kroužek pro děti a jejich rodiče zaměřený na základní etické 
hodnoty a předávání víry pro děti od 3 do 6 let. Bude probí-
hat každý čtvrtek od 16.30 do 17.30 hod.

PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU
– kroužek pro předškolní děti zaměřující se na pohybovou 
koordinaci, výslovnost, gramatickou správnost řeči, komunika-
ci, grafomotoriku aj. Bude probíhat každé pondělí od 17.00 
do 18.00 hod.

Nabízíme ZÁKLADNÍ PORADENSTVÍ, které je určeno 
všem, kteří řeší především vztahové či výchovné problémy, 
soulad rodiny a práce, mezigenerační vztahy apod. 
Kontakt: Mgr. Jitka Havlíčková, tel:731 626 126, cprpv@
seznam.cz 

Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina 
a ochrana práv dětí MPSV ČR, Olomouckým krajem a městem 
Prostějov.

Vítání dětí ze dne 
7. 9. 2017

Ema Kopečná
Šimon Fiala
Mikuláš Zlatníček
Aneta Nedělníková
Nikol Narátilová
Tomáš Mynář
Adéla Dziubová
Tobiáš Brunclík
Jonáš Rolný
Zdeněk Nejedlý
Anna Vystavělová
Tomáš Švéda
Filip Matěj
Jitka Svobodová
Laura Zvonečková
Marek Adam
Elen Horká
Josef Koutný
Anna Danišová
Karolína Krčová
Jiří Malý
Matyáš Malínek
David Štěpek
Tea Ibrmajerová
Julie Konečná
Sofie Konečná
Lukáš Černý
Sofie Švédová
Robin Švéda
Rozálie Martinčíková
Anna Kirchnerová
Adam Lukovský 
Štěpán Nešpor
Rostislav Cupák
Julie Krčková
Kryštof Frgál
Adriana Theiberová
Jakub Soldán
Nikola Mišovicová
Simona Štefková
Linda Mochťáková
KateřinaRabalová
Ella Hladká
Vanda Grossmannová
Tereza Šnévajsová
Rozálie Horáková
Petr Přikryl
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SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI SRPNU 2017 
OSLAVILI SVÁ JUBILEA

70 let Josef Bouda 80 let Josef Němeček

Vlasta Svobodová Věra Frantisová

Alois Vysloužil Jarmila Krejčí

Jana Moudrá Ludmila Pospíšilová

Alena Žáková Eva Kleinová

Dana Kaštylová Ivo Hanák

Libuše Křupková Oldřich Koukal

Marie Makovcová Marie Snídalová

Marie Červinková Věra Hanzlová

Marie Tauberová Miroslava Nezhybová

Jan Šandera Mgr. Marie Vitkovská

Milada Bubelová Květoslava Hyndrichová

František Jedlička Anna Studená

Stanislav Zatloukal 85 let Marie Karásková

Mgr. Ivanka Nábělková Marie Kempná

75 let Kateřina Mičková Arnošt Hošťálek

Marie Schindlerová Marie Alexová

Marta Ševčíková Lubomír Hruban

Ladislav Deml Libuše Kolbová

Jana Hradečná Naděžda Vebrová

Marie Brodová Jarmila Škochová

Mgr. Jana Oršelová 90 let Rudolf Hrubý

Lubomír Kratochvíl Milada Domkářová

Jan Mikšovský Ludmila Svobodová

Pavel Basár Marie Sekaninová
PhDr.et Dr.  
Květoslava Folprechtová Ludmila Hrubá

Jindřich Jurník Marie Burgetová

Otto Vysloužil 91 let Zdeněk Prečan

Jan Janeček Jiljí Jambor

Věra Horká Alena Schmidtová

Marta Štoplová Josef Chvoštík

Eva Kirnerová Vlasta Sonnewendová

Hana RosůIková 92 let Růžena Veruňáková

František Hrazdil František Hrubý

Zdenka Zatloukalová Milada Koutková

Pavel Šindelář Jarmila Navrátilová

Zdeňka Rajtrová 93 let Ludmila Lužná

Anna Hrušáková 94 let Ludvík Chytil

Miroslava Štuchalová 95 let Vlasta Melichárková

Ludmila Matysková Bedřiška Grussová

Josef Černý 96 let Jarmila Vincourková

Antonín Veselý 97 let Ludmila Bendáková

Mgr. Eva Zbořilová

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
3. 10. 2017 14.00 Prohlídka kostela Povýšení sv. Kříže 

Sejdeme se ve 14 hod,. před vchodem do kostela 
a budeme se těšit na poutavý výklad studentek  
prostějovské Střední školy podnikání a obchodu.

10. 10. 
2017

14.00 Cvičení s Pavlínkou 
Zahájíme další pravidelný cyklus cvičení na zlepšení 
naší kondice. Nezapomeňte si obuv a oblečení vhodné 
na cvičení a sejdeme se v tělocvičně.

Pavla  
Glocová

17. 10. 2017 14.00 Konflikty a jejich zvládání
Každý z nás se už do konfliktu dostal, tak na této 
přednášce si povíme, jak konflikty zvládat, orientovat 
se v konfliktních situacích a možná i jak konflikt 
zažehnat. V každém případě si mnohé o konfliktech 
ujasníme.

Mgr.et 
Mgr. Lenka 
Javůrková

24. 10. 2017 14.00 Urinoterapie v denním životě
Léčba vlastní močí je podtitul další z přednášek se 
zdravotní tématikou. Přednáška bude jistě zajímavá, 
takže si na ni vyhraďte více času, ať se Vám může 
paní lektorka plně věnovat.

Mgr. Jiřina 
Vepřeková

31. 10. 2017 14.00 Prostějovské měšťanské domy II.
Druhá přednáška o nevšední historii domů našeho 
města.

Ivan Čech

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

Milí výletníci, i na říjen je pro vás 
připravený zajímavý program. Bo-
hužel v době uzávěrky ještě nebyly 
potvrzené všechny termíny, proto 
zde najdete pozvánky na akce, ov-
šem zatím bez přesného data. Rádi 
vás přivítáme v obchůdku v Prostě-
jově na nám. T. G. Masaryka 18, kde 
už budou k dispozici aktuální letáč-
ky. Co je tedy na říjen připraveno?
n Muzeum Tomáše Bati ve Zlíně – 

prohlédneme si nejen unikátní expo-
zici historie vzniku obuvnické firmy, 
ale i samotného Zlína. A projedeme se 
i vyhlášeným výtahem – pracovnou.
n Exkurze v pivovaru Zubr a pro-

cházka po Přerově s průvodcem. Pro 
mnohé bude nejspíš překvapením 
fakt, že Přerov není jen zakouřené 
průmyslové město, ale také mís-
to s dlouhou a zajímavou historií 
a chráněnou přírodní rezervací.
n V Olomouci nahlédneme 

do zákulisí Moravského divadla 
a projdeme si s průvodcem areál 
Klášterního Hradiska, kde sídlí vo-
jenská nemocnice.
n 20. 10. – pátek – Giuseppe 

Verdi: Rigoletto – představení Mo-

ravského divadla v Olomouci – s do-
pravou do Olomouce a zpět do Pro-
stějova.

Na listopad chystáme návštěvu 
Brna. Podíváme se do letohrádku 
Mitrovských a s průvodcem si pro-
hlédneme areál brněnského výsta-
viště. Nahlédneme i do míst, kam se 
běžný návštěvník nedostane.

Na všechny výlety se může-
te 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 Prostějov 
a s finanční podporou statutárního 
města Prostějova. 

-jš-

Výlety a akce pro seniory v říjnu



19PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

SPOLEČNOST, KULTURA

INZERCE

RV
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Klidné místo uprostřed zeleně
Vybavení bytů ve vysokém standardu
Veškerá infrastruktura na dosah ruky
Moderní byty 2+kk až 4+kk
K bydlení od 9/2018

JH REALITY

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

Genius a enigma 
loci Prostějova 
renesančního aneb  
Co nám zbylo 
z pernštejnského 
města?
Údobí od konce 15. do konce  
16. století spojené s vládou staro-
žitného rodu pánů z Pernštejna, 
ve výtvarném výrazu se slohem re-
nesančním, patří bezesporu v ději-
nách Prostějova k nejúspěšnějším. 
Nepřízeň věků následujících mno-
ho z jeho dědictví zničila nebo ales-
poň poškodila. K „Roku renesanční 
šlechty 2017“, vyhlášenému na na-
šich památkových objektech, se tak 
můžeme připojit jen neoficiálně. 
Třeba přehledem renesančních ar-
tefaktů shledaných v současném 
městě. Možná budete překvapeni, 
kolik jich je a kolik toho o době 
svého vzniku a tehdejších Pros-
tějovanech mohou vyprávět. Ne-
nechte si ujít další přednášku his-
toričky PhDr. Michaely Kokojanové 
ve středu 18. října v 17 hod.

Výherci letních soutěží
Po celé prázdniny se mohl ka-
ždý, kdo měl zájem, zúčastnit 
dalšího kola oblíbené akce Luš-
tění s knihovnou. Křížovku a os-
misměrku pro vás již tradičně 
připravili Iveta Dedková a Bohdan 
Kousal z prostějovského Hádan-
kářského kroužku Hanáci. Z více 

než pěti desítek správných odpo-
vědí jsme vylosovali těchto pět 
šťastlivců: Dana Luterová, Vladi-
míra Baláková, Milan Kluvanec, 
Blanka Dudová a Jana Vávrová. 
V průběhu července a srpna jste se 
také mohli připojit k naší Letní čte-
nářské výzvě. Vašim úkolem bylo 

vypůjčit si a přečíst nejméně šest 
knih, které vyhovovaly deseti zada-
ným kritériím. Z dvaceti účastníků 
jsme vylosovali tyto tři: Eva Ja-
nečková, Hana Kolářová a Tereza 
Marková. Všem výhercům gratulu-
jeme a máme pro ně připravenou 
odměnu – samozřejmě knižní. 

Pokud je vám méně než 15 let, já-
sejte, neboť se můžete zúčastnit 
této velké tradiční literární soutěže. 
Skládejte básně, pište příběhy, po-
hádky, vzpomínky, obyčejné či ne-
uvěřitelné. O čemkoli chcete, dlou-
hé dle libosti, je to pouze na vás. 
Seberte odvahu a přineste své 
dílko do knihovny pro děti a mlá-
dež (na nádvoří prostějovského 
zámku, Pernštýnské nám. 8), ať už 
na papíře nebo na flash disku. Mů-
žete ho také poslat na adresu det-
ske@knihovnapv.cz. Nezapomeň-
te uvést své jméno, věk a způsob, 
jakým vás můžeme kontaktovat. 

Soutěžní příspěvky přijímáme do  
31. října. Nejlepší práce, vyhodno-
cené odbornou porotou, budou vy-
hlášeny v rámci slavnostního finále 
soutěže, a jejich mladí autoři budou 

odměněni věcnými cenami. Milí 
rodičové, řekněte o soutěži svým 
dětem. Třeba budete překvapení, 
kolik toho už mají v šuplíku či v po-
čítači napsaného.

Sovičkiáda – velká soutěž pro malé spisovatele
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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

Ř Í J E N   2 017

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

PONDĚLÍ 2. ŘÍJNA | 9 A 11 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 60 MINUT
Radim Vizváry: PLOVÁRNA 
(Bra)tři v tricku Praha | Režie: Veronika Riedlbauchová

ÚTERÝ 3. ŘÍJNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ
SAMETOVÝ HLAS 
Jitka Zelenková a její hosté Ilona Csáková, Antonín Gondolán | koncert 
u příležitosti 50 let Jitky Zelenkové na hudební scéně
pořádá Umělecká agentura VaLoX

STŘEDA 4. ŘÍJNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | APLAUS 2017 | POŘÁDÁ TK PLUS | OMEZENÝ POČET MÍST
Carlo Goldoni: POPRASK NA LAGUNĚ 
Studio DVA divadlo Praha | Režie: Milan Schejbal
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

ČTVRTEK 5. ŘÍJNA | 18 H
JEVIŠTĚ ZA OPONOU | LISTOVÁNÍ. CZ Č. 2 | DOPRODEJ
ROBERT FULGHUM JAKO OPRAVÁŘ OSUDŮ NA TURNÉ PO ČR
& představení z knihy CO JSEM TO PROBOHA UDĚLAL
Americký spisovatel Robert Fulghum se vrací do Česka s projektem 
LiStOVáNí, aby představil svou novou knihu Opravář osudů.
Účinkují: V. Hollá a A. Novotný /J. Ressler, prodej knih, autogramiáda s autorem

PÁTEK 6. ŘÍJNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL  | MIMO PŘEDPLATNÉ – PRO VEŘEJNOST
Aleš Procházka – Arnold Prokop
FINDING AMERIKA: GANGSTEŘI Z NAŠEHO ODDÍLU 
Divadlo Point při GJW Prostějov | Režie: Aleš Procházka
Účinkují: V. Lužný, L. Kameníček, T. Snášelová, K. Vejmělková, M. Seibertová, 
P. Martínková, D. Kopecká, K. Dohnalová, A. Buršová, M. Osladil, O. Kučera, 
A. Špičák, V. Palatý ad.

PONDĚLÍ  9. ŘÍJNA  | 19 H 
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA A – BONUS, DOPRODEJ
Michaela Doleželová – Roman Vencl: KRÁLOVNY
Režie: Roman Vencl, Michaela Doleželová

STŘEDA 11. ŘÍJNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | APLAUS 2017 | POŘÁDÁ TK PLUS | OMEZENÝ POČET MÍST
Jan Mikulášek – Dora Viceníková a kolektiv: HAMLETI
Divadlo Na zábradlí Praha | Režie: Jan Mikulášek
Hrají: J. Plodková, P. Čtvrtníček, J. Vyorálek, H. Hájek, J. Žáček, I. Lupták, V. Vašák

PÁTEK 13. ŘÍJNA | 9 A 11 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 65 MINUT
Karel Čapek – Karel František Tománek – Marek Zákostelecký: DÁŠEŇKA
Divadlo loutek Ostrava | Režie: Marek Zákostelecký

NEDĚLE 15. ŘÍJNA | 17 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST
„MY“ | Divadelní projekt tanečníků TS FREE DANCE a hostů 
k 20. výročí založení tanečního studia.

STŘEDA 18. ŘÍJNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA A, DOPRODEJ
Donald Churchill: CHVILKOVÁ SLABOST
Divadlo v Rytířské Praha 
Režie: Petr Hruška | Překlad: Blanka Couvreurová a Alexander Jerie 
Hrají: P. Špalková, D. Matásek, S. Černodrinská

ČTVRTEK 19. ŘÍJNA | 9 A 11 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 50 MINUT
MÁME RÁDI PÍSNIČKY | MARBO – Bohdan Vrtal

NEDĚLE 22. ŘÍJNA | 15 H
DIVADELNÍ SÁL | ČTYŘLÍSTEK – PŘEDPLATNÉ PRO DĚTI A RODIČE, DOPRODEJ
Miloš Macourek – Jana Kafková: OPICE ŽOFKA
Městské divadlo Zlín | Režie: Dodo Gombár
Hrají: M. Vančurová, R. Marek, M. Kalužiková, J. Řezníček, P. Vacek, 
J. Koller, G. Řezníček, T. Kotrbová

PONDĚLÍ 23. ŘÍJNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5P, DOPRODEJ
Matthieu Delaporte – Alexandre de La Patellière: JMÉNO
Městské divadlo Brno
Hrají: M. Havelka, A. Antalová, V. Skála, V. Matušovová, J. Uličník
Překlad: Petr Christov | Režie: Petr Gazdík

STŘEDA 25. ŘÍJNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | APLAUS 2017 | POŘÁDÁ TK PLUS
SUPER PARTY ZASLOUŽÍ APLAUS…
M. Rottrová & Neřež; K. Šíp & J. Náhlovský 
a exkluzivní host jako překvapení

ČTVRTEK 26. ŘÍJNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | ABONENTNÍ KONCERT – BONUS
KOUZLO BELCANTA – MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
Slavnostní koncert ke státnímu svátku
Gioachino Rossini: GUILLAUME TELL / Vilém Tell /
Gaetano Donizetti: LA FILLE DU RÉGIMENT / Dcera pluku /
Vincenzo Bellini: NORMA
•
Gaetano Donizetti: ANNA BOLENA /Anna Boleynová/ 
Gaetano Donizetti: MARIA STUARDA /Marie Stuartovna/ 
Gaetano Donizetti: ROBERTO DEVEREUX 
Jana Šrejma Kačírková – soprán
Robert Jindra – dirigent
Moravská filharmonie Olomouc
pořádá Olomoucký kraj / spolupořádá Statutární město Prostějov

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:
1. 11. | PRO VEŘEJNOST
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ – Divadlo Hanácké obce
6. 11. | PRO ŠKOLY
A DO TŘETICE VŠEHO – Divadlo Drak Hradec Králové 
7. 11. | SKUPINA B, DOPRODEJ
HLEDÁM DĚVČE NA BOOGIE WOOGIE – Moravské divadlo Olomouc 
8. 11. | 1. ABONENTNÍ KONCERT, DOPRODEJ
JIŘÍ VODIČKA – housle, MARTIN KASÍK – klavír
10. 11. | SKUPINA 5N, DOPRODEJ
ZNOVU A LÍP – Divadlo Titans Praha
21. 11. | PRO ŠKOLY
KOMÁŘI SE ŽENILI – Naivní divadlo Liberec
22. 11. | PRO ŠKOLY
PLANETA ZEMĚ
22. 11. | PRO VEŘEJNOST
SNOW FILM FEST
23. 11. | SKUPINA A | DOPRODEJ
GAZDINA ROBA – Slezské divadlo Opava
23. 11. | PRO ŠKOLY
GAZDINA ROBA – Slezské divadlo Opava
27. 11. | SKUPINA 5P | DOPRODEJ
SPALOVAČ MRTVOL – Divadlo Petra Bezruče Ostrava
28. 11. | PRO ŠKOLY
ČERTŮV ŠVAGR – Divadelní společnost Julie Jurištové Praha
30. 11. | MIMO PŘEDPLATNÉ | VYPRODÁNO
MAGDALENA KOŽENÁ & ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS: 
POJĎME SI ZAŘÁDIT
Koncert k 110. výročí otevření Národního domu v Prostějově
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Evě Holubové, Bohumilu Kleplovi, 
Janě Krausové, Kryštofu Hádkovi, 
Mojmíru Maděričovi, Janě Plod-
kové, Petru Čtvrtníčkovi, Jiřímu 
Vyorálkovi a dalším hercům budou 
v Prostějově v říjnu tleskat návštěv-
níci desátého ročníku divadelní pře-
hlídky Aplaus 2017. Potlesk nepo-
chybně sklidí také Marie Rottrová 
se skupinou Neřež, Karel Šíp s Jo-
sefem Náhlovským, a do poslední 
chvíle utajeným hostem posledního 
programu, kterým je SUPERPARTY 
ZASLOUŽÍ APLAUS.

„Letošní přehlídka bude tečkou 
za desetiletým divadelním svátkem, 
díky němuž se mohli prostějovští 
diváci setkat s plejádou českých 
i slovenských hereckých osobností 
a odnášet si domů nezapomenutelné 
divadelní zážitky,“ uvedla ředitel-
ka Městského divadla v Prostějově 
Jana Maršálková. 

„Tímto setkáváním jsme zdů-
raznili roli stagiony jako hostitele. 
Když jsme v roce 2008 s Aplausem 
začínali, zamýšleli jsme uspořádat 
tři ročníky. Letos dosáhneme dvoj-
ciferného čísla,“ řekl šéf pořádající 
společnosti TK PLUS Miroslav Čer-
nošek s tím, že prvotním a hlavním 
záměrem pořadatelů bylo pozvat 
na prostějovské jeviště umělce zvuč-
ných jmen. 

Jiřina Bohdalová, Jiří Štěpnička, 
Milan Lasica, Miroslav Donutil, Jiří 
Langmajer, Boleslav Polívka, Juraj 
Kukura, Emília Vášáryová, Kamila 
Magálová, Anna Polívková, Milan 
Kňažko, Ondřej Vetchý, Ivana Chýl-
ková, Jaroslav Satoranský, Veroni-
ka Žilková, Miroslav Táborský, Jan 
Vondráček, Karel Heřmánek a mnozí 
další slavní umělci, kteří se na pros-
tějovském jevišti v uplynulých devíti 
letech vystřídali, jsou podle Černoška 
důkazem, že záměr pořadatelů byl 
naplněn mírou vrchovatou. 

Všech devět ročníků provázel 
značný zájem publika – 27 předsta-
vení navštívilo celkem 13 340 divá-
ků, což činí průměrnou návštěvnost 
494 diváci na jedno představení při 
kapacitě 513 míst v hledišti. 

Aplaus 2017 zahájí ve středu  
4. října Poprask na laguně 
pražského Studia DVA. Slavná 
klasická komedie v podání výraz-
ných hereckých osobností je záru-

kou opravdu kvalitní zábavy, divác-
ké ohlasy mluví o slzách od smíchu 
a mimořádných hereckých výko-
nech. 

Druhým titulem budou ve stře-
du 11. října Hamleti Divadla 
Na zábradlí Praha. Autorská 
inscenace na téma hereckého ži-
vota klade spoustu otázek: Kolik 
osobností herci pojmou a jak to 
odskáčou? Je herectví opravdu vy-
sněným povoláním? Co všechno se 
na jevišti smí a nesmí? Sedm herců 
otvírá divákům pozoruhodný pohled 
do vlastních řad.

Závěrečný program SUPER-
PARTY ZASLOUŽÍ APLAUS 
moderovaný Petrem Salavou je 
na programu ve středu 25. října.

Vzhledem k poněkud odlišné 
koncepci 10. ročníku Aplausu se ne-
uskuteční tradiční divácká anketa, 
kdy diváci prostřednictvím hlasova-
cích lístků vyjadřovali spokojenost 
se zhlédnutými představeními. Ví-
tězem loňského ročníku bylo před-
stavení DNA brněnského Divadla 
Bolka Polívky, pro které hlasovalo 
354 diváků. „Vítěze letošního 10. 
ročníku Aplausu a celého deseti-
letého divadelního svátku vlastně 
známe předem. Je jím divadlo, herci 
i diváci a jejich společné nezapome-
nutelné divadelní zážitky,“ s úsmě-
vem doplnila ředitelka divadla Jana 
Maršálková. 

Plakátem, pozvánkou, pamětním 
listem a tradičními aplausovskými 
vstupenkami završil akademický 
malíř prof. Boris Jirků úctyhodnou 
sadu propagačních materiálů pokrý-
vajících desetiletou historii Aplau-
su. „V příští sezóně připomeneme 
Aplaus soubornou výstavou této ori-
ginální propagační grafiky ve foyer 
divadla,“ slíbila Maršálková.

Další tradicí přehlídky Aplaus je 
podpora studentského Divadla Po-
int při Gymnáziu Jiřího Wolkera. 
„V uplynulých devíti letech jsme Po-
intu předali šeky v celkové hodnotě 
135 tisíc korun. Letos k nim přibude 
dalších patnáct,“ prohlásil Miroslav 
Černošek. O tom, že volba podpory 
tohoto souboru byla trefou do čer-
ného, svědčí podle jeho slov i to, 
že v roce 2015 získalo toto divadlo 
Cenu Olomouckého kraje za přínos 
v oblasti kultury. (eze)

APLAUS2017
středa 4. října 2017 v 19 hodin
Carlo Goldoni: 
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

středa 11. října 2017 v 19 hodin
Jan Mikulášek – Dora Viceníková a kolektiv: HAMLETI
Divadlo Na zábradlí Praha
Hrají: J. Plodková, P. Čtvrtníček, J. Vyorálek, H. Hájek, 
J. Žáček/J. Černý, I. Lupták, V. Vašák
Režie: Jan Mikulášek

středa 25. října 2017 v 19 hodin
SUPER PARTY 
zaslouží APLAUS…
Marie ROTTROVÁ & skupina NEŘEŽ
Karel ŠÍP & Josef NÁHLOVSKÝ 
a exkluzivní host jako překvapení
Moderuje: Petr Salava

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENAFoyer – výstava
František Poláček
Aplaus 2016 – fotografie

Mediální
partneři:

Městské
divadlo 
v Prostějově

Městské divadlo 
v Prostějově
středa 4. října 2017  
v 19 hodin
Carlo Goldoni: POPRASK NA LA-
GUNĚ
Studio DVA divadlo Praha

Temperament, rvačky, pračky, hád-
ky, rozchody a usmiřování – to vše 
ve slavné klasické komedii ze slun-
né Itálie. Muži a ženy šílí! Podaří se 
snaživému soudnímu úředníkovi 
urovnat věčné spory mezi rozháda-
nými mileneckými páry? Commedia 
al dente, piccante, furiosa!

Jednu ze svých nejúspěšnějších 
komedií Poprask na Laguně napsal 
Carlo Goldoni v roce 1762. Ve svých 
Pamětech k jejímu vzniku pozna-
menává: „Žil jsem v mládí nějaký 
čas v Chioggii jako koadjutor kanc-
léře. Měl jsem tu pořád dost a dost 
co dělat s tím početným neklidným 
obyvatelstvem složeným z rybářů, 
námořníků a ženských, které nemá 

jiné shromaždiště než ulici. Sezná-
mil jsem se s jejich mravy, jejich 
zvláštním dialektem či hantýrkou, 
poznal jsem jejich veselou letoru 
i jejich prohnanost. Dovedl jsem je 
tedy vylíčit, jak náleží.“ 

Na českých jevištích slavila tato 
vděčná komedie plná temperamen-
tu, radostí i starostí obyčejných lidí 
z jedné rybářské vesničky nemalé 
úspěchy: například v šedesátých 
letech to byla inscenace Národního 
divadla v Praze s Ladislavem Peš-
kem a už před dvaceti lety inscenace 
s Viktorem Preissem a Petrem Kost-
kou na jevišti Vinohradského diva-
dla v Praze. 

Hrají: B. Klepl, E. Holubová,  
J. Ployhar, J. Krausová, K. Fuito-
vá Nováková, M. Slaný, R. Štabr-
ňák/M. Ligač, J. Stryková/A. Fixo-
vá, M. Šoposká, J. Meduna/V. Jílek/ 
V. Šanda, K. Hádek, P. Pěknic,  
M. Maděrič/V. Jílek
Překlad: Jaroslav Pokorný
Režie: Milan Schejbal
145 minut, přestávka
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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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WISCONSIN Engineering CZ
Vrahovická 41d
796 02 Prostějov

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

PŘIJMEME PRACOVNÍKA/CI NA POZICI
• manažer prodeje
• servisní technik
• strojní zámečník
• lakýrník, natěrač
• obsluha CNC a NC strojů

•   obsluha horizontální 
vyvrtávačky

• obsluha ohraňovacího lisu
• mechanik provozu
•  elektroúdržbář strojů 

a zařízení

LUCIE 
 BÍLÁ

      s kapelou P. Maláska 
 za doprovodu Bílého pěveckého sboru 
& Moravská filharmonie Olomouc

ZLÍN 21. 12.
Předprodej: tickestream.cz a GA Cinema

LUCIE BÍLÁ
s kapelou P. Maláska 

za doprovodu Bílého pěveckého sboru
  OLOMOUC  22. 12.
Předprodej: tickestream.cz, Kasko Prostějov
INFO: www.topkoncerty.cz
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CELÝ MĚSÍC

SVĚT HARRYHO POTTERA: ON-LINE SOUTĚŽ PRO DĚTI
Čaroděje Harryho Pottera znají určitě všichni. Někteří jeho dobrodružství četli v úžasných sedmi knihách, jiní viděli filmy. Patříte také mezi fanoušky této ságy? 
Myslíte si, že jeho svět znáte opravdu dobře? Pojďte si s námi vyzkoušet své znalosti v online kvizu, který naleznete na www.knihovnapv.cz/soutez a je určen 
dětem od 8 do 15 let. Nejlepší budou zařazeni do slosování o tematické ceny. 

SOVIČKIÁDA 
Velká tradiční literární soutěž pro děti a mládež do 15 let. Básně nebo příběhy na libovolné téma přijímáme do 31. října, elektronicky na adrese detske@
knihovnapv.cz nebo na papíře v knihovně pro děti (na nádvoří prostějovského zámku, Pernštýnské nám. 8). Autoři nejlepších prací, vyhodnocených odbornou 
porotou, budou při listopadovém slavnostním vyhlášení výsledků odměněni věcnými cenami.

2.10.|PO|9H   
KNIŽNÍ BAZAR

3.,17.,31.10.|ÚT|9.30H|PODKROVNÍ SÁL   
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

5.,19.10.|ČT|15–17H|UČEBNA
PORADNA SOS

5.10.|ČT|17H|PODKROVNÍ SÁL  
TURISTOU V ČERNOBYLU 30 LET PO HAVÁRII

9.10.|PO|16–18H|PODKROVNÍ SÁL 
RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

11.10.|ST|17H|PODKROVNÍ SÁL  
ALZHEIMEROVA CHOROBA 

18.10.|ST|17H|PODKROVNÍ SÁL  
GENIUS A ENIGMA LOCI PROSTĚJOVA RENESANČNÍHO 

19.10.|ČT|17H|PODKROVNÍ SÁL   
SETKÁNÍ S KAROLEM SIDONEM

24.10.|ÚT|9.30H|PODKROVNÍ SÁL   
PROMÍTÁNÍ PRO NEVIDOMÉ 

25.10.|ST|17H|PODKROVNÍ SÁL   
SOŇA KOLMANOVÁ: ZNOVUZROZENÁ

30.10.|PO|17.30H|PODKROVNÍ SÁL   
DEN PRO IZRAEL 

31.10.|ÚT|9H|PŮJČOVNA  
TVOŘIVÁ KNIHOVNA

Hledáte zajímavou knihu pro svou knihovničku? Je vám líto vyhodit knihy, které už nepotřebujete? 
Navštivte knižní bazar, který bude probíhat v prostorách knihovny až do 30. října. Můžete přinést vaše 
knihy, které budou zdarma k dispozici ostatním čtenářům, a sami si můžete odnést všechny publikace, 
které vás zaujmou.

Otevíráme nový semestr Virtuální univerzity třetího věku. Jeho tématem bude 
cestování. V průběhu šesti přednášek si příjemnou, populárně naučnou formou 
přiblížíme klady i zápory cestovního ruchu, probereme zásady bezpečnosti 
na cestách a dozvíme se spoustu zajímavostí z historie cestování a lázeňství. 
Přihlášky a další informace získáte na první hodině, kde si můžete vše nezávaz-
ně vyzkoušet. Tato akce je určena seniorům. Těšíme se na vás.

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

Zdeněk Hruška navštívil uzavřenou oblast kolem Černobyl-
ské jaderné elektrárny a opuštěného města Pripjať. Ve své 
přednášce doplněné promítáním fotografií se s námi podělí 
o zážitky a dojmy z této těžce poznamenané oblasti. 
Akce se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury 
v rámci projektu K 21.

Poslouchejte s námi audioknihy a odpočiňte si u antistresových omalová-
nek. Přijďte si vyzkoušet nový hit – omalovánky pro dospělé a poslech-
něte si u toho i tipy na zajímavé audioknihy, které si můžete v knihovně 
vypůjčit.

Co je to Alzheimerova choroba? Jak se projevuje a jaké jsou její přízna-
ky? Můžeme proti ní bojovat? Nejen na tyto otázky odpoví přednáška 
Mgr. et Mgr. Lenky Javůrkové, certifikované poradkyně České alzhei-
merovské společnosti. V případě zájmu si budete moci dohodnout i bez-
platné vyšetření paměti. Akce se uskuteční za finanční podpory Minister-
stva kultury v rámci projektu K 21.

Co nám zbylo z pernštejnského města? 
Které renesanční artefakty najdeme 
v současném Prostějově? A co nám 
mohou prozradit o době svého vzniku 
a o tehdejších Prostějovanech? 
To vše se dozvíme na další přednášce 
historičky PhDr. Michaely Kokojanové.

Autorské čtení známého prozaika, dramatika a scénáristy Karola Sidona 
se uskuteční v rámci jedinečného projektu Spisovatelé do knihoven, jehož 
cílem je představit čtenářům zajímavé současné české autory.

Promítání speciální zvukové verze pohádkového filmu Anděl páně II. 
režiséra Jiřího Stracha je určeno pro nevidomé a slabozraké čtenáře 
naší knihovny. Akce se koná ve spolupráci s prostějovskými pobočkami 
organizací Sons a Tyflocentrum.

Očekáváte příchod miminka? Zajímáte se o alternativní 
rodičovství? Nenechte si ujít setkání s prostějovskou 
rodačkou Soňou Kolmanovou, která představí svoji knihu 
Znovuzrozená. Sepsala v ní své nejniternější prožitky a my-
šlenky týkající se těhotenství, porodu a mateřství i své zku-
šenosti s porodem v nemocničním a domácím prostředí. 

Diskusní podvečer určený jak těm, kteří se chtějí dozvědět o Izraeli něco nové-
ho, tak těm, kteří vědí a chtějí diskutovat. Hosty budou přední čeští odborníci 
na blízkovýchodní problematiku RNDr. Mojmír Kallus, Ing. Jaromír Vykoukal 
a Ing. Daniel Žingor. Témata: 1967 – výročí dobytí Jeruzaléma. Historic-
ká příležitost spolupráce ČR a Izraele. Jeruzalém před a po roce 1967.

Pokračuje devátý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá knihovna“. Tentokrát budeme 
vyrábět podzimní dekorace. Tato akce je určena především seniorům. 
Zájemci se mohou hlásit v půjčovně, počet míst je omezen. Těšíme se na Vás. 
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Virtuální univerzita třetího věku
Městská knihovna Prostějov se 
stala konzultačním střediskem 
Virtuální univerzity třetího věku 
a v říjnu otevírá nový studijní se-
mestr. Pokud i vás láká příležitost 
dozvědět se něco nového a strávit 
příjemné dopoledne ve společnosti 
svých vrstevníků, neváhejte a při-
hlaste se také. Z nabídky virtuál-
ních studijních kurzů jsme vybrali 
kurz nazvaný „Cestování – co jste 

možná nevěděli.“ V průběhu šesti 
přednášek si příjemnou, populár-
ně naučnou formou představíme 
klady i zápory cestovního ruchu, 
probereme si zásady bezpečnosti 
na cestách a dozvíme se zajímavé 
informace z historie cestování a lá-
zeňství. Potkávat se budeme jed-
nou za 14 dní, vždy v úterý dopo-
ledne v 9.30 hod. Upozorňujeme, 
že studovat mohou pouze senioři 

– tedy osoby důchodového věku. 
Je výhodou, pokud účastníci kurzu 
zvládají základy práce na počítači 
a mají přístup k internetu. Kurzy 
jsou placené, jejich cena je 400,- 
Kč za semestr. Přihlášky a další 
informace získáte na první hodině, 
kde si budete moct vše nezávazně 
vyzkoušet. Těšíme se na vás v úterý 
3. října v 9.30 hod. v podkrovním 
sále knihovny.

KRÁTCE

Turistou 
v Černobylu 30 let 
po havárii
Černobylská zóna je uzavřená ob-
last kolem Černobylské jaderné 
elektrárny a opuštěného města 
Pripjať. Jedná se o unikátní mís-
to plné připomínek na havárii, 
která změnila život statisíců lidí. 
Cvakání Geiger-Müllerova počí-
tače při měření radiace ve městě 
duchů Pripjati, prohlídka Dugy – 
tajného vojenského zařízení z dob 
Sovětského svazu, hřbitov vlaků 
i záchranářské techniky, opuštěné 
vesnice a poslední žijící pamětníci 
a především monumentální sarko-
fág 4. bloku jaderné elektrárny – 
to vše vytváří nezapomenutelnou 
atmosféru mýty opředeného a ne-
blaze proslulého místa. Jaké to je 
navštívit Černobylskou zónu jako 
turista? Co všechno se tam dá vidět 
a zažít? To se dozvíte na přednášce 
Zdeňka Hrušky ve čtvrtek 5. října 
v 17 hod.

Alzheimerova 
choroba
Problémy s pamětí mohou (ale 
nemusí) ukazovat na počínají-
cí Alzheimerovu chorobu, která 
je nejčastější příčinou demence 
a vede k závislosti nemocného 
na každodenní pomoci jiného člo-
věka. Pokud se však nemoc zachy-
tí včas, dá se s ní lépe bojovat. Při 
zahájení adekvátní léčby je možné 
podstatně zlepšit kvalitu života jak 
nemocných, tak jejich blízkých, 
kteří o ně pečují. Co je to Alzhei-
merova choroba, jak se projevuje 
a jaké jsou její příznaky? Co může 
každý z nás v boji s ní udělat? Jak 
můžeme pomoci sobě nebo tře-
ba někomu v našem okolí? Nejen 
na tyto otázky bude ve středu 11. 
října od 17 hod. odpovídat Mgr. et 
Mgr. Lenka Javůrková, certifi-
kovaná poradkyně České alzhei-
merovské společnosti, ředitelka 
obecně prospěšné společnosti Pa-
matováček v Olomouci a výzkum-
ná pracovnice Národního ústavu 
duševního zdraví v Praze. V pří-
padě zájmu si budete moci dohod-
nout i bezplatné vyšetření paměti.

Pokračuje jedinečný projekt Spi-
sovatelé do knihoven, jehož cílem 
je propagovat současnou kvalitní 
českou literaturu a představit ve-
řejnosti zajímavé, známé i méně 
známé české autory. V rámci tohoto 
projektu se od září do června v de-
seti českých knihovnách představí 
deset českých spisovatelů. A my 
jsme velmi rádi, že jednou z těchto 
deseti knihoven je právě prostějov-
ská knihovna. V září se naši čtená-
ři mohli setkat s Petrou Hůlovou 
a v říjnu přivítáme prozaika, dra-

matika a scénáristu Karola Sidona. 
Knižně debutoval na přelomu šede-
sátých a sedmdesátých let autobio-
grafickými prózami Sen o mém otci 
a Sen o mně. Později nesměl pub-
likovat a byl donucen k emigraci. 
Po návratu působil jako vrchní zem-

ský a pražský rabín. V roce 2014 se 
po delší pauze vrátil k psaní beletrie 
a pod pseudonymem Chaim Cigan 
vydal první díl románové tetralogie 
nazvané Kde lišky dávají dobrou 
noc. Tvoří ji knihy Altschulova me-
toda, Piano live, Puzzle a nedávno 
vydaný Outsider. Jde o bravurně 
napsaný napínavý thriller s prvky 
magie a historické fikce zasazený 
do židovského kulturního prostře-
dí. A právě toto dílo představí Karol 
Sidon ve čtvrtek 19. října. Autorský 
večer s debatou začíná v 17 hod. 

Karol Sidon v prostějovské knihovně

Počítačové kurzy pro seniory
Už čtyři roky probíhají v prostějovské 
knihovně kurzy výuky práce na počí-
tači, které jsou určené především se-
niorům. Těší nás velký zájem o tyto 
kurzy a také kladné ohlasy na ně. 
V říjnu otevíráme další běh kurzů 
určených naprostým začátečníkům - 
tedy těm, kdo s počítačem buď vůbec 
nepracují, anebo umí zatím jen vel-
mi málo. V pěti na sebe navazujících 
lekcích si jejich účastníci vyzkouší 
práci s myší, seznámí se s kláves-
nicí PC, zkusí si napsat jednoduchý 
text, uložit soubor a také vyhledá-
vat některé informace na internetu. 
Do kurzů pro začátečníky se můžete 
přihlásit v čítárně, osobně nebo tele-
fonicky na čísle 582 329 661. V prů-
běhu října otevřeme také nové kurzy 
pro mírně pokročilé - tedy pro ty, 
kdo už ovládají základy práce na PC, 
používají internet a e-mailovou poš-
tu. Pokud si i tito zájemci chtějí své 
znalosti rozšířit, mohou si vybrat 
některý z nabízených kurzů, ve kte-
rých se naučí například upravovat 
fotografie, nakupovat na internetu, 

dozví se víc o sociálních sítích, o bez-
pečnosti v internetovém prostředí 
a mnoho dalšího. U účastníků těchto 
kurzů předpokládáme, že už zvládají 
základní dovednosti práce na počíta-
či. Proto je možné se do kurzů při-

hlásit pouze elektronicky, a to na ad-
rese: www.knihovnapv.cz/kurzy. 
O začátcích všech kurzů vás budeme 
telefonicky informovat, samozřejmě 
s dostatečným předstihem. Těšíme 
se na vás.



26 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

SPOLEČNOST, KULTURA

MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

POD KŮŽÍ MARSYA – 
restaurátor a malíř František Sysel (1927–2013)
do 19. 11. 2017

František Sysel se narodil 8.10.1927 v Prostějově. Umělecké kořeny ze 
strany jeho matky Štěpánky ho přivedly ke studiu na Uměleckoprůmy-
slové škole ve Zlíně. Poté studoval restaurování nejprve na bratislavské 
Vysoké škole výtvarných umění u prof. Karla Veselého, od roku 1953 
na pražské Akademii výtvarných umění u Bohuslava Slánského. Absol-
venti prof. Slánského patřili k uznávané tzv. československé restaurá-
torské škole, jejímž krédem bylo, že restaurátor musí být nejen řemesl-
ně zručným a vědecky poučeným pracovníkem, nýbrž i umělcem. Tyto 
myšlenky prosazovala také Tvůrčí skupina restaurátorů R64, k jejímž 
zakladatelům František Sysel patřil. Záchraně památek – nástěnných 
maleb, plastik a závěsných obrazů – se věnoval především na Moravě 
a na Slovensku. Zásadním bodem v jeho profesním životě bylo restau-
rování mimořádného díla, Tizianova obrazu Apollón a Marsyas v le-
tech 1961 až 1968, díky němuž se jeho jméno stalo známým v celém 
světě, umožnilo mu navázat mezinárodní kontakty i podniknout studij-
ní 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 ze-
jména krajinomalby, posléze přibývají zejména portréty členů rodiny 
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 stá-
le 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 premié-
ra výstavy, která bude od září k vidění v jeho rodném Prostějově.

Komentovaná prohlídka 
ne 8. 10. 2017 v 15:00 hod.
Komentovaná prohlídka výstavy, kterou provede akademická malíř-
ka Marie Dočekalová, dcera Františka Sysla v den jeho nedožitých 
90. narozenin.

Muzejní podvečer
PhDr. Kateřina Dvořáková
čt 2. 11. 2017 v 17:00 hod.
Restaurátorské práce pana Františka Sysla na románských a gotických 
malbách (Třebíč, Nebovidy)

Muzejní podvečer
PETR BEZRUČ – BARD PRVÝ, CO PROMLUVIL
čt 26. 10. 2017 v 17:00 hod. 
Přednáška Mgr. Markéty Klézlové, vedou-
cí Památníku Petra Bezruče Slezského 
zemského muzea v Opavě, která u příleži-
tosti 150. výročí básníkova narození pro-
mluví o jeho životě a díle.

Muzejní podvečer
ARCHEOLOGIE A DETEKTORY KOVŮ
čt 19. 10. 2017 v 17:00 hod.
Přednášející: M. Popelka, I. Čižmář 
(Ústav archeologické památkové péče 
Brno, v.v.i.)
Přednáška se koná k příležitosti Mezi-
národního dne archeologie. Ten při-
padá na sobotu 21. 10., kdy je vstup 
do stálé expozice archeologie zdarma.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

AUTÍČKA PRO MALÉ I VELKÉ
do 12. 11. 2017
Máte rádi retro a hračky? Tak přijďte zavzpomínat na autíčka, která 
se vyráběla v Československu v 70. – 90. letech 20. století.
Do kouzelného světa autíček Vás vtáhne sbírka manželů Tiefenba-
chových, ve které si můžete prohlédnout sanitky, náklaďáky s kor-
bou, 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 všech-
ny, kdo si rádi hrají.

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

https://twitter.com/muzgalPv
Út–So 9:30–12:00 a 13:00–17:00, Ne a Po 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

ASTRONOMICKÝ VÍKEND 
sobota 21. 10. a neděle 22. 10.

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 od 19:30 
do 20:30 hodin. 
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.
V neděli 22. 10. ve 14:00 hodin proběhne soutěž pro děti z cyklu sou-
těží „SOUHVĚZDÍ“– PEGAS A ANDROMEDA. 
Soutěži bude předcházet povídání o Pegasovi, Andromedě a Perseovi, 
souhvězdích viditelných na podzimní večerní obloze.. 
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
PODZIMNÍ POHÁDKA

Pohádku uvádíme každou říjnovou středu 
v 15:30 hodin. Perseus jede získat pro svého 
otce hlavu zlé Gorgony, která jim může po-
moci proti zlým nepřátelům. Při cestě domů 
zachrání i krásnou Andromedu. Všechny po-
stavy této báje jsou vidět na podzimní obloze. 

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 
astronomických pozo-
rování a v tom přípa-
dě jsou jejich součástí 
a po domluvě i kdykoliv 
jindy. V takovém přípa-
dě je vstupné dospělí 
20 Kč, děti, studenti 
do 26 let, senioři a in-
validé 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. Říjnová 
setkání budou věnována sluneční soustavě. Za vhodných podmínek 
doplněno pozorováním Slunce. Pololetní poplatek 150 Kč. 

XLVII. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Astronomický klub GEMINI je určen pro žáky druhého stupně ZŠ a další 
zájemce o astronomii a pozorování. Je rozdělen na dvě části. Klub GE-
MINI I je určen pro kohokoliv ve věku od 10 let. Termíny schůzek GEMI-
NI I jsou každé pracovní pondělí v 16:30 hodin. Jednorázový poplatek 
na školní rok činí 300 Kč. Klub GEMINI II je koncipován jako pokračovací 
kurz GEMINI I a je určen pro pokročilejší a vážné zájemce o astronomii. 
Schůzky se konají každý pracovní čtvrtek od 16:30 hodin. Jednorázový 
poplatek na školní rok činí 400 Kč. Součástí schůzek obou klubů bývá 
též jednoduchý fyzikální pokus, který se vztahuje k probíranému téma-
tu. Podrobné informace lze získat na telefonu 724 013 039.
Změna programu vyhrazena.

PŘEDNÁŠKA
VESMÍRNÉ PERPETUUM MOBILE – 
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
19. 10. (čtvrtek) v 18:00 hodin 

Co je perpetuum mobile? Kosmologie a její specifika. Povaha velkého 
třesku. Střed vesmíru. Standardní model vesmíru. Současný vesmír 
a jeho paradoxy. Kde se ve vesmíru vzala hmota, proč se rozpíná, a to 
stále rychleji? Má vesmír výjimku ze zákona zachování energie? Může 
za to temná energie a její odpudivá gravitace? Jaká byla minulost ves-
míru, a co ho čeká v nejbližších několika miliardách let?

Na tyto i další otázky nám odpoví prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, 
CSc., nestor české astronomie, dřívější dlouholetý ředitel Hvězdár-
ny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně, dnes profesor Ústavu 
teoretické fyziky Masarykovy univerzity v Brně.
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 20 Kč.

Vstupenky je možné předem rezervovat. Za dobrého počasí bude 
po přednášce následovat pozorování hvězdné oblohy.

RAKETOVÁ VÝZVA 
4. 10. (středa) v 15:00 hodin 

4. října uplyne právě 60 let 
od chvíle, kdy se člověku podaři-
lo vypustit první umělou družici 
na oběžnou dráhu. Radiové vy-
sílání Sputniku bylo tehdy mož-
né zachytit i běžným přijímačem 
a tento satelit znamenal ohrom-

ný mezník v dobývání vesmíru. K tomuto výročí pořádáme akci pro 
malé i velké zájemce, při které si mohou vyrobit a odstartovat svoji 
vlastní vodní raketu. Uvítáme, když si návštěvníci přinesou své vlastní 
PET láhve. Pro každou raketu jsou zapotřebí dvě dvoulitrové PET láhve 
od Kofoly. Předpokládaný dostup raket je přibližně 100 metrů. Účast 
na akci je zdarma. 

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST 

Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00 do 16:00 hodin. 
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pátek 
od 19:30 do 20:30 hodin. 

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, 
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.
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Městské divadlo Prostějov
KOUZLO BELCANTA 
Jana Šrejma Kačírková – soprán
Robert Jindra – dirigent
Moravská filharmonie Olomouc

Program:
Gioachino Rossini (1792–1868)
GUILLAUME TELL /Vilém Tell/
– Sinfonia 
– Romance Mathildy z druhého dějství „Sombre 
forêt, triste désert“ 

Gaetano Donizetti (1797–1848)
LA FILLE DU RÉGIMENT /Dcera pluku/
– Scéna Marie z druhého dějství „C‘en est donc fait... Salut à la France“

Vincenzo Bellini (1801–1835)
NORMA 
– Sinfonia 
– Scéna Normy z prvního dějství „Casta Diva“

*****
Gaetano Donizetti (1797–1848)
ANNA BOLENA /Anna Boleynová/
– Sinfonia
– Scéna Anny Boleynové z druhého dějství „Piangete voi…. Al dolce guidami castel natio“ 

MARIA STUARDA /Marie Stuartovna/
– Sinfonia
– Scéna Marie Stuartovny z prvního dějství „Allenta il pie, Regina“

ROBERTO DEVEREUX
– Sinfonia
– Scéna Alžběty ze třetího dějství „Quel sangue versato“

Přídavek:
Gaetano Donizetti (1797–1848)
ANNA BOLENA /Anna Boleynová/
– Závěr opery „Coppia iniqua“ 

Předpokládaná délka koncertu: 90 min.

Akci podpořil Olomoucký kraj a statutární město Prostějov.
Vstupenky si mohou zájemci zdarma vyzvednout od 17. 10. 2017 v pokladně Městského divadla v Prostějově,  
Vojáčkovo nám. 1.

Slavnostní koncert  
ke státnímu svátku republiky 
26. 10. 2017 v 19:00

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prostějově
srdečně zve na koncert

dne 8. října 2017 v 18 hod. do modlitebny sboru, Kollárova 6
účinkuje smíšený sbor EXAUDI a jeho sólisté

Podzimní festival 
duchovní hudby 
– Olomouc 2017
Neděle 1. 10. 2017,  
Husův sbor, 19.00 – TV Noe

G. Kancheli: Amao Omi – „Nesmy-
slná válka“
J. Francaix: Petite quator pour 
saxophones
N. Luboff: Africká mše 

Terézia Kružliaková / mezzosoprán 
a sólisté sboru
Viktor Šuchter, Peter Mášik / bicí
ATAM Saxophone Quartet
Spevácky zbor Lúčnica
Elena Matušová / sbormistryně

Středa 4. 10. 2017,  
bazilika Navštívení Panny  
Marie, Svatý Kopeček, 19.00
Hudba piaristických klášterů v Če-
chách a na Moravě
Chlapecký sbor Pueri gaudentes
Capella Regia Praha
Robert Hugo / dirigent

Neděle 8. 10. 2017,  
dóm sv. Václava, 19.00
A. Honegger : Král David, původní 
verze

Irena Troupová / soprán
Jan Mikušek / kontratenor
Tomáš Kořínek / tenor
Vladimír Javorský / vypravěč
Ars Brunensis /sbor
Orchestr Berg
Peter Vrábel / dirigent

Středa 11. 10. 2017,  
chrám Cyrila a Metoděje  
– TV Noe, ČR Vltava
P. Kořínek: Cronica Domus 
Sarensis

Pražské jazzové sexteto
Alfréd Strejček / recitace

Sobota 14. 10. 2017, chrám  
P. M. Sněžné, 19.00 – ČR Vltava
S. Rachmaninov: Vocalise 
P. Mascagni: Messa di Gloria 

Kateřina Kalvachová / soprán
Tomáš Černý / tenor
Jiří Brückler / baryton
Český filharmonický sbor Brno
Filharmonie Brno
Jaromír M. Krygel / dirigent

www.podzimni-festival.cz
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INTERIÉROVÉ KLIKY DVEŘE A ZÁRUBNĚ

URčickÁ 5101, PRostĚjoV
+420 734 399 196

DREVOTRUST.CZ 26 prodejen v ČR

Na naši prodejnu v Prostějově přijmeme SKLADNÍKA / PRODEJCE.

DŘEZY A BAtERiE kVH HRANoLY

Vykoupíme a v hotovosti zaplatíme 
starožitný nábytek, chromový, umakartový 

a také z padesátých let i mladší.
Dále vykoupíme a v hotovosti zaplatíme obrazy, zbraně, hodiny, 

porcelán, sklo, hračky, moto věci, staré knihy a pohlednice, 
vyznamenání, vojenské uniformy, mince a jiné vojenské věci, 

fotoaparáty, rádia, gramofony, kamna, stříbrné věci a jinou veteš, 
která Vám doma, na chalupě, ve sklepě, na půdě, či v garáži překáží.
Vykoupíme a v hotovosti zaplatíme také celé pozůstalosti a zajistíme 

komplexní vyklízecí práce.
Seriózní a rychlé jednání, platba hotově.

Neváhejte a zavolejte – tel.: 773 113 303

akce pro veřejnost
Odpadové promítání
KDY:  pátek 6. října, od 16:00 do 18:00 hod.
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

Husovo nám. 67, Prostějov
Prostřednictvím dvou kratších filmů Co 
se nenosí a Na sever od slunce nahléd-
neme do světa odpadů. Tématu, které 
se týká každého z nás a každý den. 
Ukážeme si, že se dají znovu využívat 
i věci, které by jsme s největší pravdě-
podobností vyhodili jako nepotřebný 
odpad („upcyklace“). Zjistíme, kam až 
může sahat stopa odpadů, nebo-li stopa 
lidských činností. 

akce na pomoc přírodě
Ukliďme si Hloučelu!
Kdy: sobota 7. října, od 9:00 do 12:00
Kde:  biokoridor Hloučela,  

sraz u občerstvení U Abrahámka
Akce pro širokou veřejnost na po-
moc přírodě. Čeká nás tradiční úklid 
obou břehů říčky Hloučely mezi ulicí 
Kostelecká a Tichá. S sebou pracovní 
rukavice a staré igelitky. Na závěr bude 
pro účastníky úklidu připraveno drobné 
občerstvení a opékání na ohýnku. 

tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 9. října 2017,  

od 16:00 do 18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.

akce na pomoc přírodě
Sázení stromů na Kosíři
KDY: sobota 14. října, od 9:00 do 13:30
KDE: Přírodní park Velký Kosíř
V rámci obnovy ovocných sadů na jižních 
svazích Velkého Kosíře vysadíme 20 sa-
zenic třešní a švestek v okolí Státního 
a Růžičkova lomu. Sraz všech účastníků 
bude buď v 8:30 na nádraží v Čelechovi-
cích na Hané, anebo v 9:00 u lavičky pod 
lipami nad Státním lomem (v blízkosti 
pomníku Palackého). Nářadí a pracovní 
rukavice zajistíme. Během akce budou 
pro děti připraveny hravé aktivity a pro 
všechny na závěr opékání na ohýnku. 
Všichni účastníci obdrží pamětní list.
Vhodný vlak z Prostějova do Čelechovic 
na Hané odjíždí z hlavního nádraží v 8:02 
(nastupujte do posledního vagónu!). 

Z Čelechovic se vydáte po zelené turis-
tické značce na Velký Kosíř. Místo srazu 
bude vyznačeno šipkami.
Návrat do Prostějova vlakem z Čelecho-
vic, odjezd ve 13:30. 

přednáška
Co nevíme o odpadech
KDY: pátek 20. října, od 16:00 do 18:00 hod.
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

Husovo nám. 67, Prostějov
Interaktivní přednáška, při níž se dozví-
me, jak správně třídit odpad, co se děje 
po vytřídění a co lze z odpadu vyrobit. 
Povíme si o mýtech ve třídění odpadu 
a ukážeme si, jak vlastně věci vznikají 
a z jakých jsou vyrobeny materiálů. Sou-
částí přednášky budou i krátká videa 
a reálné ukázky.   

osvětová akce pro veřejnost
Den stromů
KDY: sobota 21. října, od 9:00 do 12:00
KDE: nám. TGM v Prostějově
V rámci celosvětové akce Den stromů pro-
běhnou na nám. TGM aktivity pro všechny 
věkové skupiny. Informace pro dospělé, 
výstava o stromech, hravé, vý tvarné a na-
učné aktivity pro děti. Po celé dopoledne 
živá hudba a kulturní vystoupení.

tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 23. října,  

od 16:00 do 18:00 hod.
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.

vycházka pro rodiny s dětmi
Večerní přírodou
KDY: středa 25. října, od 18:00 do 20:30 
KDE:  sraz v 18:00–18:30  

u občerstvení U Abrahámka 
Večer před podzimními prázdninami se 
vypravíme na vycházku večerní přírodou 
kolem říčky Hloučely. Cestou nás bude 
čekat několik zastavení zaměřených 
na smyslové vnímání usínající přírody. 
S sebou si vezměte lucerničku nebo 
lampion. Putování zakončíme opět 
U Abrahámka u ohýnku. Účastníci si 
mohou přinést dobroty na opékání. 
Účastníci budou procházet večerní 
stezku průběžně, start od Abrahámka 
od 18:00 do 18:30. Poplatek: 20 Kč/dítě.

Podzimní příměstský tábor  
v Ekocentru Iris
KDY:  26.–27. října,  

každý den od 7:30 do 16:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

Husovo nám. 67, Prostějov
Dvou denní příměstský tábor je určen 
pro děti 1. stupně ZŠ. Po oba dny bude 
pro děti připraven celodenní pro-
gram – tvořivé aktivity, přírodovědné 
a sportovní hry.
Cena: 600 Kč (v ceně je vždy oběd,  
2 svačiny, pitný režim, materiál na tvo-
ření, pedagogický dozor,...). Nutno se 
předem přihlásit na iris@iris.cz.

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, Olomoucký 
kraj, MŽP v rámci projektů „Nově o od-
padech nejen na Prostějovsku“ a „Učí-
me 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 říjnu tyto akce:



30 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

SPOLEČNOST, KULTURA

1.10. neděle
10:30 eMOJI Ve FIlMU
US | 97’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:30 leGO® nInJAGO® FIlM
US | 101’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 ZAHRAdnICTVÍ: deZeRTÉR
ČR / SK | 116’ | 2017 | drama 
přístupné | 120,-

20:00 AMITYVIlle: PROBUZenÍ
US | 85’ | 2017 | horor | 12+ | 110,- |  titulky
--------------------------------------------------
2.10. POndělÍ
17:30 ZAHRAdnICTVÍ: 
ROdInnÝ PŘÍTel
ČR / SK | 130’ | 2017 | drama 
přístupné | 100,-

20:00 O Těle A dUŠI FIlMOVÝ KlUB

HU | 116’ | 2017 | drama | 15+ 
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
3.10. úTeRÝ
17:30 ZAHRAdnICTVÍ: deZeRTÉR
ČR / SK | 116’ | 2017 | drama 
přístupné | 120,-

20:00 AMITYVIlle: PROBUZenÍ
US | 85’ | 2017 | horor | 12+ | 110,-  
titulky
--------------------------------------------------
4.10. sTŘedA
17:30 dOBRÝ ČAsY
US | 100’ | 2017 | kriminální drama 
12+ | 110,- | titulky

20:00 TO
US | 135’ | 2017 | horor | 15+ | 110,- 
titulky
--------------------------------------------------
5.10. ČTVRTeK
17:30 HORA MeZI nÁMI PReMIÉRA

US | 104’ | 2017 | dobrodružné 
drama | 12+ | 120,- | titulky 

20:00 BlAde RUnneR 2049 PReMIÉRA

US | 163’ | 2017 | sci-fi thriller | 15+  
120,- | titulky
--------------------------------------------------
6.10. PÁTeK
15:30 esA Z PRAlesA 
FR | 97’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 ZAHRAdnICTVÍ: deZeRTÉR
ČR / SK | 116’ | 2017 | drama 
přístupné | 120,-

20:00 AMITYVIlle: PROBUZenÍ
US | 85’ | 2017 | horor | 12+ | 110,- 
titulky
--------------------------------------------------
7.10. sOBOTA
15:30 esA Z PRAlesA
FR | 97’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 WInd RIVeR
US / UK / CA | 107’ | 2017 | akční 
thriller | 12+ | 120,- | titulky

20:00 BlAde RUnneR 2049 3d

US | 163’ | 2017 | sci-fi thriller | 15+ | 
140,- | titulky
--------------------------------------------------
8.10. neděle
10:30 esA Z PRAlesA
FR | 97’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:30 eMOJI Ve FIlMU
US | 97’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 HORA MeZI nÁMI
US | 104’ | 2017 | dobrodružné 
drama | 12+ | 120,- | titulky 

20:00 BlAde RUnneR 2049 
US | 163’ | 2017 | sci-fi thriller | 15+  
120,- | titulky

9.10. POndělÍ
14:00 POJAR děTeM BIJÁseK 
ČR | 70’ | 2016 | animovaný film  
přístupné | 50,- 

17:30 PO sTRnIŠTI BOs
ČR / SK / DK | 111’ | 2017 | komedi-
ální drama | přístupné | 100,-

20:00 ČeRnÝ PeTR FIlMOVÝ KlUB 

ČSSR | 86’ | 1963 | komediální 
drama | přístupné | 100,- / 80,- 
--------------------------------------------------
10.10. úTeRÝ
14:00 POJAR děTeM BIJÁseK 
ČR | 70’ | 2016 | animovaný film  
přístupné | 50,- 

17:30 PO sTRnIŠTI BOs
ČR / SK / DK | 111’ | 2017 | komedi-
ální drama | přístupné | 100,-

20:00 BlAde RUnneR 2049 3d 

US | 163’ | 2017 | sci-fi thriller | 15+  
140,- | titulky
--------------------------------------------------
11.10. sTŘedA
17:30 ZAHRAdnICTVÍ: deZeRTÉR
ČR / SK | 116’ | 2017 | drama 
přístupné | 120,-

20:00 JMenUJI se HlAdOVÝ 
BIZOn FIlMOVÝ KlUB

ČR | 83’ | 2016 | dokument | přístup-
né | 100,- / 80,-
--------------------------------------------------
12.10. ČTVRTeK
17:30 MY lITTle POnY FIlM PReMIÉRA

US / CA | 99’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

20:00 sněHUlÁK PReMIÉRA

US / GB / SE | 120’ | 2017 | mysteri-
ózní thriller | 15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
13.10. PÁTeK
15:30 MY lITTle POnY FIlM 
US / CA | 99’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 KInGsMAn: ZlATÝ KRUH
US / GB | 141’ | 2017 | akční kome-
die | 15+ | 130,- | titulky  

20:00 sOBOTÍn 2017
Slavnostní premiéra těch nejlepších 
filmů z filmového tábora. Za účasti 
tvůrců. 
--------------------------------------------------
14.10. sOBOTA
15:30 MY lITTle POnY FIlM
US / CA | 99’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 HORA MeZI nÁMI
US | 104’ | 2017 | dobrodružné 
drama | 12+ | 120,- | titulky 

20:00 sněHUlÁK
US / GB / SE | 120’ | 2017 | mysteri-
ózní thriller | 15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
15.10. neděle
10:30 MY lITTle POnY FIlM
US / CA | 99’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:30 HURVÍneK A KOUZelnÉ 
MUZeUM
ČR | 85’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,-

17:30 ZAHRAdnICTVÍ: deZeRTÉR
ČR / SK | 116’ | 2017 | drama 
přístupné | 120,-

20:00 sněHUlÁK
US / GB / SE | 120’ | 2017 | mysteri-
ózní thriller | 15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
16.10. POndělÍ
17:30 ZAHRAdnICTVÍ: deZeRTÉR
ČR / SK | 116’ | 2017 | drama 
přístupné | 120,-

20:00 8 HlAV ŠÍlensTVÍ FIlMOVÝ KlUB

ČR / SK | 107’ | 2017 | drama 
přístupné | 100,- / 80,- 
--------------------------------------------------
17.10. úTeRÝ
15:00 úKRYT V ZOO MeTRO senIOR

US | 127’ | 2017 | válečné drama  
12+ | 50,- | dabing

17:30 AlIBI nA MÍRU
FR | 90’ | 2017 | komedie | 12+  
110,- | titulky

20:00 sněHUlÁK
US / GB / SE | 120’ | 2017 | mysteri-
ózní thriller | 15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
18.10. sTŘedA
17:30 AlIBI nA MÍRU
FR | 90’ | 2017 | komedie | 12+  
110,- | titulky

20:00 dÍRA V HlAVě FIlMOVÝ KlUB

ČR | 90’ | 2016 | dokument | 15+  
100,- / 80,-
--------------------------------------------------
19.10. ČTVRTeK
17:30 BAJKeŘI PReMIÉRA

ČR | 95’ | 2017 | komedie | přístupné | 120,-

20:00 MATKA! PReMIÉRA

US | 115’ | 2017 | psychologický 
thriller | 15+ | 120,- | titulky 
--------------------------------------------------
20.10. PÁTeK
15:30 HURVÍneK A KOUZelnÉ 
MUZeUM
ČR | 85’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,-

17:30 BAJKeŘI
ČR | 95’ | 2017 | komedie | přístupné | 120,-

20:00 AMITYVIlle: PROBUZenÍ
US | 85’ | 2017 | horor | 12+ | 110,- | titulky
--------------------------------------------------
21.10. sOBOTA
15:30 leGO® nInJAGO® FIlM 3d

US | 101’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 150,- / 130,- | dabing

17:30 WInd RIVeR
US / UK / CA | 107’ | 2017 | akční 
thriller | 12+ | 120,- | titulky

20:00 sněHUlÁK
US / GB / SE | 120’ | 2017 | mysteri-
ózní thriller | 15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
22.10. neděle
10:30 MY lITTle POnY FIlM
US / CA | 99’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:30 leGO® nInJAGO® FIlM
US | 101’ | 2017 | animovaná komedie  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 GeOsTORM: 
GlOBÁlnÍ neBeZPeČÍ
US | 109’ | 2017 | akční sci-fi | 12+  
110,- | titulky

20:00 MATKA!
US | 115’ | 2017 | psychologický 
thriller | 15+ | 120,- | titulky 
--------------------------------------------------
23.10. POndělÍ
14:00 MIMOnI BIJÁseK 
US | 91’ | 2015 | animovaná kome-
die | přístupné | 50,- | dabing

17:30 BAJKeŘI
ČR | 95’ | 2017 | komedie | přístupné | 120,-

20:00 ČTVeReC FIlMOVÝ KlUB

SE / DK / DE / FR | 142’ | 2017 | 
drama | 15+ | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
24.10. úTeRÝ
14:00 MIMOnI BIJÁseK 
US | 91’ | 2015 | animovaná kome-
die | přístupné | 50,- | dabing

17:30 BAJKeŘI
ČR | 95’ | 2017 | komedie | přístupné | 120,-

20:00 KInGsMAn: ZlATÝ KRUH
US / GB | 141’ | 2017 | akční kome-
die | 15+ | 130,- | titulky  
--------------------------------------------------
25.10. sTŘedA
17:30 ČesKÁ CesTA FIlMOVÝ KlUB

ČR | 94’ | 2015 | dokument + beseda 
přístupné | 100,- / 80,-

20:00 BlAde RUnneR 2049
US | 163’ | 2017 | sci-fi thriller | 15+  
120,- | titulky
--------------------------------------------------
26.10. ČTVRTeK
15:30 HURVÍneK A KOUZelnÉ 
MUZeUM
ČR | 85’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,-

17:30 THOR: RAGnAROK PReMIÉRA

US | 130’ | 2017 | dobrodružné 
fantasy |12+ | 120,- | dabing

20:00 JIGsAW PReMIÉRA

US / CA | 91’ | 2017 | horor | 15+  
110,- | titulky
--------------------------------------------------
27.10. PÁTeK
15:30 MY lITTle POnY FIlM
US / CA | 99’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 THOR: RAGnAROK 3d

US | 130’ | 2017 | dobrodružné 
fantasy | 12+ | 140,- | dabing

20:00 JIGsAW
US / CA | 91’ | 2017 | horor | 15+  
110,- | titulky
--------------------------------------------------
28.10. sOBOTA
15:30 leGO® nInJAGO® FIlM
US | 101’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 THOR: RAGnAROK
US | 130’ | 2017 | dobrodružné 
fantasy |12+ | 120,- | dabing

20:00 JIGsAW
US / CA | 91’ | 2017 | horor | 15+  
110,- | titulky
--------------------------------------------------
29.10. neděle
10:30 MY lITTle POnY FIlM
US / CA | 99’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:30 esA Z PRAlesA
FR | 97’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 GeOsTORM: GlOBÁlnÍ 
neBeZPeČÍ
US | 109’ | 2017 | akční sci-fi | 12+  
110,- | titulky

20:00 THOR: RAGnAROK 3d

US | 130’ | 2017 | dobrodružné 
fantasy |12+ | 140,- | dabing
--------------------------------------------------
30.10. POndělÍ
17:30 BAJKeŘI
ČR | 95’ | 2017 | komedie | přístupné | 120,-

20:00 ČÁRA FIlMOVÝ KlUB

SK / UA | 108’ | 2017 | kriminální 
drama | přístupné | 110,- / 90,-
--------------------------------------------------
31.10. úTeRÝ
17:30 THOR: RAGnAROK 
US | 130’ | 2017 | dobrodružné 
fantasy |12+ | 120,- | dabing

20:20 PeCHA KUCHA nIGHT
večer s inspirativními osobnostmi 
120’ | 70,-

KInO 
PROsTěJOV

KInO MeTRO 70 
WWW.MeTRO70.CZ

WWW.FACeBOOK.COM/KInOMeTRO70
KInO@MeTRO70.CZ

Ř Í J e n
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OBČANSKÁ PORADNA
PETRA MICHKA

POSTŘEHY PETRA MICHKA A JEHO PŘÁTEL
Jiří Krampol: Nedávno jsem  slyšel zajímavou moudrost. Kamárad 
citoval svého souseda, který mu řekl: “Snažím se žít tak, aby ještě i na 
mém pohřbu farář říkal – Změřte mu tep, on si z nás určitě dělá legraci”.

Petr Michek: Postěžoval si mně postarší soused. Představte si co mi ta 
moje udělala. “Uvařila jsem ti kávu, abys zase neusnul u televize” řekla 
mi a dala mi šálek kávy. Ochutnal jsem a ženu pochválil, neboť tak 
dobrou kávu jsem už dlouho nepil. Načež řekla: “Ukaž” a ochutnala. 
Její odpověď mě ranila, neboť prohlásila: “No jasně, omylem jsem ti 
dala tu svou”.

Radim Uzel: V ordinaci lze zažít ledacos. Nedávno přišla postarší 
elegantní dáma a přála si napsat recept na anti-viagru. Tak jsem se 
zeptal, k čemu to potřebuje. Odvětila, že pro manžela. Pamatoval jsem 
si ho a říkám ji: “Proč chcete anti-viagru, když jsem mu zrovna včera 
viagru předepsal?” Ona na to:  “To máte pane doktore tak. Manžel mi 
do rána  umřel a teď nemůžeme zavřít rakev”.
  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
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CA KONSULT s.r.o., Havlíčkova 3a, Prostějov
tel.: 582 340 441, 604 542 454, www.cakonsult.cz

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ  
PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

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 

INZERCE
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TJ Sokol I 
Prostějov

Loutkařský odbor

!!!  Hledáme nové herce loutkového divadla. !!!
!!! Hledáme zvukaře !!!

Muže i ženy bez rozdílu věku naučíme vodit loutky nebo za ně mluvit.  
Máme výbornou nápovědu a texty se neučíme zpaměti, jen čteme.

Hrajeme od října do března 
každou neděli ve 13:30 hod. a 15.30hod.

Zkoušky v úterý od 16:00 hod. v přednáškovém sále sokolovny, Prostějov, Skálovo nám.4.

Informace poskytne principálka Lucie Hlačíková na tel.čísle 606 194 363, nebo v kanceláři sokolovny.

POZVÁNKA
Moravsko-slezská křesťanská 
akademie, region Prostějov 
Vás srdečně zve na přednášku 
PhDr. Jiřiny Štouračové z Masa-
rykovy univerzity v Brně, kterou 
přednese ve středu 18. října 
2017 v 17,30 hod. na téma: 
Stýkání a potýkání křesťanství 
a islámu. Přednáška se uskuteční 
v budově CM gymnázia, Komen-
ského 17 v Prostějově. Akce je 
podpořena městem Prostějovem.
Zve výbor MSKA

 Dr. Karel Kotyza

Pozvánka na divadlo
Křesťanské maňáskové divadlo "Za jeden provaz"

srdečně zve malé i velké na představení:

Dobrodružství  
sovy Houkalky

Hraje se v neděli   
8. 10. 2017 v 16:00 hod.

v prostorách Církve bratrské
Šárka 10a (za školkou), Prostějov

Vstupné dobrovolné
Za Křesťanské maňáskové divadlo Radek Holásek

Zbyněk Janáček – In the corner
Prof. Zbyněk Janáček je významná osobnost na poli české grafiky. Mezi jeho největší ocenění  

v tomto oboru patří Cena Vladimíra Boudníka v roce 2013, která je udělována žijícím českým grafikům  
za celoživotní přínos. Spolu s prof. Eduardem Ovčáčkem, akad. mal., stál u zrodu Fakulty umění Ostravské 
univerzity a společně tam budovali atelier Grafiky, ve kterém vytvořili mimo jiné profesionální serigrafické  
pracoviště. Na fakultě působil v letech 2008–2015 ve funkci děkana a po celou dobu pedagogicky vede  

studenty navazujícího magisterského studia atelieru Grafiky.

V posledních letech se věnuje hlavně serigrafii, digitálnímu tisku a experimentální grafice. Svou tvorbu přetváří 
i do prostorových instalací, které pracují s interiérovými specifiky galerií.

DUHA – Kulturní klub u hradeb

Vernisáž v pondělí 2. října 2017 v 17.00.
Výstava otevřena do 31. října 2017  
po–čt 9–12 a 13–15 a pá 9–12

a při večerních a víkendových akcích.

Z aktuálních výsledků 
archeologických 
výzkumů 
na Prostějovsku
Pavel Fojtík

Na říjen 2017 
připravil Klub 
historický 
a státovědný 
v Prostějově 

přednášku PhDr. Pavla Fojtíka, 
odborného pracovníka pros-
tějovského pracoviště Ústavu 
archeologické památkové péče 
Brno, v.v.i. Posluchači budou 
seznámeni s výsledky tří sezón 
badatelského výzkumu kru-
hového příkopového areálu 
starší doby bronzové u Vřesovic 
na Prostějovsku, s překvapivým 
objevem dokladů výroby novo-
věké fajánsové keramiky na ulici 
Vodní v Prostějově nebo se zcela 
nedávným odkryvem komoro-
vých hrobek starší doby železné 
v Seloutkách.

Klubová přednáška se 
uskuteční v tradiční třetí úterý 
v měsíci dne 17. října 2017 v 17 
hodin ve výstavním sále Státního 
okresního archivu Prostějov 
v Třebízského ulici č. 1. Všichni 
jsou srdečně zváni. -tc-

Krestanské manáskové divadlo

Dobrodružství sovy Houkalky
hraje se v neděli
8.10.2017 

v prostorách
Církve bratrské
Šárka 10a
(za školkou)

 

Vstupné dobrovolné

v 16:00 hodin

Za jeden provaz

 
srdečně zve malé i velké na divadelní hru
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Telefon: +420 585 754 743
www.pharma–future.com

REVIFLEX 
PÉČE PROTI VRÁSKÁM

Podzim ve znamení nových cen!
Remodelační péče pro zralou pleť. 
Dodejte mladistvý vzhled Vaší pleti. ]

DOPŘEJTE SVÉ 
PLETI LUXUS!

40+
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Pátek 6. října v 19 hodin 
MĚSTSKÉ DIVADLO PROSTĚ-
JOV
FINDING AMERIKA: GANGSTE-
ŘI Z NAŠEHO ODDÍLU (Aleš 
Procházka, Arnold Prokop)
Muzikálový  příběh  dvou  klu-
ků,  kteří  touží  po  dobrodružství 
a  hledají  poklad  amerického 
gangstera  Lanzy  Ručky,  který 
zmizel  kdesi  v  Chicagu,  se  ode-
hrává  v  době  socialistických 
spartakiád, modrých  košil  a  ru-
dých  šátků.  Zavede  však  diváka 
i  do  tajných  barů  chicagského 
podsvětí  počátku  minulého  sto-
letí. 

Zkušený hudební skladatel Ar-
nold Prokop napsal šest ústřed-
ních melodií a písničkářka Mar-
tina Hurikán Seibertová přidala 
další dvě písně.

Účinkují: V.Lužný, L. Kame-
níček, T. Snášelová, K. Vejměl-
ková, M. Seibertová, P. Martín-

ková, D. Kopecká, K. Dohnalová,  
A. Buršová, M. Tabery, M. Osla-
dil, O. Kučera, A. Špičák, V. Pa-
latý a další

Choreografie: Lucie Lužná
Režie: A. Procházka

Sobota 28. října v 19 hodin 
MATURANTI (Matěj Randár)
"Neser  mě,  pokud  sis  nevšimla, 
tak dneska maturuju!" 

Hořká komedie o maturan-
tech, pro které je zkouška dospě-
losti ten nejmenší problém.

HRAJÍ: A. Mlčochová, J. Mi-
nářová/M. Švestková, H. Han-
dlová, L. Grulichová, F. Jirák,  
A. Kostelková

Režie: J. Hyndrich
Hudba: A. Kostelková

!!!PŘEDSTAVENÍ OBSAHU-
JE VULGARISMY, VSTUP OD  
15 LET!!!

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího 
Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov
13. SEZÓNA  ŘÍJEN 2017
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Krajská soutěžní výstava hospodářského  
a drobného zvířectva, se bude konat

14. 10. 2017 od 8 do 17 hod. a 15. 10. 2017 
od 8 do 14 hodin v chovatelském areálu  
OO Prostějov na Plumlovské ulici 50.

Posuzování zvířat se bude konat 
v pátek 13. 10. 2017 od 8 hodin.

Příjem zvířat se bude konat 
ve čtvrtek 12. 10. 2017 od 15 do 19 hodin 
a v pátek 13. 10. 2017 od 6 do 7,30 hodin.

Srdečně Vás zvou pořadatelé. 

 
 
 
 
 

Střední odborná škola Prostějov 
E. Husserla 1, 796 01 Prostějov 

 

„Barevný svět“ 
Terezy Skoupilové 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstava proběhne: 4. 9. – 31. 10. 2017 
Otevřeno: Po – Pá 8:00 – 14:30h 

ICM 
Otevírací doba ICM 
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
V pondělí 16. září bude v ICM Prostějov probíhat kreativní dílna – 
nebude možné využít přístup na počítač. 
V úterý 24. října bude ICM zavřeno, účastníme se celostátního setkání ICM.
Aktuální informace vždy najdete na našich stránkách www.
icmprostejov.cz.

Akce plánované na říjen
Kreativní dílna – podzimní dekorace
V pondělí 16. října budeme vytvářet podzimní dekorace – ježečka. 
Přijďte a vyrobte si kamaráda do podzimních plískanic.

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.

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose  
Prostějov, Kravařova 14

Program ŘÍJEN 2017
VÝTVARNÝ OBOR 

Galerie Linka 2. 10.–30. 11. 2017  
výstava prací žáků výtvarného oboru ZAČÍNÁME.
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ASOCIACE REIKI MORAVA z.s. 
web: www.reikimorava.cz
mob: 00 420 608 707 122 
e-mail: asociace@reikimorava.cz 

vás zve na říjnové akce: 
7. 10. 2017 sobota 10.00 hod
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – I. STUPEŇ – ART ECON SŠ, Hu-
sovo nám. 91, PV 2. NP, multimediální učebna
Přibližně hodinová prezentace o REIKI, potom iniciace na REIKI. Ná-
sleduje seminář o práci s energií REIKI a průběžné procvičování jed-
notlivých technik, které jsou součástí výuky prvního stupně. Na výše 
uvedenou akci srdečně zveme všechny, kteří mají o danou problema-
tiku zájem. Děti mohou být iniciovány od 3let. REIKI u dětí zintenziv-
ňuje osobnostní rozvoj, posiluje imunitní systém, zvyšuje koncentraci 
a chrání před zneužíváním návykových látek. Úvodní přednáška s pre-
zentací a zodpovězením dotazů je zdarma. 

21. 10. 2017 sobota 10.00 hod
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – II. STUPEŇ – ART ECON SŠ, Hu-
sovo nám. 91, PV 2. NP, multimediální posluchárna
Seminář začíná individuálním naladěním každého účastníka na tři 
symboly druhého stupně. V rámci semináře Vám budou poskytnuty 
potřebné informace, metodiky a vyzkoušíte si zajímavé techniky spa-
dající do druhého stupně. Mimo to získáte certifikát a manuál.

Mgr. Rudolf FRANTIS  
Projekt „Seznamování veřejnosti s tradičním Usuiho REIKI“ byl  

spolufinancován Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějovem

Všechny besedy, semináře a poradenství jsou určeny veřejnosti, nejen 
pravidelným návštěvníkům MC. Vzhledem ke kapacitě MC je nutná re-
zervace předem. Informace o pravidelných programech pro rodiče s dět-
mi od 3 měsíců do pěti let získají zájemci na našich kontaktních adresách.

Domácí dobroty pro děti aneb sladce bez cukru
Sladká jídla nemusí být jen o bílém cukru a kupovaných dobrotách. 
Povídání, recepty i ochutnávka.
Přijďte se inspirovat. Pro rodiče s dětmi s Alenou Poulíkovou v pondě-
lí 9. 10. 15.30–17.00

Sebe/vědomá žena-matka
Sebevědomí je o napojení se na samu sebe, které s příchodem dětí 
často potlačíme. Pojďme se společně podívat se do svého nitra, změnit 
nastavené vzorce, naučit se říkat ne, pokud je to třeba, myslet i sama 
na sebe. Když jsme prázdné, nemáme z čeho rozdávat!
První ze seminářů pro ženy s Veronikou Richter v úterý 17. 10.  
18.00–20.00

Jak na to, aby nás děti poslouchaly? 
Znáte čtyři hlavní důvody „dětského zlobení? Jak lépe porozumět 
svým dětem, jak lépe pochopit cíle a příčiny jejich chování? Jak ne-
vhodnému chování zabránit? Jak si užívat výchovu ve větší pohodě?
Beseda pro rodiče s Markétou Skládalovou o výchově a komunikaci 
s dětmi v úterý 24. 10. 18.00–20.00.

Rodičovské setkání
Pravidelné setkávání rodičů nad tématy výchovy a komunikace s dět-
mi. Téma dle dohody účastníků. Skupina je otevřena všem rodičům. 
S Markétou Skládalovou dle aktuálního rozpisu v MC.

Individuální právní konzultace 
s Mgr. Alenou Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství 
zdarma.

Individuální psychologické poradenství 
s PhDr. Petrou Tenglerovou dle objednání ve středu 4. 10., dotovaná 
cena.

Individuální poradenství v péči o dítě
s Mgr. Ivanou Halouzkovou dle objednání.

Individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé 
a dětí
Zdravý pohyb, správný vývoj dětí, odstranění bolestí a špatného drže-
ní těla cvičením, aromaterapie, podpora zdraví přírodními prostředky 
apod. s Mgr. H. Peterkovou dle objednání.

Bližší informace a rezervace na našich kontaktních adresách: www.
mcprostejov.cz , www.facebook.com/cipisekprostejov, e-mail: mcpro-
stejov@centrum.cz.
Aktivity projektu MC Cipísek-aktivní podpora harmonické rodiny jsou 
podpořeny z dotačního programu MPSV, Statutárním městem Prostě-
jov a Olomouckým krajem.

Program MC Cipísek  
říjen 2017

PROGRAM NA ŘÍJEN

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pondělky 9.30–11.30 – program pro 
rodiče s malými dětmi Vám rozšíří obzory, 
zatímco Vaše děti si zlepší své sociální, 
pohybové, hudební a manuální schopnosti. 

Úterky 17.00–19.00 – vzdělávací 
setkání s hlídáním dětí.
3. 10. Diety a jejich vliv na naše tělo – 
přednáška výživové specialistky  
L. Němcové (Santé Prostějov)
Odbornice na výživu seznámí účastníky 
s různými typy dietních programů a s tím, 
jak lidské tělo na různé diety reaguje.

10. října – 31. října KURZ EFEKTIVNÍ-
HO RODIČOVSTVÍ – lektorka  
Mgr. M. Mečkovská – ředitelka olomouc-
kého rodinného centra Provázek, matka tří 
dospívajících synů. 

10. 10. Lekce 1: Rozvíjení vlastní 
sebedůvěry rodiče – zahájení kurzu  
Mgr. M. Mečkovské
Pochopení chování dítěte předchází pocho-
pení nás samotných.

17. 10. Lekce 2: Tři styly rodinné 
výchovy – pokračování kurzu  
Mgr. M. Mečkovské
Projdeme tři styly rodinné výchovy a vztahy 
mezi jednotlivými členy rodiny. 

24. 10. Lekce 3: Pochopení nespráv-
ného chování dítěte – pokračování kurzu 
Mgr. M. Mečkovské
Seminář popisuje čtyři cíle chování a také 
příčiny, proč děti zlobí. 

31. 10. Lekce 4: Tresty a důsledky 
ve výchově – pokračování kurzu  
Mgr. M. Mečkovské

Pochopení toho, jakou roli hrají přirozené 
a logické důsledky v rozvoji samostatnosti, 
rozhodování a zodpovědnosti dětí.

Středy 8.30–11.30
Školička v Mozaice – adaptační kurz 
před vstupem do mateřské školy
Připravte své děti na vstup do mateřské 
školy a na odloučení od rodičů. Nabízíme 
šest dopolední, v nichž budeme simulovat 
režim v MŠ včetně pobytu na zahradě.

Čtvrtky 17.00–19.00 
5. 10. Za chutí Ukrajiny – kulinářský 
podvečer s T. Jenešovou
V tomto podvečeru nás ukrajinská rodačka 
naučí přípravu oblíbeného ukrajinského 
pokrmu.

19. 10. Podzimní dekorace – tvořivá 
dílna s E. Svobodovou, DiS. 
V této tvořivé dílně využijeme pestré pří-
rodniny, které nám nabízí podzim – šišky, 
listy, plody atp. 

NAŠE AKTIVITY JSOU URČENY ŠIROKÉ 
VEŘEJNOSTI A KAŽDÝ JE SRDEČNĚ ZVÁN!

Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší 
info: J. Rozehnalová 776 347 021, mozai-
ka@zebrik-os.cz, 
FB: mozaika.multikulturni.centrum,  
www.zebrik.org

Aktivity projektu Multikulturní klub rodičů 
a dětí jsou podpořeny z dotačního progra-
mu Rodina (MPSV),
dále je podpořil Olomoucký kraj a statutár-
ní město Prostějov.

Aktivity projektu Integrační aktivity podpo-
řilo statutární město Prostějov a Olomouc-
ký kraj.
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V Hořicích se mu povedlo zajet 
na evropském šampionátu IRRC 
v prvním závodě třetí a ve druhém 
závodě páté místo. „Pak jsem absol-
voval poslední domácí závod na pří-
rodních okruzích v Dymokurech, 
kde jsem dojel na prvním místě a vy-
bojoval tak titul v Mistrovství ČR 
Tourist Trophy do 600 ccm. Tím je 

česká sezóna ukončena,“ konstato-
val Richard Sedlák.

Díky svým výsledkům byl také po-
zván na divokou kartu do německého 
Frohburgu, kde se jel 23.–24. 9. 2017 
poslední závod evropského šampio-
nátu IRRC. 

Účast závodníka finančně podpo-
řilo statutární město Prostějov.  -red-

Richard Sedlák v Hořicích i Dymokurech uspěl 

První víkend v září se i přes chlad-
nější počasí na Plumlovské přehradě 
sešlo spoustu fanoušků, ale hlavně 
závodníků na velkých dračích lo-
dích. Mezi 32 posádkami zazářily 
i ty naše – Vrahovická sací jednotka 
mix, women a dráčata. Jsme tým 
složen z více než 60 lidí, který repre-
zentuje Prostějovsko a trénuje 1–2x 
týdně. Vyvrcholením letošní sezóny 
byl závod na „domácí půdě“, kde se 
soutěžilo na vzdálenostech 200m 
a 1000m. A jak vše dopadlo?

VSJ mix – tedy tým složen z 16 
mužů a 4 žen + bubenice vybojoval 
ve své kategorii 1. místo na 200m 
a 2. místo na 1000m. VSJ women 
– tedy samé dívky a ženy vybojova-
ly ve svojí ženské kategorii 2. mís-
to na 200m a 1. místo na 1000m. 
A nejvíce překvapila naše dráčata, 
která přestože mají věkové složení  
10–16 let, předjela na trati 1000m  
9 dospěláckých posádek! Umístili se 
tak na krásném 5. místě.

Chtěli bychom moc poděkovat 
za finanční podporu městu Prostějo-
vu, neboť i díky těmto prostředkům 
jsme mohli zapojit více dětí a častěji 
s nimi vyjíždět na závody. Naše ju-
niorská posádka funguje již třetím 
rokem a jejich výsledky jsou neuvě-
řitelné. Vše o naší činnosti se může-

te dozvědět na stránkách http://vsj.
webnode.cz/, nebo na facebooku: 
Vrahovická sací jednotka – fotoga-
lerie. 

Těšíme se na další sezónu a dě-
kujeme všem našim fanouškůma.

Za celou VSJ Zuzana Nedomová 
(kapitánka žen a trenérka dráčat)

Vrahovická sací jednotka letos 
ukázala, že na dračí lodi to umí!

Srdečně Vás zveme na akci Poznej 
svého farmáře, která se bude konat 
na Zlaté farmě ve Štětovicích. Tě-
šit se můžete na: prohlídku farmy, 
farmářský trh, ochutnávku místní 
produkce, kapelu, projížďka na ko-
ních zdarma, hanácké kroje, divadlo 
pro děti, skákací kombajn, ukázka 
výroby sýra a mnohem víc… Více 
informací naleznete na stránkách  
www.poznejsvehofarmare.cz 

Termín aktuální akce: 7. 10. 2017
Místo: Štětovice 138, Vrbátky 

798 12, Zlatá farma ( www.zlatafar-
ma.cz )

Program: farmářský trh, před-
stavení místní produkce, kapela, 

prezentace projektu Ryba na talíř 
+ bohatý doprovodný program 
pro celou rodinu (soutěže pro děti, 

skákací hrad, divadlo pro děti, Ná-
rodopisný soubor Mánes).

Poznej svého farmáře

KČT Kosíř 
poděkování
Klub českých turistů, odbor Kosíř 
Prostějov, děkuje statutárnímu měs-
tu Prostějovu za přidělení dotace 
30.000 Kč na rok 2017.

Tyto prostředky jsou používány 
jako příspěvek při pořádání letošních 
turisticko-poznávacích akcí našeho 
odboru a pomáhají zvyšovat jejich 
úroveň. Letos jsou to akce na Pálavě, 
Králickém Sněžníku, v Českém lese 
a v Beskydech.

Václav Kopečný, místopředseda 
odboru KČT Kosíř Prostějov

Seniorské cestování 
po Olomouckém kraji 

Zaměřeno je na aktivity dříve naroze-
ných, kteří tak mají možnost navštívit 
zajímavá místa regionu. 

Organizační část celého projektu 
zajišťuje cestovní kancelář vybraná 
v rámci výběrového řízení. Olomo-
ucký kraj pak kontroluje řádné plně-
ní smlouvy. Sama cestovní kancelář 
je pro rok 2017 garantem projektu 
Seniorské cestování po Olomouc-
kém kraji. 

Více na https://www.kr-olomouc-
ky.cz/aktualni-informace-k-seniors-
kemu-cestovani-2017-aktuality-7112.
html

Foto: m-ARK; OK-fotosoutěž
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INZERCE

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

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Vyměňte u nás svůj automobil za mladší. Ke každému 
ročnímu vozu z nabídky ŠKODA Plus Vám přidáme 
spoustu výhod. ŠKODA Plus. Ojeté vozy bez obav.

www.skodaplus.cz

JEDNODUŠE
VÝHODNÁ NABÍDKA

ŠKODA FABIA COMBI
1,2 TSI / 81 KW

299 000 Kč

6/2016

20 150 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA KODIAQ
2,0 TDI / 140 KW

1 158 500 Kč

12/2016

6 315 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA
2,0 TDI / 135 KW RS

768 200 Kč

11/2016

19 174 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA COMBI
2,0 TDI / 135 KW RS

659 000 Kč

8/2016

14 890 km

Cena

Do provozu

Tachometr
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Lékárna Mamed Prostějov 
(Lékárna u radnice)

Akční ceny produktů platné od 1. 10.–31. 10. 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

60+60 
kapslí 

Lékárna Mamed Prostějov 

296 Kč

125 Kč

116 Kč

12 sáčků

30 g

48 tbl

Lékárna Mamed Prostějov 
48 tbl

58 Kč

Lékárna Mamed Prostějov 

133 Kč

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

125 Kč125 Kč125 Kč125 Kč

299 Kč

60 kostiček

4.190.000,- Kč
120 m2

Podlahové vytápění
Nadstandardní materiály
Dům okamžitě k nastěhování
Cena vč. daně z nabytí

Novostavba RD 4kk,  
120 m2, Prostějov, Čechovice

K dokončení 2.450.000,- Kč
Na klíč 3.900.000,- Kč
Pozemek 2.100,-Kč/m2

4kk + prostorná garáž
140 m2

Výjimečná lokalita
Pozemky od 338 m2

Více informací na vyžádání
Ceny jsou včetně DPH

Zahájena výstavba 5-ti RD Staré Čechovice

novak@clever-company.cz 
tel.: 774 488 593
www.clever-company.cz RV
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