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Secesní památka – prostějovský Národní 
dům se připravuje na své 110. narozeniny!

Výtěžek z koncertu  
pomůže při restaurování 
kostelních varhan. 36

U hlavního nádraží  
je nová solární lavička.  
V Prostějově už třetí. 5

Ochotnické divadlo  
Hanácké obce vstupuje  
do devadesáté sezóny. 34

Foto: Archiv MMPv
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BEZ PLATEB DOPREDU
 – zastavení exekucí
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Objevte neodolatelnou nabídku 
ročních vozů ŠKODA Plus.

Vyberte si některý z ročních vozů v programu ŠKODA Plus. 
Mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc k nim získáte 
tovární záruku na 4 nebo 5 let. Samozřejmostí je garance 
kilometrů, servisní historie a technického stavu. 
S fi nancováním od ŠKODA Financial Services se můžete těšit 
na povinné ručení za pouhých tisíc korun ročně. Přijďte si 
k nám vybrat automobil s výhodou stáří jednoho roku. 
ŠKODA Plus. Ojeté vozy bez obav.

www.skodaplus.cz

HLEDÁTE
 ROZDÍL?
NAJDETE HO
 AŽ 
V CENĚ.

www.skodaplus.cz

HLEDÁTE
 ROZDÍL?
NAJDETE HO
 AŽ 
V CENĚ.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

PV - AUTO spol. s r.o.
Brněnská 108
796 01  Prostějov
Tel.: 582 333 779
www.pvauto.cz
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Sháním chatu nebo pozemek na
Plum.  přehradě a byt 1+1 v PV.
Děkuji za Vaši pomoc.

PROSTĚJOV 
- DOMAMYSLICE
V žádané části obce 
Prostějov nabízíme RD 2+1 
s možností přístavby.

1.900.000 Kč PENB: G 

Ing. Soňa Ošlejšková
Realitní specialista

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

NABÍDKA:

734 747 528
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V těchto dnech si připomínáme 
dvě stě let od narození velkého 
českého herce, tragéda a přítele J. 
K. Tyla Františka Krumlovského. 
Narodil se 12. listopadu 1817 
v Praze. Účinkoval v kamenných 
divadlech v Praze, Brně, Plzni, 
Vídni a Ostravě. 

Od  roku  1848  působil  v    kočovných 
divadelních  společnostech,  například 
Zőllnerově,  Štanderově,  Svobodově, 
Muškově  a  Faltysově.  Ztvárnil  řadu 
rolí,  například  Žižky  ve  hře  Žižkova 
smrt  od  J.  J.  Kolára,  Karla  Moora 
v Schillerových Loupežnících, Orsina 

v  Shakespearově  Večeru  tříkrálovém 
či Vocilky v Tylově Strakonickém du-
dákovi.  Stal  se  legendou  českého di-
vadla. Romantický rozervanec, bouř-
livák, vlastenec, český Kean, geniální 
vagabund,  ale  také  svérázný  člověk. 
Mnohdy  svým  chováním  a  sklonem 
k alkoholu pobuřoval okolí,  stavěl  se 
proti  autoritám  a  tehdejší  morálce. 
Nakonec skončil v bídě a samotě. 25. 
července 1875 jej nalezli v zuboženém 
stavu v příkopu nedaleko Polkovic dva 
místní rolníci. Zavezli jej do nemocni-
ce  Milosrdných  bratří  v  Prostějově, 
kde 30. 7. 1875 zemřel na zápal plic. 
Vážil  si ho Jan Neruda. Psali  o něm 
spisovatelé, publicisté, regionální his-
torikové a  teatrologové Jakub Arbes, 
J. L. Turnovský, František Černý, Jo-
sef Glivický a Bohuslav Kraus. V Pro-
stějově  nám  jej  připomíná  zaniklý 

hrob na bývalém klášterním hřbitově 
Milosrdných  bratří,  pamětní  deska 
na budově bývalého kláštera Milosrd-
ných  bratří  a  název  ulice.  Připome-
nout můžeme také výstavu „František 
Krumlovský, velký umělec na českém 
divadelním jevišti a jeho doba“ kona-
nou na podzim roku 1965 v prostějov-
ském  muzeu  a  hru  HaDivadla  Pouť 
k milosrdným (Svatopluk Vála – Josef 
Kovalčuk, 1983).

28.  listopadu uplyne  sto deset  let 
od narození Bohuslava Krause (1907–
1983).  Označoval  se  za  kulturního 
historika Prostějovska. Nebyl profesi-
onálním historikem, ale na poli regio-
nální historie a vlastivědy vykonal vel-
ký kus práce. Celým svým životem byl 
spjatý s naším městem. V Prostějově 
absolvoval v roce 1925 reálku a v roce 
1934 právnická studia v Brně. Potom 

pracoval jako soudce v Konici, Prostě-
jově a Olomouci. Jeho velkou láskou 
byla historie, literatura a umění. Prá-
vě těmto oborům se věnoval ve svém 
volném čase. Napsal  téměř  tisícovku 
drobných  článků,  recenzí  a medailo-
nů  osobností.  Publikoval  je  v  dobo-
vém  tisku  a  sbornících  (např.  Hlasy 
z  Hané,  Ročenka  Národopisného 
a průmyslového musea města Prostě-
jova a Hané, Kulturní kalendář, Kul-
turní zpravodaj, Stráž lidu, Štafeta). Je 
autorem  rozsáhlé  monografie  Mistr 
české gotiky Matěj Rejsek z Prostějova 
(Prostějov  1946)  a  drobnějších  prací 
Prostějovské  hradby  (1940)  a  Měs-
to  Prostějov  před  500  lety  –  nástin 
(1941). Byl prostějovským patriotem, 
ochráncem  památek  a  kulturních 
hodnot a znalcem starého Prostějova, 
jeho domů, ulic, uliček a náměstí.

HANA BARTKOVÁ

Výročí měsíce

Termíny setkání členů Rady města Prostějova s občany města
TERMÍN LOKALITA MÍSTO KONÁNÍ 

úterý 31. 10. 2017 – 17.00  Čechovice – Domamyslice – Krasice  
sokolovna (tělocvična ZŠ), Čechovická 53

čtvrtek 2. 11. 2017 – 17.00 ZŠ Vrahovice 
tělocvična ZŠ, Majakovského 1

čtvrtek 9. 11. 2017 – 17.00 Tylova – Libušinka – Šárka + přilehlé ulice  
RG a ZŠ města PV, jídelna ZŠ, Studentská 2

 úterý 14. 11. 2017 – 17.00 sídliště Svobody + přilehlé ulice 
sídliště Hloučela + přilehlé ulice 
ZŠ a MŠ J. Železného, jídelna ZŠ, sídl. Svobody 24/79

čtvrtek 23. 11. 2017 – 17.00  střed města 
nám. Spojenců + přilehlé ulice  
sídliště E. Beneše + přilehlé ulice 
ZŠ E.Valenty, jídelna ZŠ, E. Valenty 52

UPOZORNĚNÍ:
Za obsah periodika (s výjimkou 
reklamy) odpovídá dle tiskové-
ho zákona vydavatel, v případě 
Prostějovských 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.

UPOZORNĚNÍ:
2. 11. 2017 bude zahájena gene-
rální  oprava  plošiny  pro  imo-
bilní  občany,  umístěné  před 
budovou  Magistrátu  města 
Prostějova, Školní 4, Prostějov. 
Veřejnost  bude  o  nefunkč-

nosti  plošiny  informována  pro-
střednictvím  áčka,  umístěného 
před  budovou,  včetně  kontaktu 
na  pracovníka  ostrahy,  který 
zajistí  přístup  imobilních  obča-
nů  do  budovy  přes  dvůr  (výtah 
ve dvoře) objektu Školní 4.  Před-
pokládaný termín dokončení 16. 
11. 2017.
Děkujeme za pochopení

Sokolovna v Čechovicích prošla první etapou rekonstrukce. Opět tak slouží veřejnosti.
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Za sledované období 
bylo dosaženo kladného 
salda příjmů a výdajů 
ve výši 113,307 mil Kč. 
Příjmy byly splněny oproti 
plánovaným na 56,78%. 
Na plán 418,14 mil. Kč 
bylo dosaženo skutečnosti 
484,72 mil. Kč. Výdaje 
byly splněny ve srovnání 
s celoročně rozpočtovanými 
pouze na 34,97%,tj. byly 
nedočerpány o 115,35 mil. Kč. 

Tento  parametr  ovlivnila  zejmé-
na kapitola 60 – rozvoj a investi-
ce, kde byly výdaje čerpány z ob-
jektivních důvodů pouze na 14,08 
%.Patří mezi ně fakt, že v průbě-
hu  prvního  pololetí  byl  plán  in-
vestic navýšen o více jak 100 mil. 

Kč  a  dosáhl  hodnoty  315,9  mil. 
Kč.  Je  tedy  logické,  že  na  tyto 
nově  zařazené  akce  nemohly  být 
čerpány náklady. Navíc v prvním 
kvartále  bývá  s  ohledem  na  kli-
matické podmínky čerpání nákla-
dů nízké. 

Rok  2017  je  proinvestiční 
a  rozpracovanost  projektů  a  sa-
motných  akcí  dává  velmi  dobrý 
předpoklad  masivních  investic 
pro rok 2018. 

Daňové  příjmy  /sdílené  daně 
a  daň  z  nemovitosti/  jsou  indi-
kovány  v  roce  2017  o  54,6  mil. 
Kč vyšší oproti  roku 2016. Zde  je 
na místě zdůraznit, že daň z nemo-
vitosti  není  v  Prostějově  dlouho-
době zvyšována. Volné zdroje v tr-
valých peněžních fondech dosáhly 
hodnoty 164,8 mil.Kč. Pohledávky 

po  lhůtě  splatnosti  dosáhly  hod-
noty  69,9 mil.  Kč.  Vedení města, 
finanční  odbor  a  finanční  výbor 
věnuje  této  problematice  velkou 
pozornost a činí veškeré kroky, jež 
umožňuje  stávající  legislativa.  Ta 
by  měla  být  podle  mého  názoru 
přísnější a umožňující větší vyma-
hatelnost.

Úvěrová  angažovanost  města 
je i nadále nulová.

Lesy  města  Prostějova,  s.r.o. 
vykázaly  zisk  5,27  mil.  Kč  /in-
dikace  do  konce  roku  je  1,5 mil. 
Kč/ a Domovní správa Prostějov, 
s.r.o.  vykázala  zisk  ve  výši  6,354 
mil.  Kč  /indikace  do  konce  roku 
je 2,6 mil. Kč/

Výsledky hospodaření jsou ne-
jen ve sledovaném období na vel-
mi  dobré  úrovni.  To  by  mohlo 

evokovat názor, že se  jedná o sa-
mozřejmost.  Nejde  o  samozřej-
most. Je to výsledek práce. Práce 
s příjmy, výdaji, závazky a pohle-
dávkami,  finančními  zdroji,  po-
třebami  zejména  u  dlouhodobě 
realizovaných  záměrů,  silnými 
stránkami a příležitostmi  financí 
a  analýzou  finančního  zdraví  /
ratingem/.Důraz je kladen na na-
stavení  strategie  hospodaření 
a  financí  se  zaměřením na stabi-
lizaci,  udržení  finančního  zdraví 
a čerpání dotačních titulů. Město 
Prostějov obhájilo při  hodnocení 
finančního  zdraví  nejvyšší  mož-
nou  známku  AA,  tedy  výbornou. 
Výborná známka  je u měst velmi 
vzácná.

Ing. Bedřich Grulich
Předseda finančního výboru 

Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova 
a průběžné hospodaření jím zřízených 
a založených právnických osob k 30. 6. 2017

Akciová společnost Vodovody a ka-
nalizace  Prostějov  byla  založená 
privatizací Fondem národního ma-
jetku s vkladem hmotného majetku 
bez peněžního vkladu. Převzatý ma-
jetek nebyl v dobrém stavu. Hlavní 
vodovodní  rozvody  z  roku  1906, 
rozpadající  se  sítě  z  nekvalitního 
materiálu  na  sídlištích,  nefunkční 
čistírna.  Projevilo  se  to  při  stavbě 
nové  čistírny  za  400 milionů,  kdy 
se společnost zadlužila tak, že podle 
platných  zákonů měla  na  sebe  vy-
hlásit konkurz.

Město  Prostějov  jako  majoritní 
akcionář  řešilo  situaci  tak,  že  při-
spělo  na  výstavbu  čistírny  a  vloži-
lo  peníze  do  základního  kapitálu. 
Celkem s dalšími nutnými výdaji to 
bylo přibližně 56 milionů Kč z roz-
počtu města. Dále dalo město do zá-
stavy bance svoje nemovitosti  jako 
ručení za úvěry na stavbu čistírny.

Vodovody  a  kanalizace  mohly 
dále pokračovat v činnosti, ale byly 
zadlužené s potřebou dále  investo-
vat stovky milionů do oprav a nut-
ných  investic.  Možné  finance  se 
pohybovaly v rozmezí 29 až 34 mili-
onů ročně při zisku 700 až 930 tisíci 

ročně. Větší finanční prostředky ne-
byly k dispozici. Na radu bank, kde 
se společnost pokoušela neúspěšně 
získat  další  úvěry,  se  zvolil  stej-
ný  postup  jako  v  naprosté  většině 
českých  vodárenských  společností. 
Spolupráce  s  finančně  silným  za-
hraničním partnerem. Zvolil se mo-
del, kdy se partner nepodílí na zá-
kladním  kapitálu,  to  znamená,  že 
nemůže rozhodovat o žádném ma-
jetku od vodních zdrojů po rozvody 
až po čistírnu a vodné a stočné. Při 
provozování v přibližně 10x větších 
rozměrech dochází k úsporám v de-
sítkách  milionů  Kč  ročně,  o  které 
se  s  provozovatelem  na  základě 
smlouvy a pravidel ministerstva fi-
nancí, které určuje maximální zisk, 
dělíme.  Provozovatel  to  využívá 
ve  formě  zisku,  společnost  VaK  to 
vkládá  do  svých  zařízení,  do  ma-
jetku. (Na Hané každý sedlák ví, že 
s 5 hektary nemůže konkurovat vel-
kostatku se 100 hektary).

Celkový  přínos  za  dobu  trvání 
smlouvy  je  přibližně  300 milionů, 
oproti samostatnému hospodaření. 
Lze  to  dokázat  na  základní  rekon-
strukci  kanalizační  sítě,  která  byla 

stejně  drahá  jako  stavba  čistírny. 
Nejen,  že  na  město  Prostějov  ne-
byly  žádné  požadavky,  ale  spo-
lečnost  po  ukončení  stavby  měla 
ve  volných  penězích  k  dispozici 
80  milionů  Kč.  Celkem  byly  za  11 
let  provedeny  opravy  a  investice 
za miliardu  korun,  ke  konci  letoš-
ního roku je předpoklad, že to bude 
již  1  100  000  000 Kč. Na  jednoho 
občana  odběratele  je  to  přibližně 
20 000 Kč, pro typického odběrate-
le – čtyřčlenná rodina v bytě nebo 
domku  –  je  to  80  000 Kč.  A  to  je 
bez  nákladů  na  čerpání,  úpravu 
a  dopravu  pitné  vody  a  odvedení 
a vyčištění vody odpadní.

Ty  nese  provozovatel.  Srovnej-
te  to  s  výší  vodného  a  stočného, 
které  v  Prostějově  odpovídá  prů-
měrnému  vodnému  a  stočnému 
v  České  republice.  Pro  porovnání 
vodné  a  stočné  ve  srovnatelných, 
dobře hospodařících společnostech 
na Moravě, kde jsou vlastníky i pro-
vozovateli obce.

Svazek obcí Blansko – Boskovice 
93,99 Kč

Svazek obcí pro vodovody a ka-
nalizace Šlapanice 92,00 Kč

Svazek  vodovodů  a  kanalizace 
Tišnovsko 91,40 Kč

Svazek  vodovodů  a  kanalizace 
Ivančice 93,50 Kč

Vodovody a kanalizace Bílovicko 
89,12 Kč

Svazek obcí  vodovodů a  kanali-
zací Jihlavsko 94,85 Kč

Svazek obcí Třebíč 89,37 Kč
Vodovody  a  kanalizace  Vyškov 

85,33 Kč
Svazek obcí Znojemsko 88.58 Kč
Svazek obcí Žďársko 94,90 Kč
Vodovody  a  kanalizace  Žid-

lochovicko 90,78 Kč
VaK Prostějov 86,24 Kč
Zdá  se,  že  někteří  zastupitelé 

v  prostějovském  zastupitelstvu  se 
chtějí za každou cenu zbavit cizího 
partnera, ať je třeba vodné a stočné 
100 Kč.  (V  řadě míst  v ČR  je  to  již 
běžná  cena  uznávaná  státem  jako 
sociálně únosná, viz příslušné úřed-
ní dokumenty).

Při  stávající  výši  nákladů 
na  opravy  a  investice  bychom  se 
tam  při  samostatném  provozování 
v malém mohli rychle dostat.

Ing. Miroslav Hanák
Předseda představenstva VaK

Informace k akciové společnosti Vodovody a kanalizace
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Prostějované  budou mít  možnost 
využívat další solární lavičku. 

Její  instalace proběhla ve stře-
du 27. 9. 2017 v odpoledních hodi-
nách u hlavního nádraží v Janáč-
kově ulici. Celková cena lavičky je 

130 680 Kč včetně dopravy, mon-
táže a DPH, společnost E.ON na ni 
finančně přispěje 75 000 Kč + od-
povídající DPH.

Předchozí  dvě  lavičky  byly 
instalovány  24.  7.  2017  na  ulici 

Školní u kina Metro 70 a na ulici 
Újezd.  Denně  využívají  možnosti 
dobití baterií a přístup na internet 
desítky uživatelů.

-red-

Energeticky úsporné 
opatření MŠ Žešov

V červenci 2017 byly zahájeny staveb-
ní  práce  na  budově  mateřské  školy 
v  Žešově  s  cílem  snížit  energetickou 
náročnost  této  budovy.  Součástí  sta-
vebních prací bylo provedení zateple-
ní obvodového pláště – dvorní a boční 
fasády objektu a zateplení stropu nad 
2.  nadzemním  podlažím.  Byla  pro-
vedena  rovněž  výměna  výplní  oken 
a  střešní  krytiny  a  instalace  zařízení 
pro řízené větrání. 

Na realizaci projektu byla získána 
dotace z Operačního programu Život-
ní prostředí 2014–2020 ve výši max. 
1,1 mil. Kč.

Celkové náklady činily cca 4,3 mil. 
Kč. Zhotovitel stavby byla firma Pro-
stějovská stavební společnost – PRO-
STAS s.r.o.  Luděk Svoboda, ORI

Třetí solární lavička instalována 
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KRÁTCE

Bude město budovat další 
podzemní kontejnery? 

Otázka,  se kterou mohou pomoci 
sami občané. 
  Není  to  tak  dávno,  co  vedení 
města  nechalo  v  centru  postavit 
několik hnízd s podzemními kon-
tejnery na odpad. Snahou bylo co 
nejvíce esteticky eliminovat nega-
tivní pohled návštěvníka – obyva-
tele města na nádoby s odpadem. 
Jak  se  ovšem  ukazuje,  problém 
certifikovaných  podzemních  ná-
dob  je  v  jejich  samotném  použí-
vání. 

O  negativní  zkušenosti  nás 
informovala  sama  svozová  fir-
ma.  Potíž  je  hlavně  u  kontejnerů 
na papír a plast. 

„Občané  papírovými  krabi-
cemi  ucpou  vstupní  otvor,  tudíž 
kontejner  je  poloprázdný  a  nelze 
do  něj  dále  ukládat  odpad.  Při 
výsypu  kontejneru,  se  papírové 
krabice zaseknou a kontejner není 
možno  vysypat  na  svozové  vozi-
dlo.  To  jednak  snižuje  výtěžnost 
kontejnerů  (poměr  hmotnosti 
odpadu k svozu) a svozové společ-
nosti zvyšuje náklady na přepravu 
ke  zpracovateli.  To  zvyšuje  naše 
celkové  náklady  na  likvidaci  od-
padu,“ uvedl náměstek primátor-
ky Jiří Pospíšil. 

Situaci  ovšem  může  ovlivnit 
každý,  kdo  kontejnery  na  papír 
a  plast  využívá.  Stačí  krabice  či 
plastové lahve roztrhat – zmačkat 
tak, aby svou objemností neucpá-
valy  vstupní  otvor  kontejneru. 
Apelujeme  proto  na  občany,  aby 
papírové krabice a plastové láhve 
před  uložením  do  podzemních 
kontejnerů  roztrhli nebo sešlápli. 
Ušetří tak nejen prostor kontejne-
ru, ale také veřejné finance. 
Čas  tedy  ukáže,  zda  podzemní 
kontejnery budou na území města 
Prostějova dál budovány.

-kaa-

Územní studie města  
Prostějova – II. etapa

Cílem projektu je zpracování 
územních studií, které prověří 
a konkretizující podmínky 
využití ploch v souladu s cíli 
a úkoly územního plánování, 
zejména s charakterem území 
a také požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických 
hodnot. 

Územní  studie  budou  sloužit  jako 
podklad  pro  podrobnější  rozhodo-
vání. 

V  rámci  projektu bylo pořízeno 
celkem šest územních studií. Jedná 
se o tyto lokality: Pod Okružní – zá-
pad, Pod Okružní – východ, Plum-
lovská  sever  –  Silnická,  Plumlov-
ská  sever  –  Pololání,  Plumlovská 

a Malá průmyslová zóna Prostějov, 
Brněnská – západ.

Na projekt je poskytnuta finanč-
ní  podpora  ze  státního  rozpočtu 
ČR a z EU ze strukturálního fondu 
ERDF  prostřednictvím  Integrova-
ného regionálního operačního pro-
gramu ve výši 618 930,00 Kč.

Ing. Roman Švarc, ORI

Stavební a technický veletrh STAVO-
TECH – Moderní dům Olomouc se se 
koná od čtvrtku 9. do soboty 11. listo-
padu 2017 v pavilonu A a přilehlých 
venkovních  plochách  olomouckého 
Výstaviště Flora. Bohatá nabídka více 
než 150 firem je doplněná o řadu do-
provodných výstav, konferencí, semi-
nářů a prezentací. Veletrh je dobrou 
příležitostí pro konzultaci s odborní-
ky  i  bohatým  zdrojem  hodnotných 
informací  a  inspirace.  Nenechte  si 
tedy ujít příležitost a zavítejte na olo-
moucké Výstaviště Flora ve čtvrtek či 
pátek od 9,00 do 18,00 hod., v sobo-
tu do 17,00 hodin.

Energetické úspory, dřevěné stavění  
a architektura na veletrhu STAVOTECH Olomouc 
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Územní studie města  
Prostějova – II. etapa

Tzv. protidrogový vlak 
REVOLUTION TRAIN již 
poněkolikáté vyráží na turné 
a vůbec poprvé zastaví 
i v Prostějově. 

Jde  o  speciálně  upravenou  a  vyba-
venou  stříbrnou  vlakovou  soupravu, 
v jejímž interiéru návštěvníci projdou 
5D projekcí, která ukazuje hrozby zá-
vislostí a vede k zamyšlení o hodnotě 
lidského zdraví. Vnitřní design vlaku 
svou  konstrukcí  odpovídá  křehkosti 
a genialitě lidského těla a kontrastuje 
s vnější „ocelovou agresí“. Nejsložitěj-
ší  živý  stroj,  lidské  tělo,  v kombinaci 
s  nejmodernější  technologií  se  jeví 
jako ideální spojení pro tento interak-
tivní projekt zacílený na lidské smysly. 

Vlak  se  již  objevil  na  více  než  
50  nádražích.  V  Prostějově  zastaví 
v  železniční  stanici  hlavního  nádraží 
ve čtvrtek 9. 11. 2017. V době od 8.00 
do  14:20  hodin  (začátek  poslední 
prohlídky)  budou  vlak  navštěvovat 
objednaní  žáci  prostějovských  zá-
kladních škol s pedagogickým dopro-
vodem. Následně  od  15:30 do  18:20 
hodin  (začátek  poslední  prohlídky) 

bude vlak přístupný široké veřejnosti 
za symbolické vstupné 20 Kč. Vstupné 
je  dotováno  z  finančních  prostřed-
ků  Statutárního  města  Prostějova, 
přičemž pro  žáky objednaných ZŠ  je 
vstup zcela zdarma.

Rezervace  míst  pro  veřejnost 
v odpoledním bloku od 15:30 hodin 
je  možná  na  rajnochova@revoluti-
ontrain.cz.  Vstupy  jsou  vždy  po  20 
minutách,  délka  programu  ve  vlaku 
je  90  minut,  tento  program  absol-
vuje  vždy  skupina  složená  z  max.  

15 dospělých osob,  celková  kapacita 
vlaku je omezena.

Upozorňujeme, že minimální věk 
návštěvníků vlaku je 10 let a realizá-
tor  programu REVOLUTION TRA-
IN  doporučuje,  aby  děti  ve  vlaku 
byly doprovázeny dospělou osobou, 
nejlépe  rodiči.  Přestože  program 
probíhá uvnitř vlaku, doporučujeme 
jeho návštěvníkům teplejší oblečení.

Více informací k projektu nalez-
nete na www.revolutiontrain.cz.

-gp-

REVOLUTION TRAIN – protidrogový 
program oceněný v ČR i v Německu 
přijede do Prostějova

K  dispozici  jsou masové  konzervy, 
instantní  polévky,  těstoviny,  oleje, 
ale třeba i marmelády a med.

„Klienti,  kteří  do  centra  do-
cházejí  například  vyprat  si  prádlo 
a na nízkoprahové denní  centrum, 
nebo  maminky  s  dětmi  tuto  služ-
bu využívají na sto procent. Mnozí 
z  nich  ale  mnohdy  nemají  pení-
ze  na  základní  potraviny,  natož 
na  prací  prášek,  kartáček  na  zuby 
s  pastou,  nebo  sprchový  gel,“  uve-
dl ředitel centra Jan Kalla s tím, že 
pro rodiče s dětmi  jsou k dispozici 
různé příkrmy,  přesnídávky,  suna-
ry, piškoty, ale i plenky různých ve-
likostí. Pro potravinovou pomoc se 
jezdí pravidelně jedenkrát do měsí-
ce do potravinové banky v Olomou-
ci.  Tento  projekt  bude  probíhat  až 
do konce září 2018.

Na zimní období je Azylové cent-
rum Prostějov připraveno. Noclehár-
na, jejíž kapacita i přes velkou obmě-
nu klientů bývá zaplněna i přes léto, 
je  také  službou,  která  pomáhá  řešit 
akutní stavy, kdy se člověk dostane ze 
dne na den do situace spojené se ztrá-
tou bydlení. Velkou pomocí je v tom-
to ohledu první noc zdarma. 

„V období velkých mrazů, v pří-
padě  zaplněné  kapacity,  jsme 
připraveni  poskytnout  lidem  bez 

domova  zdarma  přespání  v  teple 
na  rozkládacím  lůžku.  Těch máme 
k  dispozici  deset.  Předpokladem 
pro poskytnutí této pomoci je stříz-
livý stav,“ doplnil Kalla. V zimních 
měsících je důležitá i služba nízko-
prahového denního centra, kde kli-
enti mohou pobývat přes den, mají 
možnost  využít  sociálního  zázemí, 
hygienickou  očistu,  mohou  si  vy-
prat a usušit prádlo. Dostanou kávu 
nebo čaj, instantní polévku a v pří-
padě nového klienta i základní balí-
ček z potravinové banky.

„Velikou pomocí pro centrum  je 
dotace  ve  výši  půl  milionu  korun, 
která  byla  poskytnuta  statutárním 
městem Prostějovem pro letošní rok 
na dofinancování provozu,“ uzavřel 
ředitel Kalla.   Zdroj: AC Prostějov  
  (redakčně upraveno)

Azylové centrum spolupracuje s potravinovou bankou

KRÁTCE

POZOR na  
nabídky společností  
nabízejících 
elektřinu a zemní 
plyn!
Magistrát  města  Prostějova 
ZNOVU  UPOZORŇUJE  OB-
ČANY  na  společnosti  nabízející 
dodávky  elektřiny  a  zemního 
plynu,  případně  zajištění  aukcí 
pro občany. 

ZNOVU  ZDŮRAZŇUJEME, 
že město nepořádá aukce na do-
dávky elektrické energie a zem-
ního plynu pro občany.

Stále  se  totiž  množí  dotazy, 
zda  magistrát  jakkoli  spolu-
pracuje  s  energetickými  firma-
mi,  které  údajně  lidem  tvrdí, 
že  je  radnice  pověřila,  aby  do-
mlouvali  výhodné  ceny  energií 
formou elektronických aukcí. 

Domácnosti  také  navštěvu-
jí  zástupci  dodavatelů  energií, 
kteří  nabízejí  podpisy  smluv 
za  výhodnější  ceny.  Ne  vždy 
jsou  však  podmínky  nových 
smluv skutečně výhodnější. Do-
poručujeme  řádně  prostudovat 
podmínky  smlouvy  a  nechat  si 
čas  na  rozmyšlenou,  než  dojde 
k jejímu podpisu.

V  případě  že  Vás,  bez  pře-
dem  smluvené  schůzky,  osloví 
jakákoli  takto  zaměřená  fir-
ma,  doporučujeme  kontaktovat 
Městskou  policii  Prostějov  tel. 
č.  582  329  212  nebo  linku  156 
a  v  žádném  případě  nepodepi-
sovat  smlouvy  bez  předchozího 
prostudování,  nebo  prostřed-
nictvím telefonu. 

Je  ovšem  také  třeba  rozli-
šit  podomní  prodej:  pokud  si 
občané  s  jakoukoli  společností 
předem  telefonicky  dohodnou 
schůzku, nejedná  se o porušení 
obecně  závazné  vyhlášky  o  po-
domním prodeji!!!

Zároveň  prosíme,  aby  tyto 
skutečnosti,  kdy  společnos-
ti  jednají  jménem  magistrá-
tu,  občané  oznámili  i  na  Ma-
gistrát  města  Prostějova,  tel. 
582 329 177, paní Ing.  Kateřině 
Vosičkové.  -red-
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Úspěch studentů Střední školy 
designu a módy v Liberci

Koncem září se studenti Střední ško-
ly designu a módy zúčastnili soutěže 
Oděv a textil, kterou pořádá Střední 
průmyslová škola textilní   v Liberci 
ve spolupráci s městem Liberec. 

Studenti  si  z  Liberce  odváželi 
krásné  druhé  místo,  které  získali 
v  kategorii  Luxus  a  ryzí  ženskost. 
Autorem  vítězné  kolekce  Černá  la-
buť je student Adam Grmolec.

Tato soutěž nebyla  ovšem jediná, 
ze které si  letos studenti odvezli ví-
tězství.

Studenti  oboru  Design    oděvu 
v loňském školním roce absolvovali 
šest  soutěží  napříč Českou  republi-
kou a ve všech získali umístění  tzv. 
„na bedně“. Soutěže módních tvůrců 
určené pro střední školy hostí měs-
to Liberec, Praha, Lysá nad Labem, 
Jihlava, kde v  loňském roce získala 
škola  vítězství  ve  třech  kategoriích, 
a město Prostějov, kde probíhají ka-
ždoročně dvě soutěže v oděvní tvor-
bě –Doteky módy a Zlatá jehla.

Kromě  soutěží  se  SŠDAM    pre-

zentuje  i  kreativními  přehlídkami 
pro  veřejnosti.  Letos  to  byla  chari-
tativní akce na podporu vyhořelého 
Plumlovského zámku „Zapáleni pro 
Plumlov“, módní přehlídka na kon-
certu Chantal Poullain, účast na fes-
tivalu  textilu  v  Moravské  Třebové, 
na  plesech,  na  setkáních  textilních 
a oděvních firem Olomouckého kra-
je  s  názvem  Olomouc  Fashionday 
nebo přehlídka na  letní  akci Chari-
tativní  FashionSHOW  na  nádvoří 
Plumlovského zámku.

 Žáci velmi rádi tvoří z materiálů, 
které  nelze  běžně  koupit  v  metráži 
nebo získat od firem sponzorsky, ale 
je  třeba  často  do  nových  materiálů 
zainventovat, aby studenti byli mate-
riálem motivováni a tvoření je těšilo. 

Také  díky  finanční  podpoře  sta-
tutárního  města  Prostějova,  které 
přispívá na tvorbu soutěžních kolek-
cí, můžeme podporovat volnou tvor-
bu studentů a dát  jim možnost po-
sílit naději, že oděvní tvorba z Česka 
nevymizela  a má  smysl  v ní pokra-
čovat.  Městu  Prostějovu  za  jejich 
finanční podporu velmi děkujeme.

Marie Kovalovská, vedoucí 
ateliéru Designu oděvu

Další úspěšný student z Prostějova!
Jiří Doseděl, student maturitního 
ročníku Reálného gymnázia, 
se podílí na projektu Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity.

Jirka  na  projektu  lékařské  fakul-
ty  týkajícím  se  proteinu  WRNIP1, 
u kterého se předpokládá, že pomá-
há  k  ochraně  replikační  vidlice  při 
zdvojení  buněčné  DNA,  pracuje  již 
6 měsíců.  Do školních lavic na naší 
škole usedá jen na 2–3 dny v měsíci, 
zbytek času  tráví  v Brně.  „Na gym-
náziu mi učitelé i vedení školy vyšli 
vstříc  při  stanovení  individuálního 
vzdělávacího  plánu,  za  což  jim  dě-
kuji. Bez toho by pro mě byly školní 
povinnosti s prací v laboratoři neslu-
čitelné. Další velké poděkování pat-
ří  panu  docentu  Lumíru  Krejčímu 
za to, že mi umožnil pracovat v jeho 
laboratoři,  což  není  u  středoškol-
ských studentů standardní, a stejně 
tak musím poděkovat i mé školitelce 

Karině Movsesjan, a to za pomoc při 
řešení  výzev,  které  mi  můj  projekt 
naskýtá.“

Vedoucí  pracovník  Biologické-
ho  ústavu  v  Brně  doc. Mgr.  Lumír 
Krejčí,  Ph.D.  si  Jirku  velmi  chválí: 
„Po  prvním  seznámení  s  teorií  tý-
kající  se  opravy  poškozené  DNA 
a jejího vlivu na stabilitu genomu, se 

Jiří velmi rychle zapojil do praktické 
činnosti v laboratoři a během velmi 
krátké  doby  byl  schopen  zvládnout 
zcela  samostatně  celou  řadu  me-
todických  přístupů.  V  současnosti 
zvládá nejen biochemické, ale i bio-
fyzikální  a  molekulárně  biologické 
postupy,  mezi  něž  patří  i  metody 
monitorující  vazbu  protein-protein 
a  protein-DNA  (EMSA),  jejich  sta-
bilitu,  schopnost  vyhledávat  homo-
logní  úseky  DNA  (D-loop  a  Strand 
exchange),  klonování  a  purifikace 
proteinu.  Celkově  hodnotím  Jiřího 
práci velmi kladně. Má velmi dobré 
vědecké  předpoklady.  Musím  zá-
roveň  konstatovat,  že  jeho  práce  je 
náplní  a  charakterem  srovnatelná 
s prací magisterskou.”

Po maturitě  by  si  Jirka  přál,  aby 
byl přijat ke studiu na Přírodovědecké 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

Zdroj: Mgr. Radka Mikešová 
(redakčně zkráceno a upraveno)

Uzdravovací pohádky 
ilustrovali žáci 
výtvarného oboru ZUŠ
Koncem  září  vydalo  nakladatelství 
Grada  Uzdravovací  pohádky  Micha-
ely Ludvíkové. O vznik  tohoto ojedi-
nělého  projektu  se  zasloužilo Dětské 
kardiocentrum  Fakultní  nemocnice 
Motol  v  Praze.  Pohádky  sepsaly  děti 
ze základních škol v Praze a ilustrace 
k nim vytvořili žáci výtvarného oboru 
Základní  umělecké  školy  Vladimíra 
Ambrose  v  Prostějově  pod  vedením 
Hany Palacké. Obrázky k pohádkám 
slouží  jako  hravé  omalovánky.  Pů-
vodní pohádky byly doplněny dalšími 
obrázky, takže u každé pohádky najde 
malý čtenář a malíř hned několik ob-
rázků k vybarvení. Křest knihy probě-
hl v Břevnovském klášteře a  již nyní 
sklízí publikace velký ohlas.

Spolupráce prostějovského výtvar-
ného  oboru ZUŠ  s  dětskými  odděle-
ními  v nemocnicích  začala  již  v  roce 
2010,  kdy  MUDr.  Jana  Hanáková 
iniciovala  prostřednictvím  Hany  Pa-
lacké výzdobu chodeb prostějovského 
dětského oddělení.

Dále  pokračovala  dvěma  výstava-
mi prací jejích žáků v prostorách ves-
tibulu nemocnice a skončila na dvou 
mezinárodních  kongresech  dětských 
kardiochirurgů v Praze.  Projekt "Děti 
dětem"  organizovala  FN  v  Motole 
v  rámci  doprovodného  kulturního 
programu  obou  kongresů  a  součás-
tí  byly  aukce dětských prací,  výstavy 
a realizace knihy. 

Velké úspěchy sklízí výtvarný obor 
na soutěžích všech typů již desítku let. 
Hana Palacká se svým týmem učitelek 
– Lucie Hradilová, Markéta Vykouka-
lová Dvořáková a Markéta Šindelářo-
vá, podněcuje žáky k tvořivosti a kre-
ativitě. Ve výuce se žáci věnují nejen 
kresbě, malbě,  grafice,  keramice,  ale 
poznávají i základy prostorové tvorby, 
věnují se objektové a akční tvorbě, fo-
tografii, textilním technikám a dalším 
výtvarným technikám.

Ocenění  získávají  žáci  v  řadě  ná-
rodních  i  mezinárodních  soutěžních 
přehlídkách.  K  nejvyššímu  umístění 
patří například Zlaté  medaile  za ko-
lektivní  i  individuální  tvorbu v mezi-
národní výtvarné soutěži Lidice. Nej-
čerstvějším úspěchem je zlaté pásmo 
v  ústředním  kole  soutěžní  přehlídky 
výtvarného  oboru  ZUŠ  Oči  dokořán 
2017  za  projekt  žáků  Hany  Palacké 
s názvem Popcorn.  -HM-
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Společnost Novartis ve spolupráci s Klinikou nemocí  
kožních a pohlavních, FN Hradec Králové si dovolují pozvat

PACIENTY  
TRPÍCÍ LUPÉNKOU
na setkání a seminář o tomto onemocnění

14. listopadu 2017
16:00–18:00 hodin  
v Clarion Congress Hotelu, 
 Jeremenkova 36, Olomouc

PROGRAM: 
• Příčiny vzniku lupénky a současné možnosti léčby 
• Režimová opatření – jak o sebe pečovat 
• Systém státní podpory pro pacienty s lupénkou

Kromě informací o nemoci samotné máte možnost se 
dozvědět více také o systému státní sociální podpory.

Účast rodinných příslušníků a přátel pacientů je vítána.

Budeme rádi, když se přihlásíte na telefonu:  
Nikola Hrabovská 222 513 053.

Těšíme se na společné setkání s Vámi!

Novartis s. r. o.
Na Pankráci 1724/129, Praha 4

tel.: 225 775 111, www.novartis.cz, info.cz@novartis.com C
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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 

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

Regionální vydavatelství (vydává Středočech) 
rozšiřuje svou působnost a hledá

TALENTOVANÉ OBCHODNÍKY 
I ZKUŠENÉ MANAŽERY INZERCE!

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

motivačního dopisu a chytněte tak příležitost za pačesy!

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

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
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Milí rodiče, Smíškova školka zahájila nový školní rok 
Děti ve věku od 3 do 6 let přijímáme v průběhu celého roku. Malá kapacita třídy zajistí opravdu individuální 
a jednotlivý přistup ke každému dítěti. Vaše ratolesti se mohou těšit na tanečky, pohybové hry, básničky 

a zpívání, výtvarné tvoření, logopedická a grafomotorická cvičení a další. 

Naše služby jsou poskytovány zcela zdarma včetně obědů. 
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a slouží k podpoře rodičů dětí, kteří: 

a dochází do zaměstnání 
a jsou vedení na Úřadu práce a práci si hledají 

a studují, rekvalifikují se
a nebo jsou osoby samostatně výdělečně činné.  

Školka se nachází v příjemném a klidném prostředí téměř v centru města s možností parkování přímo u budovy. 
Najdete nás na adrese Nám. U Kalicha 2575/2.  

Kontaktovat nás můžete přes FB – Smíškova školka Prostějov,  
telefonicky 774 792 311, 775 689 265, nebo e-mailem  

blankasuchankova@romodrom.cz,  
annabrnovjakova@romodrom.cz.

Dětský klub Prostějov
Chcete, aby Vaše dítě trávilo odpoledne smysluplně a ve společnosti jiných dětí? Pak je tu náš dětský klub, 

od pondělí do pátku v čase od 12:00 do 17:00 hod. 
Přijímáme děti od 6 do 11 let. Děti se mohou těšit na výtvarné aktivity, procvičování anglických slovíček hravou 

formou a starší děti na seznámení se základy grafického designu. Dále nabízíme pomoc s domácími úkoly, spole-
čenské hry a ping pong. 

VŠECHNY NAŠE SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY ZCELA ZDARMA!
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a slouží k podpoře rodičů, kteří : 

a  dochází do zaměstnání
a jsou evidováni na úřadu práce a práci si hledají

a jsou OSVČ
a studují nebo se právě rekvalifikují. 

PODMÍNKOU PRO PŘIJETÍ DO DĚTSKÉHO KLUBU JE:
a řádně vyplněná přihláška a smlouva o poskytování našich služeb

a potvrzení ze ZŠ, že je dítě žákem dané školy
a potvrzení od zaměstnavatele nebo evidenci na ÚP.

KONTAKT PRO VÍCE INFORMACÍ:
Facebook: Dětský klub Prostějov

Adresa: Nám. U Kalicha 2, Prostějov
Bc. Žeňa Podloucká 778 491 142 
Barbora Novotná 776 114 850 

Prostějov očima Miroslava Dofka
Po loňském úspěchu vydání souboru 
reprodukcí  prostějovských  motivů 
výtvarníka Zdeňka Horáka se členo-
vé Klubu historického a státovědné-
ho v Prostějově rozhodli pokračovat 
v ediční činnosti vydáním obdobné-
ho tisku, nazvaného Prostějov očima 
Miroslava Dofka. Představení toho-
to  díla,  obsahujícího  30  vložených 

reprodukcí  vybraných  z  početné 
tvorby  již  nežijícího prostějovského 
výtvarníka, bude spojeno s vernisáží 
stejnojmenné výstavy v sídle Státní-
ho okresního archivu Prostějov. Vý-
stava bude poté  s  ohledem na pra-
covní  dobu  přístupná  veřejnosti. 
Zájemci si zde také mohou zakoupit 
novou publikaci, vydanou s finanční 

podporou  statutárního města Pros-
tějova.

Klubová akce se uskuteční v tra-
diční třetí úterý v měsíci dne 21. lis-
topadu 2017 v 17 hodin ve výstavním 
sále Státního okresního archivu Pro-
stějov v Třebízského ulici č. 1. Všich-
ni jsou srdečně zváni. 

-tc-

KRÁTCE

Poděkování panu 
doktorovi MUDr. Jiřímu 
Rozkošovi
Chtěla bych tímto článkem 
v Prostějovských radničních lis-
tech poděkovat panu doktorovi 
MUDr. Jiřímu Rozkošovi za to, že 
už po sedmnácté připravil s ko-
legy MUDr. Václavem Holubem 
a MUDr. Michaelou Holubovou 
v obci Horní Holčovice v Jesení-
kách, v prostorách Psychiatrické 
léčebny Opava, překrásný týdenní 
pobyt pro členy stacionáře Chari-
ty Prostějov. Pobyt probíhal od 2. 
9.–9. 9. 2017 a celý byl naplněn 
velmi zajímavou činností. Měl ná-
zev „Kdo přežije Holčovice 2017“ 
a my se celý týden snažili (a daři-
lo se nám to) zvládat různé úkoly. 
Když jsme se s kamarády loučili, 
všichni jsme doufali, že za rok 
se zase v Holčovicích sejdeme 
a opět si posílíme duševní i fyzic-
kou kondici. A panu doktorovi 
MUDr. Jiřímu Rozkošovi i jeho 
kolegům všichni ze srdce děkuje-
me za krásnou dovolenou.

Ilona Malíková, členka 
stacionáře Charity Prostějov

redakčně zkráceno

Nemocnice 
Prostějov srdečně 
zve spoluobčany 
na listopadové 
preventivní akce 
DEN PREVENCE DIABETU 
v úterý 14. 11. od 7:00–12:00 ho-
din  ve  vstupní  hale  v  polikliniky 
(ul.  Mathonova).  Přijďte  si  ne-
chat vyšetřit hladinu cukru v krvi, 
ochutnat  dia  sladidla  a  výrobky 
z nich, nebo se poradit s nutriční-
mi  terapeuty  o  správném  stravo-
vání. 

MEZINÁRODNÍ DEN NE-
VIDOMÝCH  ve  středu  15.  11. 
od  13:00–17:00  ve  vstupní  hale 
nemocnice. Máte možnost nechat 
si  změřit  dioptrie,  konzultovat 
s  odborníky příp. potíže,  vyzkou-
šet si Braillovo Písmo či vyzkoušet 
si speciální brýle simulující zrako-
vé vady. 

 -vj-
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Střední škola, základní škola a mateřská škola, JISTOTA, o. p. s., Tetín 1, Prostějov  
a

OMEGA, spol. s.r.o., Havlíčkova 3a, Prostějov
pod patronací hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka

dále ve spolupráci se Střední odbornou školou, nám. E. Husserla, Prostějov

si Vás dovolují pozvat na

19. HUMANITÁRNÍ AUKCI  
UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ,  

která se bude konat ve středu  
29. 11.2017 v 16:00 hod.

v přednáškovém sále Národního domu Prostějov, Vojáčkovo nám. 1.
Zápis účastníků dražby od 15:30 hod.

Dražena budou:
umělecká díla poskytnutá akademickými malíři a sochaři, umělci, výtvarníky, fotografy 
a skláři – např: Vlastimil Zábranský, Jiří Anderle, Josef Velčovský, Ivana Lomová, Jiří 

Suchý, Boris Jirků, Jiří Mocek, Alena Antonová, Karel Beneš, Jiří Brázda, Jaroslav Dajč, 
Jan Kavan, Hana Storchová, Eduard Milka, Tomáš Hřivnáč, Jaroslav Chudomel, Milan 
Bauer, Josef Dudek, Herbert Kisza, Michael Rittstein, Zdeněk Mézl, Karel Šafář, Ivan 

Komárek, Olga Vyleťalová, Jan Odvárka, Karla Ryvolová, Marina Richter, Vladimír Obr, 
Václav Ježek von Thienfeld, Ladislav Hodný, Jan Jankůj, Pavel Roučka, Markéta Králová, 
Petr Ptáček, Emanuel Ranný, Otakar Hudeček, Jaroslav Faltýnek, Petr Urban, Günter 
Hujber, Emma Srncová, Michal Halva, Josef Mžyk, Jiří Surůvka, Karel Musil, Eduard 

Ovčáček, Pavel Hlavatý, a další.

Slavnostní vernisáž se koná v pondělí 20. 11. 2017 v 17.00 hodin ve foyer divadelního 
sálu na adrese Národní dům, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov.

Prohlídky dražených předmětů ve foyer divadelního sálu /vstup přes pokladnu diva-
dla/, dále před divadelními představeními – hlavním vchodem, v den aukce v  době 

od 10,00 hod., v aukční místnosti do zahájení aukce tj. v přednáškovém sále, I. patro 
Národního domu v Prostějově.

Současně proběhne prodejní výstava výrobků, upomínkových předmětů a prací žáků, 
učitelů a přátel školy.

Seznam předmětů do aukce je možno získat u navrhovatele, dražitele a v místě pro-
hlídek.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. Prostějov, Tetín 1,  
tel. 582 360 007 www.pvtetin.cz

OMEGA spol. s r.o., Prostějov, Havlíčkova 3a, tel. 582 333 800-1, www.omegapv.cz

Finanční prostředky získané v aukci budou použity na činnost a provoz Střední školy,  
základní školy a mateřské školy JISTOTA, o.p.s. pro handicapované děti a žáky,  

na opravu střechy budovy. 
Na tuto dobročinnou aukci dále přispěli:

Národní dům, o.p.s. Prostějov, Městské divadlo Prostějov, OMEGA, spol. s r.o. Prostě-
jov, MOPS spol. s r.o. Pekárna Němčice n/H., Galerie 2002 (www.galerie2002.cz),  

Hypermarket TESCO Prostějov, MAKOVEC, a. s., CHEOPS Prostějov.

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 6. listopadu bude v ICM Prostějov probíhat kreativní dílna – 
nebude možné využít přístup na počítač.
Ve čtvrtek 9. listopadu bude ICM zavřeno, najdete nás na Scholaris 
Prostějov.
Ve čtvrtek 16. listopadu bude ICM zavřeno, v našich prostorách bude 
probíhat soutěž družstev žáků ZŠ.
Aktuální informace vždy najdete na našich stránkách www.icmprostejov.cz.

Akce plánované na listopad
Kreativní dílna – přání z papíru 
V pondělí 6. listopadu budeme tvořit zajímavé přání, které ale může sloužit 
i jako úschovna na drobnosti či obal na drobný dárek. 
Prezentace aktivit ICM a MEIS Prostějov 
Ve čtvrtek 9. listopadu najdete náš stánek na přehlídce středních škol 
Scholaris Prostějov. Budete se moct informovat o našich aktivitách 
a službách, které nabízíme. Čeká na vás i tvořivá dílnička a malá anketka.

Dobrodružství s počítačem 
Ve čtvrtek 16. listopadu probíhá soutěž čtyřčlenných družstev žáků 4. 
a 5. ročníků ZŠ v šikovnosti, dovednosti a důvtipu. Soutěž pořádáme 
ve spolupráci s CMG Prostějov. 

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
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Upozornění Policie České Republiky 
Během  prvního  říjnového  víken-
du  zaznamenali  policisté  hned 
dva  případy  vloupání  do  vozi-
del,  zaparkovaných  na  parkovi-
šti  u  Městského  hřbitova  v  Pro-
stějově.  V  obou  případech  však 
na  vloupání  do  vozidel  nesou 
velký  díl  odpovědnosti  také  je-
jich majitelé.  Přestože  se  Policie 
ČR  již  několik  let  snaží  v  rámci 
různých preventivních akcí lidem 
vštípit heslo „Vaše auto není tre-
zor!“,  spousta  lidí  si  riziko  prav-
děpodobně  vůbec  neuvědomuje. 
Takže  stejně  jako  ve  zmíněných 
případech  nechávají  viditelně 
ve  vozidle  umístěné  tašky,  ka-
belky,  peněženky,  telefony  a  jiné 
cenné  i  bezcenné  věci.  V  uvede-
ných  případech  to  byla  dámská 
kabelka  položená  na  podlaze 
a  plátěná  taška,  s  téměř  bezcen-
ným obsahem, na sedadle. A oba 
případy  ukázaly  nepříjemné  dů-
sledky  takové  trestné  činnosti. 
Poškozením  automobilu  je  totiž 
často způsobena i několikanásob-
ně vyšší škoda, než je hodnota od-
cizených věcí. Mnohdy je nejvyšší 
cenou za neopatrnost nutnost vy-

řízení  nových  dokladů  a  preven-
tivní výměna všech zámků v byd-
lišti a na vozidlech. 

S  blížícím  se  svátkem  „Památ-
ky  zesnulých“,  policisté  očekávají 
každoroční  zvýšení  nápadu  této 
trestné  činnosti.  Ale  zároveň  dou-
fají, že jejich očekávání nemusí být 
naplněna. Zde je několik rad, jak se 
okradení  v  souvislosti  s  návštěvou 
hřbitova vyhnout.  
n  vozidlo parkujte na dobře  osvět-
leném a přehledném místě, ideálně 
s velkým pohybem osob, 
n  neodcházejte  od  nastartovaného 
vozidla, ani na pár metrů,
n  vozidlo  uzamkněte,  i  když  se 
od  něho  vzdalujete  jen  na  dohledo-
vou vzdálenost (včetně zavření oken),

n  nikdy  a  za  žádných  okolností 
nenechávejte  ve  vozidle  viditel-
ně  umístěné  jakékoli  předměty. 
I  na  sedadle  odložená  prázdná  ig-
elitová taška může zloděje přilákat. 
Přestože neví, co v ní je, zkušenost 
ukazuje, že to klidně zkusí. Je otáz-
kou  vteřin  rozbít  okénko  a  takové 
tašky  se  zmocnit.  A  tak,  přestože 
se neobohatil, vám na autě vznikla 
škoda ve  výši několika  tisíc  korun. 
Pokud se k tomu zmocní například 
svazku  klíčů,  či  složky  s  osobními 
doklady,  čekají  vás  další  náklady 
a  časově  náročné  běhání  po  úřa-
dech 
n neodkládejte kabelky mimo přímý 
dohled,  například  na  okraj  hrobu 
při  aranžování  jeho  květinové  výz-
doby
n  časté  jsou  také  krádeže  výzdoby 
hrobů.  Pokud  se  stanete  svědky  ta-
kového  jednání,  volejte  na  tísňovou 
linku Policie ČR,  či městské policie. 
Tam můžete volat  i při pouhém po-
dezření, že se ve vašem okolí, či třeba 
kolem zaparkovaných vozidel na par-
kovišti, pohybují podezřelé osoby.   

por. Mgr. František Kořínek,  
PČR ÚO Prostějov

„Dušičky“ 

Milí občané, v dušičkové dny, ve kte-
ré více vzpomínáme na naše zemřelé 
a navštěvujeme místa jejich poslední-
ho odpočinku, Vás v neděli 5. 11. 2017 
ve 14:30 hodin zvu ke společné mod-
litbě za zemřelé na městském hřbitově 
v Prostějově u hlavního kříže. 

Také Vás zvu na mši svatou, kte-
rá bude sloužena za všechny zemřelé 
občany města  Prostějova  ve  středu 
1.11.  2017  v  18:00  hodin  v  kostele 
Povýšení svatého Kříže. 

P. Aleš Vrzala, farář farnosti 
Povýšení sv. Kříže

Poničení repliky 
náhrobku rabína 
Horowitze policie 
odložila 

Koncem  dubna  letošního  roku 
došlo na starém židovském hřbi-
tově ve Studentské ulici v Prostě-
jově k poškození  repliky náhrob-
ku  rabína  Horowitze.  Poměrně 
záhy se policistům podařilo usta-
novit  pachatele  tohoto  skutku; 
jednalo  se  o  děti  školního  věku. 
Záležitost  policisté  odložili.  „Věc 
byla  v  souladu  s  ustanoveními 
trestního řádu odložena z důvodu 
nepřípustnosti  trestního  stíhání, 
protože  podezřelými  byly  osoby, 
které nejsou pro nedostatek věku 
trestně  odpovědné“,  potvrdil 
mluvčí  PČR  Prostějov  František 
Kořínek.

-jg-

Z archivu Prostějovských radničních listů: (publikováno 29. října 2009)

Čas dušičkový
Lká vítr v keři šípkovém,
lká podzimům své žalozpěvy…

Čas  dušičkový,  to  jsou  vlast-
ně  svátky  dva.  Ten  první  je  svá-
tek  Všech  svatých./1.11.  /  Vychází 
z  historické  události,  kdy  v  roce 
609 po Kristu byl v Římě vysvěcen 
původně  antický  chrám,  v  němž 
byli  uctíváni  všichni  římští  boho-
vé.  O  tomto  svátku  si  věřící  při-
pomínají  ty,  kteří  již  dosáhli  věč-
né  blaženosti.  Druhý  svátek,  to  je 
ten, který je lidově označován jako 
Dušičky /2.11./ Oficiálně Památka 
všech  zemřelých  či  prostě  Památ-
ka zesnulých. V  římskokatolickém 
kalendáři najdeme označení Vzpo-
mínka  na  všechny  věrné  zesnulé. 
To je ten vlastní dušičkový svátek, 
který  přivádí  na  hřbitovy  ty,  kte-
rým  již někdo navždy odešel. Oba 
tyto  svátky  mají  již  předkřesťan-
skou  tradici,  především  keltskou. 
Ve  středověku  se  tato  výroční 

vzpomínka  objevila  poprvé  v  roce 
998  ve  francouzském  reformním 
klášteře v Cluny a postupně  se  ší-
řila po celé Evropě.

Pochopitelně, že v  lidovém pro-
středí se dodržovala celá řada oby-
čejů   a pověrečných praktik. Např. 
se  lampa místo olejem plnila más-
lem, aby si  jím mohly duše zemře-
lých potřít spáleniny, které utrpěly 
v  očistci.  Peklo  se  pečivo  –  dušič-
ky, kterým se obdarovávali  žebráci 
a pocestní.

Svátek  Dušiček má  svůj  nezpo-
chybnitelný  význam nejen  v  přiro-
zeném řádu věcí, kdy uctíváme pa-
mátku mrtvých,  ale  také  často  pro 
příležitost  setkat  se  s  příbuznými, 
které třeba celý rok nevidíme.

Dnes,  kdy  se    smrt  člověka  do-
stává  někam  mimo  přirozené  fak-
ty  života,  stává se dokonce,  že  lidé 
odstoupí  od  pohřbu  vůbec,  nepro-
káží  svému  zesnulému  ani  tu  po-

slední  službu  důstojného  pohřbu. 
Naopak  se  setkáváme  s  importo-
vanými  tradicemi z Ameriky, které 
mají podstatně odlišný ráz, který je  
charakterizovaný  spíše  veselicemi 
a pestrobarevnými kostýmy.   

Nejsou  tedy  Dušičky  jen  svát-
kem, kdy jdeme dát na hrob květiny 
a zapálit svíčky, ale je to především 
příležitost  zamyslet  se  nad  tím, 
čemu se říká poslední věci člověka. 

Říká se, že člověk je tak bo-
hatý, jak bohaté má vztahy. Ty 
vztahy k zesnulým nejsou pře-
rušeny.  Jak říká básník Skácel, 
ti mrtví jsou stále s námi. Tvo-
říme společenství nejen živých, 
ale i těch, kteří nás předešli. 
Čas Dušiček je časem meditace 
o tom všem. Proč jsme na svě-
tě, co pro nás znamenají naši 
blízcí a třeba i tom, že nejen 
chlebem živ je člověk.      

PhDr. Václav Kolář, zastupitel                                      
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Všude žijí lidé. V Prostějově např. barbaři.  
Alespoň podle redaktora Mladé fronty DNES
V  Mladé  frontě  DNES  vyšly 
v  pondělním  vydání  dne  9.  říj-
na 2017 hned dva  texty,  které  se 
vracejí  k  problematice  bývalého 
židovského  hřbitova  ve  Student-
ské  ulici.  Jak  je  obecně  známo, 
jde  o  prostor  před  RG  a  ZŠ  kde 
je dlouhodobě park a v malé části 
území i zpevněná plocha pro par-
king. Jeden z  článků má výrazný 
titulek  „ Pošlapaná  židovská his-
torie“ a druhý (red. Pjentak) pak 
hlásá „Barbary netřeba hledat jen 
u islámského státu“. Hned v úterý 
se přidal se svou trochou do mlý-
na i regionální Prostějovský den. 
V limitovaných třiceti řádcích ne-
mohu  reagovat  na  všechny  člán-
ky,  které  unisono  staví  současný 
postoj  vedení  města  do  značně 
nepříznivého  světla.  Svou  agre-
sivitou  v  přirovnání  vztahu  Pro-
stějova k židovské komunitě pře-
konal  všechny pan Pjentak,  když 
si  dovolil  paralelu  Prostějova  k  
Islámského  státu  (!!)  a  jeho  bo-

jovníkům, které nazval ohavnými 
barbary,  ničícími  a  znesvěcující-
mi památky. A nyní jeho navazu-
jící soud, který, ač nerad, musím 
citovat:  „Podobnou  kapitolu  na-
psalo i město Prostějov ve vztahu 
k  židovskému  hřbitovu“.  Nesku-
tečné! Pan redaktor snad nemohl 
být při smyslech. A s ním možná 
i editor, který „pustil“ do veřejné-
ho  prostoru  takovouto  nehoráz-
nost. Za citaci stojí  i závěr textu: 
„ Ani dnes to nemají židovské or-
ganizace  se  snahou  o  rehabilita-
ci  hřbitova  v  Prostějově  snadné. 
A  korunu  tomu  nasadily  tři  tisí-
ce  signatářů  petice  proti  obnově 
pietního místa. Možná  jsou mezi 
nimi  i  takoví,  co  si u  televize  za-
dávají (pozn. autora JŠ: asi mělo 
být  zanadávají)  nad  barbarstvím 
Islámského  státu  a  večer  půjdou 
venčit  psa  na  místo  někdejší-
ho  židovského  hřbitova.  Kdyby 
však  někdo močil  na  hrob  jejich 
předka,  to by bylo povyku!“ Tak-

že dovolte k článku několik útrž-
kovitých  poznámek.  Předně  stojí 
za to připomenout významy slova 
barbar,  tj.  označení,  kterými  de 
facto autor MFD počastoval pro-
stějovské  občany.  Ve  Wikipedii 
najdete  následující  vysvětlení: 
barbar = člověk s návyky považo-
vanými za odporující kulturnímu 
standardu,    surovec,  hrubec,  ne-
vzdělanec;  (  to ale máme v Pros-
tějově pěknou sešlost)…á propos: 
zcela  nedávno  vyšla  nádherná 
publikace o Prostějovu – považte, 
s  názvem  Hanácký  Jeruzalém…
Pan  redaktor  zjevně  neví,  o  čem 
píše. Také bych měl panu  redak-
torovi, ale potažmo všem noviná-
řům  píšícím  o  této  problematice 
zdůraznit,  že  v  parku  je  již  po-
měrně  dlouho  dobu  venčení  psů 
zakázáno.  A  také,  že  město  bylo 
tím,  kdo  v  parku,  před  školou 
umístil důstojné stély upomínají-
cí na židovský kontext místa. A že 
mnoho prostějovských reálií nese 

jména lidí, kteří patřili k židovské 
komunitě.  Mohl  bych,  samozřej-
mě, ve výčtu pokračovat. Dlouho. 
Ale  pro  mysl,  která  se  pohybuje 
v omezeném schématickém rámci 
a která dokáže uvést článek titul-
kem „Barbary netřeba hledat  jen 
u Islámského státu“ a textem pak 
nenechává nikoho na pochybách, 
že  barbary  islámského  typu  na-
jdete i v ČR, konkrétně pak v Pro-
stějově,  je  pravděpodobně  řeč 
argumentů  zbytečná.  Stejně  jako 
staré  známé  latinské  úsloví  „Au-
diatur  et  altera  pars“  (Nechť  je 
slyšena i druhá strana). A ty han-
livé  přívlastky  létají  mediálním 
prostorem jen proto, že město má 
na  způsob  vyjádření  piety  místa 
svůj  vlastní,  odůvodněný  názor, 
který  je,  mimochodem  založen 
na kompromisním přístupu. 

Ale málem jsem zapomněl – ono 
bylo jen pár dní před volbami…

Jaroslav Šlambor, radní

Tuto  otázku  řeší  v  souvislosti 
s výstavbou nového bazénu v Pro-
stějově už delší dobu vedení měs-
ta i zastupitelé. 

„Původní  návrh  padesátime-
trového  bazénu  o  osmi  drahách 
doznal  na  základě  požadavků 
plavců  značných  změn.  Ti  chtěli 
namísto  osmi  rovnou  deset  drah 
s  argumentem,  že  mladší  plav-
ci  padesátimetrovou  vzdálenost 
stejně nepřeplavou, ale v případě 
potřeby  by  bylo  možno  vyznačit 
dráhy  v  bazénu  příčně.  Uspořá-
dali  jsme  proto  pro  zastupitele 
seminář,  na  nějž  jsme  pozvali 
odborníky specializující se na vý-
stavbu  bazénů  a  aquaparků.  Ob-
jasnili  nám  jak  technickou,  tak 
ekonomickou  stránku  výstavby. 
Nutno  dodat,  že  určitým  pro-
blémem  je  i  teplota  vody.  Pro 
sportovní  plavce  musí  být  voda 
chladnější,  než  v  bazénech  pro 
rekreační využití. To má za násle-
dek,  že  sportovní  bazén  je  veřej-
ností  málo  využíván,“  vysvětluje 

primátorka města Alena Rašková 
s tím, že typickým příkladem jsou 
například Pardubice.

„Tam  byl  nákladem  600  mil. 
Kč  rekonstruován  50ti  metrový 
bazén  a  doplněn  o  některé  rela-
xační  a  zážitkové  prvky  pro  oby-
vatele,“ doplňuje první náměstek 
primátorky Zdeněk Fišer s tím, že 
tento bazén je nyní využíván pře-
vážně pro  sportovní  účely  a Par-
dubice připravují výstavbu 25ti m 
bazénu pro veřejnost. 

„Na  základě  všech  argumentů 
jsme  se  na  semináři  napříč  poli-
tickým  spektrem  shodli,  že  pro 
potřeby obyvatel Prostějova bude 
nejvýhodnější  výstavba  nového 
pětadvacetimetrového  bazénu 
a  ponechání  druhé  pětadvacítky 
v  budově  městských  lázní.  Na-
vzdory  této  shodě  však  město 
obdrželo  petici  s  více  než  čtyřmi 
tisíci  podpisy  a  někteří  opoziční 
zastupitelé  otočili.  Chtějí  vyjít 
petičníkům  vstříc  a  trvají  znovu 
na padesátimetrovém bazénu. To 

nepovažuji  za  korektní,“  pokra-
čuje  primátorka  Alena  Rašková 
a  dodává,  že  projekt  pětadvace-
timetrového  bazénu  bude  znovu 
předložen zastupitelům. 

„Nejprve  bude  vypracována 
nová  studie  na  pětadvacetimet-
rový  bazén  s  možností  přístavby 
dalšího padesátimetrového bazé-
nu  v  pozdějších  etapách  a  zpra-
cování analýzy nákladů a přínosů 
dle požadavku dotačních titulů.

Ministerstvo  školství  mládeže 
a  tělovýchovy  cílí  investiční  fi-
nanční  prostředky  do  významné 
sportovní  infrastruktury a do vý-
znamných  sportovních  zařízení 
v  regionech.  Bohužel  na  období 
2017–2023 je v plánu pouze pla-
vecký areál v Praze Podolí.

Co  se  týče  konkrétních  čísel, 
dvě  nezávislé  analýzy,  které  si 
město  nechalo  zpracovat  a  eko-
nomické  výsledky  realizovaných 
bazénů  v  jiných městech,  jedno-
značně  hovoří  pro  pětadvaceti-
metrový  bazén.  Výstavba  pade-

sátimetrového  bazénu  by  přišla 
řádově  na  400–450  milionů  ko-
run a navíc bychom museli počí-
tat s roční ztrátou ve výši zhruba 
10–15  milionů  korun.  Naproti 
tomu  výstavba  pětadvacítky  by 
městskou kasu vyšla na přibližně 
280 milionů, ale provoz by mohl 
být naopak plusový, ročně by při-
nesl až 8 milionů korun. K  tomu 
je  třeba  si  uvědomit,  že  výstav-
ba  a  provoz  padesátimetrového 
bazénu pro plavce půjde na úkor 
ostatních sportů. Město dává roč-
ně  do  sportu  a  sportovní  infra-
struktury  na  dotacích  přibližně 
50  mil.  Kč.  Pokud  by  město  do-
tovalo plavecký oddíl ročně splá-
cením  úvěru  30  milionů  korun 
a provozní ztrátu 10 milionů, ne-
zůstalo  by  na  podporu  ostatních 
sportů. Pokud však město postaví 
nový  pětadvacetimetrový  bazén, 
může jeden sloužit čistě sportov-
cům a druhý veřejnosti, “ uzavřel 
první  náměstek  primátorky  Zde-
něk Fišer.  -jg-

Pětadvacítku nebo padesátku?
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Stále  populárnější  Restaurant 
Day  uvítá  podzimní  návštěvníky 
v  sobotu  25.  listopadu.  Kucha-
ři,  kuchařky,  cukráři  a  cukrářky, 
pekaři a pekařky a vůbec všichni 
milovníci  dobrého  jídla  a  pití  se 
sejdou  v  kavárně  a  v  restauraci 
prostějovského Národního domu. 
Těšit  se  opět  můžete  například 
na vynikající bramborové placky, 
domácí  buchty,  bábovky  a  ka-
ramelové  řezy,  sýry  nakládané 
se  sušenými  rajčaty,  cibulkou 
a medvědím česnekem, korbáčky, 
polotvrdé  sýry,  kváskové  chle-
by, rohlíky a  loupáčky, sushi, 3D 
dorty,  palačinkové  dorty.  Nebu-
dou chybět grilované chobotnice, 
čokoládové  bonbonky,  vánoční 
perníčky či minizákusky. „Tahou-

nem by pak mohl být nově kloka-
ní guláš“, přidává pozvání Milada 
Sokolová z pořádajícího Okrašlo-
vacího spolku města Prostějova.

Přihlásit  se  můžete  i  Vy,  a  to 
na  restaurantdaypv@seznam.cz. 
Neváhejte! Počet míst je omezen! 
 -ms-

Listopadový  Restaurant Day se blíží! 
Těšme se! 

Dne  31.  12.  2017  vyprší  konečný 
termín  pro  zahájení  stavby  Galerie 
Prostějov.  Nešťastné  rozhodnutí  ve-
dení města z roku 2008 zhatilo šanci 
na  rychlou  a  smysluplnou  dostavbu 
území  bývalých  židovských  uliček, 
které komunisté vybourali za minulé-
ho režimu. Zadání výběrového řízení 
z roku 2008, které vyhrála společnost 
Manthellan, neodpovídá dnešním po-
třebám města a vítězný návrh vytvořil 
problém náhrady společenského sálu 
dnešního KaS Centra. V kauze, už ne-
jde pouze o lukrativní pozemky za ne-
skutečně  nízkou  cenu.  Jde  o  zodpo-
vědnost některých osob za nevýhodné 
smlouvy. Vše nasvědčuje  tomu, že  je 
zde snaha zavázat budoucí zastupite-
le k nevýhodnému prodeji až po roce 
2023. V  tu dobu hlavní protagonisté 
už  patrně  nebudou  členy  zastupitel-
stva a jejich pravděpodobná vina bude 
promlčena. Do té doby je další výstav-
ba v centru totálně zablokovaná.

Stejně  jako  v  jiných  kauzách  do-
stávají  zastupitelé neúplné a  zavádě-
jící podklady pro závažná rozhodnutí. 
Kauza Manthellan je už tak složitá, že 
jeden článek na její objasnění nestačí 
a  budou  ji  muset  rozplétat  advoká-
ti.  Přiložené  schéma  pouze  rozkrývá 
souvislosti některých kroků ve vztahu 
k ceně pozemku a k závazným termí-
nům.  Změna pro Prostějov,  
  Ing. arch. František Fröml

Dostavba centra v nedohlednu

Nesoulad ÚPN SÚ s RP bránil  
v roce 2008 výstavbě v centru

NEDODRŽENÍ TERMÍNU dokončení 
PD k 31.12. 2017 znamená konec 
platnosti výběr. řízení z r. 2008

Po novém výběrovém řízení s min. 
cenou pozemku podle znaleckého 

posudku se dá očekávat příjem města 
cca o 70 mil. Kč vyšší

V době výběrového řízení na obchodní 
galerii nebyl RP architekta Zajíce 

v souladu s ÚP a nebyl závazný pro 
výběrové řízení.

Žádost spol. Manthelan z r. 2017,
aby městské zastupitelstvo zrušilo

platný RP bez náhrady, což by
změnilo původní dohodu o přípravě

cestou nového RP

V případě, že městské zastupitelstvo
nevyhoví žádosti spol. Manthellan,

bude nutno dokončit nový RP.
S jeho pořízením a projektem galerie
je spol. Manthellan v prodlení – to
však nezpůsobilo město Prostějov.

ÚP
vývoj územního plánu

města Prostějova:

rok 2008

galerie Manthellan
průběh přípravy:

RP
regulační plán centra  

města Prostějova:

po 31. 12. 2017

Vítěz výběrového řízení r. 2008, kde byla 
pdmínka požádat o EIA a ÚŘ do 2 let.

Protože ani nový územní plán nebyl
v souladu s vítězným řešením

Manthellanu, pořídilo město II.změnu
ÚP. Ta byla vydána v roce 2015

Územní plán je dnes v souladu se
záměrem obchodní galerie a

nezpůsobil zdržení, protože nový RP
ani projekt nejsou dosud dokončeny

Z důvodu nesouladu vítězného návrhu 
s RP na žádost Manthellanu rozhodlo 

MZ pořízení nového RP

Pro možnou předpojatost MÚ Prostě-
jov pořizuje Manthellan RP přes Mag. 

Olomouc

Dodatek smlouvy z r.2012 mění 
konečný termín dopracování projektu 

na 31.12.2017 s tím, že se bude 
posouvat o prodlení územní dokumen-

tace způsobené městem.

V případě zrušení RP bez náhrady 
a pokračování cestou územního 
řízení podle II. změny územního 
plánu se termín zahájení posune  

až do roku 2023. 
Město patrně prodá pozemek  

o cca 70 mil. Kč levněji,  
než je jeho dnešní hodnota. 

Problém zdědí příští zastupitelstva 
a neuspokojivý stav území zůstane.

V případě dokončení a vydání RP 
nový regulační plán nahradí územní

rozhodnutí a umožní následné
stavební povolení a zahájení

realizace

Varianta dokončení RP  
dle původní dohody

Varianta pouze podle  
ÚP bez RP (změna)

Mobilní kluziště 
I  letos  bude moci milovníci  bruslení 
využít  mobilního  kluziště  v  centru 
města. To bude návštěvníkům k dis-
pozici od 6.  listopadu  letošního roku 
do 7. ledna roku příštího 2018. „Ledo-
vá plocha bude jako již tradičně umís-
těna  před  budovou muzea.  Kluziště, 
stejně  jako  v  předchozích  ročnících, 
necháme  položit  na  dřevěnou  kon-
strukci tak, aby byla chráněna dlažba. 
Lidé zde najdou čtyřiadvacet boxů pro 
odložení věcí. Boxy budou samostatně 
uzamykatelné  s mincovním  zámkem 
na deset korun. Novinkou letošní se-
zóny  by  mělo  být  nasvícení  plochy. 
Využijeme k  tomu  stožáry  veřejného 
osvětlení  po  obou  stranách  habrů, 
které necháme osadit reflektory. Uvi-
díme, jak se nasvícení osvědčí, neradi 
bychom  na  druhou  stranu  takzvaně 
„přesvítili“ vánoční výzdobu náměstí. 
Ještě bych rád dodal, že pro potřeby 

přezouvání budou využity stávající la-
vičky, které jsou umístěny pod habry. 
Jejich počet ale navýšíme tak, aby byla 
zajištěna dostatečná kapacita míst pro 
přezouvání. Na lavičky budou pro zvý-
šení  komfortu  pořízeny  podsedáky, 
které  obsluha  instaluje  vždy  po  pro-
vozní  dobu  kluziště.  Bruslení  bude 
opět  zdarma  s  tím,  že  se  zpoplatní 
půjčování  bruslí,“  vysvětlil  náměs-
tek primátorky  Jiří  Pospíšil. Veškeré 
další  informace  včetně  provozního 
řádu naleznou zájemci na webu města  
www.prostejov.eu   -jg-
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Nově zřízená moderní kardiologická  
a interní ambulance

POSKYTUJE KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI 
a neinvazivní diagnostiky a léčby 
 interně-kardiologických chorob, 

a dispenzární péči, 

a provádíme také cévní  
ultrazvuková vyšetření, 

a výhodou je úzká návaznost  
na klinické pracoviště. 

Najdete nás v bezprostřední blízkosti 
Prostějova na adrese:  

Prostějovská 88, 79821 Bedihošť. Telefon  
na objednání: 774 515 222. Studijní centrum BASIC

prostejov@basic.cz

NECHUŤ K UČENÍ
NEDOSTATEK SOUSTŘEDĚNOSTI

ZAVOLEJTE A DOMLUVTE SI BEZPLATNOU INFORMAČNÍ SCHŮZKU.
     605 214 592

 POMALÉ ČTENÍ, NEČITELNÉ PÍSMO
 PROBLÉMY S I/Y
 POTÍŽE S MATEMATIKOU
 ŠPATNÉ ZNÁMKY
 TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ A NEUMÍTE MU POMOCI?
 OZNAČENÍ: DYSLEKTIK, DYSGRAFIK...

ZAVOLEJTE A DOMLUVTE SI BEZPLATNOU INFORMAČNÍ SCHŮZKU.
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 Zařídíme veškeré úřední formality
 Sjednáme pohřeb i u vás doma 
  Zajistíme rakev, smuteční oznámení, věnce, 

květiny a stuhy, ozdobné urny
  Církevní i civilní rozloučení ve vlastní smuteční síni 

v rodinném kruhu s knězem nebo řečníkem 
při obřadu

  Zajistíme živou i reprodukovanou 
hudbu k obřadům

  K našim službám patří videozáznam, práce 
fotografa, převoz autobusy, smuteční pohoštění 

  Zahraniční převozy zesnulých s vyřízením 
všech potřebných formalit 

 Kopání a úprava hrobů 

VÁCLAVKOVÁ A SPOL. 
SOUKROMÁ POHŘEBNÍ SLUŽBA
Stejně jako zrození nového života, tak i jeho konec, jsou přirozenou součástí lidského žití. Důstojné rozloučení je poslední službou, 
kterou můžeme zesnulému prokázat, a každý člověk si zaslouží úctu a pokoru při jeho vyprovázení na poslední cestě.

Pracovníci naší pohřební služby vám, s plným respektem k vašim přáním, v těchto smutných chvílích pomohou.

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

www.vaclavkovaj.cz 
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Tak  už  máme  po  parlamentních 
volbách  a  každý  přemýšlí,  zdali 
dobře  volil,  zdali  jeho  hlas  nepro-
padl  jiným  stranám,  než  chtěl,  co 
nového  může  očekávat  od  vítězů 
voleb  či  vítězných  koalic.  Hlavně 
si  na  chvíli  oddychneme,  protož 
ten volební mumraj alespoň na čas 
skončil,  i  když  v  lednu  budou  už 
zase ty prezidentské. Jak se postaví 
vítězové  voleb  například  k  hazar-
du?  Od  1.  1.  2017  nabyl  účinnosti 
nový Zákon č 186/2016 a v Prostě-
jově  máme  od  1.7.  2017  Vyhlášku 
č.6/2017,  která  vymezuje  prostory 
(ulice), kde se smí „hazard“ provo-
zovat.  V  současné  době  je  jich  44 
obsazených  a 6 míst  volných. Pro-
blémem však je, že v současné době 
je  v  těchto obsazených místech 40 
výherních hracích přístrojů a 38 ji-
ných výherních zařízení, ale v roce 
2018 se jen počet jiných výherních 
zařízení  zvýší  na  558. V  roce  2019 
a v roce 2020 se předpokládá opět 
pokles  výherních  zařízení,  proto-
že  budou postupně  končit  výjimky 
ze  zákona  202  z  roku  1990  a  za-

čne  v  plné míře  platit  zákon  nový 
(186/2016).  Nezmění  to  ale  nová 
vládnoucí  garnitura?  Víme  ze  sta-
tistik,  že  v Prostějově  se  letos oče-
kává rekordní příliv finanční částky 
do rozpočtu města, cca 60 mil. Kc. 
(v  r.  2015  to  bylo  48  mil.Kč).  To 
znamená,  že  se  v  Prostějově  vloží 
do  hracích  automatů  neuvěřitel-
ných cca 300 milionů Kč. Finanční 
injekce z hracích automatů do roz-
počtu města znamená, že se vlivem 
hraní  rozpadají  rodiny,  zvyšuje  se 
zadlužení  rodin,  resp.  hráčů  (sta-
tistický  průměr  je  dluh  hráče  cca 
650 tis. Kč), a tím i dlužníků města, 
oslabuje se kupní síla rodin, zvyšuje 
se počet exekučních řízení, může se 
zvýšit kriminalita na majetku spoje-
ná na zajištění finančních prostřed-
ků na „hazard“, zhoršuje se fyzický 
i psychický zdravotní stav jak „hrá-
čů“, tak i jejich rodin, a mohl bych 
jmenovat  další  negativa,  však  jistě 
víte třeba bohužel  i ve vašich rodi-
nách  o  dalších.  Stojí  nám  těch  60 
mil. Kč za to? Já říkám, nestojí. (Jen 
tak  mimochodem  připomínám,  že 

pohledávky města k 1. 7. 2017 jsou 
70 mil.  Kč)  Ale  co  s  tím? KDU-Č-
SL  prosadila  na  základě  podpory 
mnoha  prostějovských  aktivistů 
proti hazardu dne 12.12. 2016 v za-
stupitelstvu  města  vznik  pracovně 
odborné  skupiny  k  tvorbě  Vyhláš-
ky pro omezení  či  zrušení hazardu 
v Prostějově. Skupina se sešla zatím 
4x v roce 2017 a po dlouhých disku-
sích a  jednání se většinově shodla, 
že hazard si svoje cesty a působení 
sice  vždy najde,  nelze  vymýtit,  pa-
tologické  hráče  asi  neodnaučíme 
hazardu (v Prostějově jich je kvali-
fikovaným  odhadem  cca  300),  ale 
nové, mladistvé a příležitostné hrá-
če s cílem „čuchnout si k hazardu“ 
omezit chceme. Proto jsme navrhli 
zákaz provozování hazardu v oblas-
ti, kde se nesmí hazard provozovat, 
a  to  v  oblasti  ohraničené  vnitřním 
okruhem města,  tj.  centrum města 
s konkrétním výčtem ulic a náměstí 
plus  zákaz v ochranné  zóně 200 m 
od  budov  mateřských,  základních 
a středních škol, učilišť a veřejných 
budov,  jako  je  magistrát  města, 

úřad  práce,  katastrální  a  finanční 
úřad,  apod. Návrh vyhlášky na  zá-
kladě výsledků odborné skupiny byl 
předložen Radě města a předpoklá-
dám,  že  následně  bude  předložen 
na  jednání  zastupitelstva  dne  30. 
10.  2017.  Uvidíme,  jak  se  k  němu 
naši zástupci města postaví. 

P.S.  Máme  i  další  návrhy,  ale  to 
až příště, už se mi to sem nevejde, 
jsem omezen počtem řádků. 

Ing. Petr Kousal, předseda 
Klubu KDU-ČSL a člen odborně 

pracovní skupiny „hazard“

Hazard, a jak dál v Prostějově? 

„Na  posledním  zastupitelstva 
v pondělí 5. září to byli právě opo-
ziční zastupitelé, kteří prskali jednu 
jedovatou  slinu  za druhou na prů-
běh  výstavby  Národního  olympij-
ského centra NOC v Prostějově“. 

Tato  novinářská  hyperbola 
kypící  svou  duchovní  hloubkou 
z prostějovského listu zvaného ve-
černík mne zaujala hned v několi-
ka ohledech. Předně dokumentuje 
fundovanost  autorů,  kteří  si  ani 
nelámali  hlavu  s  ověřením  dvou 
zcela banálních faktů. Tím prvním 
je datum pondělí 5. září. Naposle-
dy  totiž  bylo  pondělí  5.  září  loni. 
Letošní  pondělí  5.  září  bylo  ale 
spíše  úterý.  Tím  druhým  je  zmi-
ňované  poslední  jednání  zastupi-
telstva. To se ale konalo v pondělí 
11.  září  2017.  Že  tato  drobnost  je 
výmluvným  osvědčením  úrovně 
novinářské  profesionality  zmí-
něné  tiskové  instituce  asi  nelze 
pochybovat.  Již  v  tak  krátké  větě 
ani jedna pravda. A tak je to s ce-
lým listem. Jak se v tom má ubo-
hý občan vyznat? Myslím,  že  tyto 

dva  jednoduché  příklady  svědčí 
informační hodnotě  i  o  tom,  jaké 
mínění mají autoři o svých čtená-
řích:  „My  vás  nakrmíme,  vy  nám 
to zbaštíte a ještě nám za ty hlou-
posti zaplatíte.“ No potěš!

Chybí  jaksi  prostá  slušnost, 
novinářská  etika,  úcta  ke  čtenáři 
i  profesionalita.  Psát  o  zastupite-
lích,  že  prskají  jedovaté  sliny  je 
neslušné  a  neprofesionální.  Ne, 
nejsem útlocitný. Ty výmysly totiž 
nejsou podloženy důkazy. A proto 
jde  o  manipulaci.  Zastupitelé  se 
na  posledním  jednání  totiž  pta-
li  na  závažné  a  nezodpovězené 
otázky  financování  a  vůbec  říze-
ní  projektu  tenisové  tělocvičny, 
o němž panují velké pochybnosti. 
Na  tom  nemění  nic  ani  fakt,  že 
MŠMT  vyhlásilo  program  právě 
na  financování  tohoto  počinu.  Je 
však otázkou, zda budou mít akté-
ři tohoto projektu tak přesvědčivé 
argumenty,  aby  na  státní  dotaci 
skutečně  legální  a  transparentní 
cestou  dosáhli.  Přístup  ze  strany 
MŠMT  se  totiž  kroutí  jako  had. 
V roce 2016 finance zastavilo kvů-
li  nedostatečné  dokumentaci  ze 

strany žadatelů. Nyní spatřil svět-
lo  světa onen program, nad nímž 
jásá výše zmíněné periodikum. 

Chybí  průhlednost  a  ověřitel-
nost. Posledním zásekem k téma-
tu  financování  je  ústní  smlouva 
o  půjčce,  kterou  Tenisový  klub 
Prostějov,  spolek  půjčil  spolku 
Prostějov  olympijský,  z.s.  23 mil. 
Kč.  Jenže  v účetní  závěrce  za  rok 
2015  (ta  za 2016  ještě  zveřejněna 
není)  vykázal  Tenisový  klub  stav 
prostředků na účtech ve výši pou-
hých  646  tis. Kč. Navíc  jde  o  ne-
ziskovou  organizaci,  s  příjmy  32 

mil.  Kč.  Z  toho  činily  25  mil.  Kč 
provozní  dotace. Náklady  36 mil. 
Kč a ztráta 4 mil. Kč. (zdroj: Jus-
tice). Za rok  tedy musel Tenisový 
klub  zázračně  zbohatnout,  aby 
mohl  26.  4.  2017  převést  23  mil 
Kč  na  účet  olympijského  spolku. 
(zdroj:  KÚ  OlK,  Odbor  kancelář 
ředitele). Možná klub něco prodal. 
Fakta  však  vzbuzují  pochybnosti. 
To  nejsou  jedovaté  sliny.  To  jsou 
legitimní otázky, na něž má zastu-
pitel právo dostat odpověď, neboť 
se dotýkají našeho města. 

Přebývají tedy otazníky! Tak váž-
né, že je pochopitelné, že list zmíně-
né  úrovně  nedisponuje  schopností 
se  jimi  vůbec  zabývat. Za  všechny, 
některé  z  nich.  Proč  nebyl  projekt 
ani  žádost  o  dotaci  předložený  za-
stupitelstvům kraje a města – členů 
spolku?  Komu  bude  hala  sloužit? 
Jak je zajištěno provozní financová-
ní? Jaký je skutečný zdroj tajemné 
půjčky? Mohl  TK  takovými  penězi 
vůbec disponovat? Proč je smlouva 
pouze ústní? 

Aleš Matyášek, 
zastupitel TOP09 a nezávislí 

Prostějované.

Co chybí, co přebývá?
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SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2017 OSLAVILI 
SVÁ JUBILEA

70 let Jiří Fiala Věra Vyhlídalová

Oldřich Pištěk Helena Hlávková

Hana Přikrylová Marie Procházková

Jaromír Novák Oldřich Fousek

Jan Šindýlek Rudolf Koudela

Marta Šturalová Hedvika Marciánová

Jiří Foret Jaromír Moudrý

Miroslav Nenal Vladimír Huťka

Dagmar Večerková Ing. Václav Ondřich

Marie Novotná Vlasta Opálková

Vladimír Sigmund Jana Zemanová

Jindřiška Snášelová Božena Žaloudková

Ludvík Vlček Miloš Pazdera

Marie Vychodilová Jarmila Gromusová

Jiří Možný 85 let Alena Pospíšilová

Bohumil Nový Oldřich Snášil

Bedřich Křenovský Anton Faško

Eva Muchová Terezie Janošíková

Zbyněk Krajíček Marie Charvátová

Marie Navrátilová Irena Štefková

Jaroslav Círek Ludmila Wallová

Vlasta Krejčí Súsi Škroupová

Marie Popelková František Hloch

Mgr. Pavel Nováček Vlasta Jochcová

Karel Sarnecký 90 let Anna Hromadová

Antonín Jetelina Lubomír Studený

Jana Brančíková Ing. Hynek Horák

Václav Juruš 91 let Květoslava Hanáková

75 let Jitka Koblihová 92 let Vlasta Marešová

Věra Gabrlíková Aloisie Tylšarová

Mgr. Václav Provazník Věra Šolcova

Helena Kacafírková Jaroslav Stör

Františka Petruželová Ludmila Vysloužilová

Josef Zvoneček Božena Zaoralová

Ludmila Feščuková 93 let Alžběta Malíšková

Zdeněk Vyroubal Alma Gorošová

Josef Nejedlý 94 let Ludmila Kvapilová

Josef Novák Blažena Pituchová

Marie Patíková Blanka Homolová

Ing. Zdeněk Ešler Jarmila Zatloukalová

Miloslav Komínek 96 let Večeslav Tomek

František Patz 97 let Františka Dokoupilová

80 let Věra Světlíková Květoslava Přidalová

Bohuslav Přikryl

Sociálně aktivizační služby pro seniory 
Tetín 1, 796 01 Prostějov, telefon 582 360 295 
nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ
Termín Hodina Tematické zaměření setkání Lektor
7. 11. 2017 14.00 Bonsaje 

jímavá přednáška o historii, typech a základech tvaro-
vání bonsají. 

Mgr. Jaroslav 
Servus

14. 11. 2017 14.00 Prostějovský zámek 
kud se chcete dozvědět něco z historie prostějovského 
zámku, neváhejte a dorazte na přednášku.

Ivan Čech

21. 11. 2017 14.00 Antarktida
 delší době zase cestovatelská přednáška. Vypravíme 
se do Země ledu a sněhu. A snad nezmrzneme.

Mgr.et 
Mgr. Lenka 
Javůrková

28. 11. 2017 14.00 Papírové hvězdy
še první setkání před letošním adventem, na kterém si 
vyrobíme papírové hvězdy na okna nebo dveře, případ-
ně i menší na vánoční stromeček. Vezměte si s sebou 
ostré nůžky.

Bc. Michaela 
Straková

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.

Výlety a akce pro seniory v listopadu 
V listopadu už jsou hrady a zámky za-
vřené, vyrazíme tedy na veletrhy a vý-
staviště. A to doslova.

KREATIV OSTRAVA –  
10.–12. 11. Filemon & Baucis bude 
na veletrhu Život bez bariér v Ostra-
vě  na  výstavišti  Černá  louka.  Vele-
trh  je  zaměřený  na  seniory  a  osoby 
s handicapem. Souběžně s ním bude 
probíhat  veletrh  Kreativ.  Návštěv-
níky  čekají  dílničky,  ukázky  tvorby, 
workshopy, novinky v oblasti výtvar-
ných technik. V pátek 10. 11 jste proto 
zváni k návštěvě.

VÝSTAVIŠTĚ BRNO A LE-
TOHRÁDEK MITROVSKÝCH 
– projdeme si s průvodcem areál vý-
staviště a seznámíme se s jeho historií. 
Kousek od veletržního areálu stojí pů-
vabný letohrádek Mitrovských. Aktu-
álně zde probíhá trojice výstav. První 
představí  postavičky  PATA  a MATA 
a další animovanou tvorbu, druhá se 

věnuje dějinám odívání na panenkách 
a na třetí si můžete prohlédnout mo-
dely autíček. 

A na co se můžete těšit v prosinci? 
Na minikurz pečení vizovického peči-
va nebo na muzikál Noc na Karlštejně.

Na  všechny  výlety  a  akce  se mů-
žete  hlásit  na  prodejně  v  Prostějově 
na  nám.  T.  G.  Masaryka  18  (Nový 
dům),  buď  osobně,  nebo  telefonicky 
na čísle 722 464 228 během otevíra-
cí doby (PO – PÁ: 9:00–17:00 hod., 
SO: 9:00–11:30 hod.) nebo prostřed-
nictvím internetu na webu www.file-
mon-baucis.cz či emailem na adrese: 
info@filemon-baucis.cz.  Případné 
další  nabídky  programů  najdete 
na  webu  nebo  na  prodejně.  Mimo 
provozní  dobu  vám případné  dotazy 
zodpovíme na tel. čísle 728 337 983.

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

-jš-

Děkujeme za podporu!
V  letošním  roce  slaví  25.  výročí 
od  svého  založení  „Klub  stomiků 
Prostějov, z.s.“

Spolek  pomáhá  pacientům,  vy-
rovnat  se  s  důsledkem  závažného 
onemocnění, se stomií. Díky finanč-
ní podpoře sponzorů, pořádá pro své 
členy setkání, přednášky,  rekondič-
ní  pobyty  a  výlety. Mezi  významné 

podporovatele  patří  také  statutární 
město Prostějov, kterému děkujeme 
z celého srdce a věříme, že náš spo-
lek podpoří  v  jeho  činnosti  i  v  dal-
ších letech.

Děkujeme, že nám pomáháte.
Za „Klub stomiků Prostějov, z.s.“Pe-
tra Stružková – předsedkyně spolku, 

redakčně upraveno a zkráceno
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Nadprůměrná  znalost  angličtiny 
je  základním  stavební  kamenem 
úspěšné  kariéry.  Světově  nejpopu-
lárnější certifikáty z angličtiny jsou 
ty vydávané Cambridge University 
v  Anglii.  Uznávají  je  všechny  vy-
soké školy a univerzity v ČR stejně 

jako  nadnárodní  firmy  působící 
u nás i v zahraničí. Otevírají dveře 
k vyššímu vzdělání a  jsou zárukou 
kvalitních  pracovních  nabídek. 
V  prostějovské  jazykové  škole  BIG 
BEN mohou  Vaše  děti  takový  cer-
tifikát s celoživotní platností získat.

Prostějov – V úterý 12.9.2017 se 
v obřadní  síni prostějovské  radnice 
uskutečnilo  slavnostní  předání me-
zinárodních  certifikátů  Cambridge 
University  za  rok 2017. Dvacet  čty-
ři  mladých  angličtinářů  si  převza-
lo  certifikáty  z  rukou  primátorky 
města Prostějova, paní RNDr. Aleny 
Raškové.

Od roku 2011 už v Big Ben School 
získalo prestižní certifikát KET, PET 
nebo  FCE  přes  120  dětí,  to  vše  při 
100%  úspěšnosti!  Tím  se  jazyková 
škola  řadí  mezi  nejlepší  jazykovky 
pro  děti  v  Evropě.  O  vyjímečnosti 
těchto  výsledků  svědčí  i  meziná-
rodní  srovnání  prostějovského  BIG 
BENu se světem (viz graf). 

Zdroj: http://www.big-ben.cz/
zkousky-cambridge-srovnani/

Big Ben Award Ceremony 2017
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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

L I S T O PA D   2 017

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

STŘEDA 1. LISTOPADU |19 H
JEVIŠTĚ ZA OPONOU | MIMO PŘEDPLATNÉ – PRO VEŘEJNOST
Oscar Wilde: STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ 
Divadlo Hanácké obce
Režie: Hana Lužná

PONDĚLÍ 6. LISTOPADU | 9 A 11 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 50 MINUT
Tomáš Jarkovský – Jakub Vašíček: A DO TŘETICE VŠEHO…
Divadlo Drak Hradec Králové
Hrají: B. Humel, F. Huml, P. Cicáková, P. Černík
Režie: Jakub Vašíček

ÚTERÝ 7. LISTOPADU | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA B, DOPRODEJ, LM, SLEVA PRO SENIORY
Josef Stelibský – Antonín Procházka: HLEDÁM DĚVČE NA BOOGIE WOOGIE
Moravské divadlo Olomouc 
Účinkují: Z. Mollíková/I. Plíhalová,V. Hlubková/L. Kordová j.h., J. Tolaš/R. Hartok j.h., 
M. Málková/L. Vítková, J. Bartoň j.h./L. Olma j.h. ad.
Dirigent: Miloslav Oswald, Tomáš Hanák
Režie: Dagmar Hlubková

STŘEDA 8. LISTOPADU | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | 1. ABONENTNÍ KONCERT, DOPRODEJ, LM
JIŘÍ VODIČKA – housle, MARTIN KASÍK – klavír
L. v. Beethoven: Sonáta č. 9 op. 47 "Kreutzer"
•
V. Novák: Vzpomínky op. 6 pro klavír 
J. Suk: Houslové sólo z pohádky  Radúz a Mahulena
C. Saint - Saëns: Rondo capriccioso op. 28
P. de Sarasate: Fantasie "Carmen" op. 25

PÁTEK 10. LISTOPADU | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5N, DOPRODEJ
Michael Engler: ZNOVU A LÍP
Divadlo Titans Praha
Hrají: M. Daniel, K. Frejová, V. Vašák/L. Veselý, M. Holubcová/K. Cibulková, 
J. Kozubková/K. Cibulková
Překlad: Michal Kotrouš
Režie: Martina Krátká

SOBOTA 11. LISTOPADU | 19 H
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ - PRO VEŘEJNOST
John Chapman – Dave Freeman: KLÍČ PRO DVA
Moje divadlo Prostějov
Hrají: M. Drmolová, H. Švédová, J. Dohnal, M. Jančík, P. Drmola, H. Šprynarová, 
R. Volek, D. Vicencová
Režie: Pavel Drmola

PONDĚLÍ 13. LISTOPADU | 18 H
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | LISTOVÁNÍ.CZ Č. 3, DOPRODEJ
CO BY MŮJ SYN MĚL VĚDĚT O SVĚTĚ (Fredrik Backman)
Účinkuje: L. Hejlík (one man show!)

ÚTERÝ 21. LISTOPADU | 9 A 11 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY  | 55 MINUT
Vít Peřina: KOMÁŘI SE ŽENILI
aneb Ze života obtížného hmyzu. Zavřete oči… slyšíte, jak bzučí?
Naivní divadlo Liberec
Hrají: D. Čičmanová, M. Homolová, B. Kubátová, M. Sýkorová, T. Bělohlávek, F. Homola, 
J. Hrůza, P. Jelínek, D. Kranich, A. Kubišta, M. Sýkora
Režie: Tomáš Dvořák

STŘEDA 22. LISTOPADU | 8.15; 10.00 A 11.45 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY 
BRAZÍLIE – VÁŠNIVÉ SRDCE JIŽNÍ AMERIKY
pořádá PLANETA ZEMĚ 3000

STŘEDA 22. LISTOPADU | 18 H
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | PRO VEŘEJNOST
SNOW FILM FEST
pořádá CK Vlha Vlastimil Hadra

ČTVRTEK 23. LISTOPADU | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA A, DOPRODEJ, LM
Gabriela Preissová: GAZDINA ROBA
Slezské divadlo Opava
Hrají: Š. Vykydalová, D. Volný, M. Stalmach, S. Muchová, H. Vaňková, K. Srubková, 
T. Bartošová, J. Stránský ad.
Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová

PÁTEK 24. LISTOPADU | 10 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY
Gabriela Preissová: GAZDINA ROBA
Slezské divadlo Opava
Hrají: Š. Vykydalová, D. Volný, M. Stalmach, S. Muchová, H. Vaňková, K. Srubková, 
T. Bartošová, J. Stránský ad.
Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová

PONDĚLÍ 27. LISTOPADU | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5P, DOPRODEJ
Ladislav Fuks: SPALOVAČ MRTVOL
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Exceluje Norbert Lichý, který byl za tuto úlohu navržen na Cenu Thálie 2016.
Hrají: N. Lichý, M. Čapková, S. Haváčová, V. Říha, D. Urban, J. Burýšek, M. Haroko-
vá, P. Gajdošíková
Režie: Jakub Nvota

ÚTERÝ 28. LISTOPADU | 8.20; 9.50 A 11.20 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 65 MINUT
Dana Bartůňková podle Boženy Němcové: ČERTŮV ŠVAGR
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha
Hrají: J. Jurištová, D. Bartůňková, A. Krejčíková, L. Jeník, R. Snítil, D. Koťan, R. Pražák
Režie: Dana Pražáková

STŘEDA 29. LISTOPADU | 16 H 
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 
19. ROČNÍK HUMANITÁRNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL 
NAŠICH PŘEDNÍCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ
Díla si lze prohlédnout od 20. listopadu ve foyer divadla, 
v aukční den od 10 hodin v přednáškovém sále.
pořádá Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA o.p.s.

ČTVRTEK 30. LISTOPADU | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ – VYPRODÁNO
MAGDALENA KOŽENÁ & ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
uvádějí písně Colea Portera: POJĎME SI ZAŘÁDIT (Let’s Misbehave!)
Koncert k 110. výročí otevření Národního domu v Prostějově

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:
   2. 12. | 110 LET NÁRODNÍHO DOMU:
• 11 HODIN | jeviště za oponou | pro děti
   PEJPRBÓJ  – Papírový svět Radima Vizváryho a jeho malého 
   papírového přítele – Cena Thálie 2016 v oboru pantomima.
• 18 HODIN | divadelní sál
   SÓLO – Radim Vizváry - od klasické až po současnou pantomimu
   Cena Thálie 2016 v oboru pantomima.
• 14 – 17 HODIN | NÁRODNÍ DŮM OTVÍRÁ SVÉ DVEŘE OD SKLEPA PO PŮDU 
   3. 12. | ADVENTNÍ KONCERT – Pořádá ZUŠ V. Ambrose Prostějov
   4. 12. | pro školy | MARYŠA – DRJ & DRB Praha
   5. 12. | pro školy | MARYŠA – DRJ & DRB Praha
   6. 12. | skupina A, doprodej – náhradní termín 
   CHVILKOVÁ SLABOST – Divadlo v Rytířské Praha
   7. 12. | skupina B, doprodej  | SATURNIN – Národní divadlo Brno
12. 12. | pro školy | KRKONOŠSKÉ POHÁDKY – Divadlo Radost Brno
12. 12. | 2. abonentní koncert, doprodej  | PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO
13. 12. | pro školy | KRKONOŠSKÉ POHÁDKY – Divadlo Radost Brno
15. 12. | pro školy | VÁNOČNÍ SHOW 2017 – NAPOSLEDY! – Amfora Praha
18. 12. | skupina A, doprodej  | DRAHÁ MATHILDA – Agentura Harlekýn Praha
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Dvě pantomimická představení SÓLO 
a  PEJPRBÓJ  ozdobí  celodenní  pro-
gram k 110. výročí otevření Národní-
ho domu, který na sobotu 2. prosin-
ce  2017  připravilo  Městské  divadlo 
v  Prostějově.  Jediným  účinkujícím 
obou pozoruhodných  inscenací bude 
Radim Vizváry – držitel Ceny Thálie 
2016 v oboru pantomima. 

Vyprodaná  vystoupení  po  celé 
republice  odměňuje  publikum  ne-
končícími  aplausy  vestoje.  Radim 
Vizváry  vrátil  pantomimu  do  po-
vědomí  lidí.  Naplnil  tak myšlenku 
svého  učitele  a  vzoru  Borise  Hyb-
nera:  „Pantomima  je  jako  řeka 
Punkva. Vždy  se  na  nějakou  chvíli 
ztratí, aby se po čase vynořila v celé 
své kráse“.

V  11 hodin  se  v komorním pro-
storu na jevišti za oponou uskuteč-
ní představení PEJPRBÓJ pro malé 
diváky a jejich doprovod. V příběhu 
ožívá  obyčejný  každodenní  před-
mět – papír. Role papíru. Pejprbój 
papír  zkoumá  a  objevuje  příběhy, 
které vypráví. Potká se s maličkým 
papírovým chlapcem, který se stane 
jeho průvodcem v papírovém světě 
plném fantaskních výjevů.

V 18 hodin je v divadelním sále 
na  programu  Vizváryho  slavné 
představení  SÓLO,  které  nejčas-
těji  hraje  v  pražském  Švando-
vě  divadle.  „Sólo  je  pantomima 
s  prvky  jiných  žánrů.  Pohybuji 
se  v  žánrech  od  klasické  pan-
tomimy,  grotesky,  klaunérie  až 
po pantomimu s prvky japonské-
ho tance butó,“ řekl k představení 
jeho  tvůrce, který ve  svém pojetí 
pantomimy  spojuje  pohybovou 
virtuozitu s herectvím. 

„Vizváry  je  bezpochyby  největší 
osobnost  soudobého  mimického  di-
vadla, která obsáhne jak jeho součas-
nost, tak i jeho klasický obraz,“ napsa-
la o Vizvárym v Tanečních aktualitách 
Ladislava Petišková. 

„Hostit na prknech prostějovského 
divadla  pantomimu  je  velký  svátek. 
Tato  všem  srozumitelná  disciplína 
je  totiž  nesmírně  obtížná  a  umělec 
se  pro  ni musí  narodit.  S  Radimem 
Vizvárym  se  můžete  smát  i  brečet 
bez  jediného  slova,“ uvedla  ředitelka 

Městského divadla v Prostějově Jana 
Maršálková  a  dodala:  „Věřím,  že  si 
prostějovští diváci nenechají ujít příle-
žitost k setkání s mimem, který kromě 
sólových  představení  spolupracuje 
s Národním divadlem v Praze, je ředi-
telem mezinárodního festivalu MIME 
FEST a své umění představil v mnoha 
zemích Evropy, v USA, Asii a Africe.“

Vstupenky na obě představení jsou 
v prodeji od 23. října, lze je zakoupit 
také v on-line prodeji.

(eze)

Pejprbój a Sólo:  
fantazie, smích i pláč bez jediného slova
Mim Radim Vizváry ozdobou programu k 110. výročí Národního domu
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INZERCE

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

RV
17

01
36

7/
02

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

RV
17

01
19

7/
03

Online  soutěž  s  Harrym  Potterem 
skončila.  Ve  čtvrtek  9.  listopadu 
od  16 do  18 hodin  v  knihovně pro 
děti  a  mládež  (na  nádvoří  pros-
tějovského  zámku,  Pernštýnské 

nám.  8)  slavnostně  odměníme  ví-
těze. Kdo nevyhrál, nemusí zoufat. 
Ve  stejnou  dobu  mohou  všichni 
příznivci Harryho Pottera navštívit 
náš  fotokoutek  a  nechat  se  vyfotit 

s moudrým kloboukem, kouzelnou 
hůlkou  nebo  třeba  Harryho  brýle-
mi. Prvních 50 návštěvníků dostane 
placku a záložku s motivem brada-
vických kolejí. 

Focení s Harrym Potterem

Srdečně zveme do knihovny všech-
ny absolventy letošního pokračova-
cího kurzu trénování paměti. Je pro 
ně  připravena  ještě  jedna  mimo-

řádná  lekce  tréninku paměti. Lek-
ce? Doufáme, že to bude především 
příjemné  setkání  po  delším  čase. 
Ale  samozřejmě  nenecháme  své 
mozkové  závity  zahálet.  Budeme 
„cestovat“, přemýšlet, soustředit se, 

a  přitom  si  zopakujeme  některou 
z paměťových technik. V neposled-
ní  řadě  se  snad  pobavíme  a  strá-
víme  spolu  pohodové  dopoledne. 
Připojit  se  mohou  i  zájemci,  kteří 
v některém z minulých ročníků ab-

solvovali základní i pokračovací jar-
ní kurz. Setkání se uskuteční v úte-
rý 7. listopadu v 9.30 v podkrovním 
sále knihovny a bude trvat přibližně 
hodinu a půl. Těší se na vás Mirka 
Vyroubalová

Setkání s pamětí

Audiostop 
pokračuje
Audiostop,  tedy  taková  „kni-
hovní“  verze  oblíbeného  tele-
vizního  pořadu  Videostop,  se 
v  prostějovské  knihovně  konal 
už  několikrát.  V  soutěži,  kterou 
vymyslel,  připravuje  i  moderu-
je  Jaroslav  Knejp,  se  poznáva-
jí  ukázky  z  audioknih  –  z  knih 
načtených  na  CD.  Tentokrát 
plánujeme malou  změnu. Nebu-
deme hádat  spisovatele  a  knihy, 
ale  ukázky  ze  známých  filmů. 
Zábavné  soutěžní  odpoledne  se 
uskuteční ve  čtvrtek 23.  listopa-
du a zúčastnit se ho může každý, 
kdo  má  chuť  a  náladu.  Výborně 
se  baví  jak  soutěžící,  tak  diváci. 
Přijďte  se  sami přesvědčit,  začí-
náme v 16 hodin.



24 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

KNIHOVNA

Tomáš Garrigue Masaryk –  
první prezident Republiky Československé
Osobnost  Tomáše  Garrigue  Masa-
ryka vyniká v mnoha směrech. Není 
možné  připravit  a  přednést  před-
nášku, která by dokázala projít celý 
život  tohoto  neobyčejného  muže 
s precizností, kterou by si zasloužil. 
Proto se zaměříme na několik oblas-
tí,  do  kterých Tomáš Garrigue Ma-
saryk zasáhl, a to někdy i osudovým 
způsobem. Budeme se zabývat jeho 
vztahem  k  armádě,  jeho  postojem 
ke  slavným  rukopisům a  podíváme 
se i na některé zásahy do zahraniční 

politiky.  Nemůžeme  vynechat  jeho 
roli v boji proti tmářství a antisemi-
tismu při soudním procesu známém 
jako  „Hilsneriáda“  a  ukážeme  si, 
jak  tento muž, který dokázal ocenit 
osobní  statečnost  a  angažovanost, 
zajistil pro naši zemi trvalou přítom-
nost jednoho z nejlepších světových 
arabistů  první  poloviny  dvacátého 
století,  katolického  kněze,  orienta-
listy, biblisty, cestovatele, etnografa 
a spisovatele, profesora ThDr. Aloise 
Musila. To vše v přednášce Ing. Ja-

romíra Vykoukala ve středu 22.  lis-
topadu v 17 hod.

Jak se žije nevidomým
V  pondělí  13.  listopadu  máte  je-
dinečnou  příležitost  nahlédnout 
do  světa  zrakově  postižených. 
V Městské knihovně Prostějov bude 
od  14 do  16 hod.  probíhat  prezen-
tační  akce  Sjednocené  organizace 
nevidomých  a  slabozrakých  SONS 
a  regionálního  střediska  Tyflo-
Centra  v  Prostějově.  V  prostorách 
půjčovny  pro  dospělé  vám  ukáže-

me  čtení  a  psaní  Braillova  písma 
na  Pichtově  psacím  stroji  a  pro-
střednictvím  speciálních  brýlí  si-
mulujících  různé  zrakové  vady  se 
budete moct alespoň na chvilku vžít 
do pocitu zrakově postižené osoby. 
Na hudebním oddělení bude možné 
si  prohlédnout  a  vyzkoušet  různé 
kompenzační pomůcky usnadňující 
sebeobsluhu  a  prostorovou  orien-

taci,  ale  také notebook  s mluvícím 
a  zvětšovacím  programem,  mo-
bilní  telefon  s  hlasovým  výstupem 
a  hry  pro  nevidomé.  V  knihovně 
je  k  dispozici  i  spousta  zvukových 
knih a filmů s audiopopisem, a tak 
můžete nahlédnout i do jejich boha-
tého  fondu.  Pracovníci  SONS,  Ty-
flocentra i knihovny se těší na vaši 
návštěvu.

Plánování obce 
v praxi
Hledání  podoby  města,  ve  kterém 
se dá dobře žít, je jedním z hlavních 
témat dneška. Jak se na úrovni ve-
dení  města  vytváří  podmínky  pro 
vznik  kvalitní  soudobé  architek-
tury  a  živého  veřejného  prostoru? 
Existuje mnoho způsobů, jak může 
být  městská  samospráva  aktivním 
a  pozitivním  činitelem  v  rozvoji 
obce. Bohužel pro občany se u nás 
zatím těchto možností málokdy vy-
užívá. Koncepce rozvoje města vět-
šinou chybí a zájem veřejný je čas-
to  přehlušen  zájmy  soukromými. 
Ve čtvrtek 9. listopadu v 17 hod. se 
můžete  zúčastnit  moderované  dis-
kuze  zástupců  dvou  českých  obcí, 
které  se  rozvíjejí  s  vizí  a  je  radost 
v  nich  bydlet:  hlavní  architektky 
města  Litomyšle  Zdeňky  Vydrové 
a  starosty  Dolních  Břežan  Věslava 
Michalíka.  Jedná  se  o  první  ze  sé-
rie podzimních přednášek o  archi-
tektuře  a urbanismu,  které pořádá 
spolek Prostor Prostějov. Přednáš-
ku  doprovodí  tematická  výstava 
jednotlivých  realizací  staveb  a  ve-
řejných  prostranství  z  výše  uvede-
ných obcí, která představí řadu kva-
litních projektů, jejichž iniciátorem 
bylo samotné město.

Promítej i ty: 
Na sever od slunce
Zveme vás na promítání dalšího fil-
mu z projektu Promítej i ty! Tento-
krát budete mít možnost zhlédnout 
ekologický  dokument  o  dvou nor-
ských surfařích nazvaný „Na sever 
od slunce“. Jeho hlavními protago-
nisty jsou Inge a Jørn, kteří si spo-
jení  s  vodou  a  přírodou  rozhodli 
prožít až na dřeň. Na devět měsíců 
se usadili na opuštěné pláži ostro-
va  u  břehů  Norska  daleko  za  po-
lárním  kruhem,  kde  našli  nejen 
perfektní  vlny,  ale  také  spousty 
naplavených odpadků. Svůj životní 
styl dotahují k dokonalosti i tím, že 
se  snaží  být  nezávislí  na  civilizač-
ních  vymoženostech.  Fantastické 
záběry  přírody,  dobrodružného 
surfování za polární noci i „běžné-
ho“ pobývání na pláži spojuje čirá 
radost  ze  života  mimo  civilizaci. 
Nenechte  si ujít  ve  čtvrtek  16.  lis-
topadu v 17 hod.

Setkání s Martinem Reinerem
Pokračuje  jedinečný  projekt  Spiso-
vatelé  do  knihoven,  jehož  cílem  je 
propagovat  současnou  kvalitní  čes-
kou literaturu a představit veřejnosti 
zajímavé, známé i méně známé čes-
ké  autory. V  rámci  tohoto  projektu 
se můžete  setkat  s  brněnským  spi-
sovatelem a vydavatelem Martinem 
Reinerem. Publikuje už od devade-
sátých let a píše jak prózu, tak poe-
zii. Vydal několik básnických sbírek 
(např. Poslední rok, Tání chůze, Hu-
bená  stehna Twiggy),  ale píše  i po-
vídky  (Jeden  z  milionu)  a  romány 
(Lucka, Maceška a  já). V roce 2015 

vyšlo  jeho  doposud  nejúspěšnější 
dílo – dokumentární román o Ivanu 
Blatném  Básník,  který  byl  výsled-
kem  jeho  třicetiletého  badatelské-
ho  úsilí.  Do  této  čtivé  životopisné 

knihy se mu podařilo dostat mnoho 
skutečností o životě a díle Blatného, 
jež byly dosud zcela neznámé, a sla-
vil  s ním úspěch  jak u  čtenářů,  tak 
u kritiků. Je znám také jako organi-
zátor  literárních  akcí  (např.  bítov-
ských setkání básníků nebo festivalů 
poezie)  a  jako  úspěšný  nakladatel. 
Na  svém  autorském  čtení  ve  čtvr-
tek 30. listopadu v 17 hod. představí 
nejen oceňovaný román Básník, ale 
i  nový  velký  výbor  z  Blatného  bás-
nické  pozůstalosti  Jde  pražské  dítě 
domů  z  bia...,  který  nedávno  vyšel 
právě v jeho nakladatelství. 

Zázrak zrození
Narození dítěte je pro celou rodinu 
ten  nejkrásnější  a  nejdojemnější 
zážitek.  Slzy  dojetí  můžeme  vidět 
při své práci na porodním sále kaž-
dý den. Práce porodní asistentky je 
velmi krásná a naplňující, ale také 
fyzicky i psychicky náročná. Je za-
ložená  na  vzájemné  důvěře  mezi 
zdravotníky  a  nastávajícími  rodi-
či.  Co  předchází  narození?  Jaký 
je  počátek  a  průběh  tohoto  zázra-

ku?  Pohled  na  těhotenství,  porod 
a péči o novorozence se mění nejen 
ve společnosti, ale i u nás zdravot-
níků. Ne vždy vše probíhá tak, jak 
se  dočtete  na  internetu  a  sociál-
ních  sítích.  Chceme  Vám  přiblížit 
moderní  trendy  ve  vedení  porodů 
a  poporodní  péči  o  matku  a  dítě. 
Myslíme si, že je vhodné seznámit 
širokou  laickou  veřejnost  s  naším 
oborem.  Chtěli  bychom  pozvat 

nejen vás, kteří se na tuto událost 
chystáte,  ale  i  vás,  kdo  ji  už máte 
za  sebou anebo  jste  třeba už  i ba-
bičkami.  Povídání  o  narození  je 
určeno  všem,  kteří  chtějí  slyšet, 
jakým  směrem  se  dnes  ubírá  prá-
ce  porodní  asistentky  a  dětské 
zdravotní sestry. Těšíme se na vás 
ve  středu  15.  listopadu  v  17  hod. 
Mgr. Ilona Antoníčková a Martina 
Havlíčková 
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2.,16.,30.11.| ČT |15–17H | UČEBNA 
PORADNA SOS

7.11. | ÚT | 9.30H | PODKROVNÍ SÁL    
SETKÁNÍ S PAMĚTÍ

8.11. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL   
BOHUMIL OLŠANSKÝ: KOLÁŽE

9.11. | ČT | 16 -18H | KNIHOVNA PRO DĚTI 
FOCENÍ S HARRYM POTTEREM

9.11. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL   
PLÁNOVÁNÍ OBCE V PRAXI

13.11. | PO | 14-16H | PŮJČOVNA, HUDEBNÍ ODDĚLENÍ
JAK SE ŽIJE NEVIDOMÝM 

14.,28.11. |ÚT | 9.30H | PODKROVNÍ SÁL   
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

15.11. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL   
ZÁZRAK ZROZENÍ

16.11. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL   
PROMÍTEJ I TY: NA SEVER OD SLUNCE

22.11. | ST |17H | PODKROVNÍ SÁL  
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK – PRVNÍ PREZIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

23.11. | ČT | 16H | PODKROVNÍ SÁL    
AUDIOSTOP

24.11. | PÁ | 8.30-13.30H | BUDOVA BÝVALÉ ZŠ, HUSOVO NÁM. 91  
NA STOPĚ LITERATUŘE

27.11.| PO | 16–18H | PODKROVNÍ SÁL  
RETRO RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

28.11. | ÚT | 9H | PŮJČOVNA   
TVOŘIVÁ KNIHOVNA

28.11. | ÚT | 13.30H | KNIHOVNA PRO DĚTI  
SOVIČKIÁDA

30.11. | ČT | 17H| PODKROVNÍ SÁL  
SETKÁNÍ S MARTINEM REINEREM

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 – Asociace 
s Vámi budou řešit Váš konkrétní problém.

Setkání absolventů letošního pokračovacího kurzu trénování paměti. 
Budeme cestovat, přemýšlet, soustředit se a přitom si zopakujeme 
některou z paměťových technik. Připojit se mohou i absolventi před-
chozích kurzů trénování paměti. Těšíme se na vás. 

Vernisáž výstavy koláží z vlastních kreseb Bohumila Olšanského – konstruk-
téra a projektanta, ale také výtvarníka a fotografa, který je znám svými 
kreativními fotografiemi a netradičními úpravami kreseb a snímků. 

Zúčastnili jste se online soutěže s Harrym Potterem? Ať už jste vy-
hráli nebo ne, přijďte na předávání cen. Po slavnostním vyhlášení 
se můžete nechat vyfotit v našem fotokoutku s rekvizitami Harryho 
Pottera. Každý návštěvník (platí pro prvních 50) dostane placku a 
záložku s motivem bradavických kolejí.

Hledání podoby města, ve kterém se dá dobře žít - s kvalitní soudobou architekturou a živým 
veřejným prostorem. Moderovaná diskuze zástupců dvou českých obcí, které se rozvíjejí s vizí 
a je radost v nich bydlet: hlavní architektky města Litomyšle Zdeňky Vydrové a starosty Dolních 
Břežan Věslava Michalíka. Pořádá spolek Prostor Prostějov.

Prezentace Sjednocené organizace nevido-
mých a slabozrakých SONS a regionálního stře-
diska TyfloCentra v Prostějově. Nahlédněte do 
světa nevidomých - můžete si vyzkoušet např. 
čtení a psaní Braillova písma, telefon a počítač 
s hlasovým výstupem, hry pro nevidomé a další 
pomůcky pro zrakově postižené. 

Pravidelné setkání účastníků Virtuální Univerzity třetího věku. Další před-
náška z cyklu Cestování – co jste možná nevěděli. Koná se pod záštitou 
Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

Jaké jsou aktuální trendy v porodní péči? A jakým směrem se dnes 
ubírá práce na porodnickém oddělení? Beseda s dětskou sestrou 
Mgr. Ilonou Antoníčkovou a porodní asistentkou Martinou Havlíčko-
vou o tom, jak se mění pohled na těhotenství, porod i poporodní 
péči o matku a dítě.

Zveme Vás na promítání dalšího filmu z projektu Promítej i ty! Ekologic-
ký dokument o dvou norských surfařích „Na sever od slunce“ nabídne 
fantastické záběry přírody, dobrodružné surfování za polární noci, ale i 
znepokojivé otázky týkající se znečištění oceánů a života mimo civilizaci.

Další přednáška popularizátora vojenské historie Ing. Jaromíra Vykoukala 
připomene nedávné výročí úmrtí T. G. Masaryka a přiblíží např. jeho vztah 
k armádě i několik dalších oblastí, do nichž významným způsobem zasáhl.

Po čase si opět zahrajeme oblíbený Audiostop, který připravuje a moderuje Jaroslav Knejp. Tentokrát budeme poznávat ukázky a známé hlášky z filmů. 
Neváhejte a přijďte si zasoutěžit o ceny anebo třeba jen fandit. Soutěžící, prosím, nahlaste svůj zájem předem v čítárně nebo na tel. č. 582 329 661.

Znalostní literární soutěž pro studenty prostějovských středních škol. Hrajeme 
o knižní ceny, ale hlavní je něco se dozvědět a pobavit se.

Přijďte s námi zavzpomínat na 80. léta stylově. Pustíme si hity 
československých idolů na gramofonových deskách a vyzkoušíme 
omalovánky našich rodičů. Každý, kdo přijde v retro oblečení, do-
stane dáreček a připraveno bude i malé retro pohoštění. 

Pokračuje devátý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá knihovna“. Tentokrát bude-
me vyrábět vánoční dekorace. Tato akce je určena především seniorům. Zájemci se 
mohou hlásit v půjčovně, počet míst je omezen. Těšíme se na Vás. 

Velké finále, slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen dětské lite-
rární soutěže za účasti představitelů magistrátu, dalších členů odbor-
né poroty, hromady dětí, jejich rodičů a prarodičů. Zaposloucháme 
se do oceněných příběhů a oslavíme to.

Autorské čtení známého básníka, prozaika a také nakladatele Martina 
Reinera se uskuteční v rámci jedinečného projektu Spisovatelé do kniho-
ven, jehož cílem je představit čtenářům zajímavé současné české autory.
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MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991

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

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 Umělec-
koprůmyslové škole ve Zlíně. Poté studoval restaurování nejprve 
na bratislavské Vysoké škole výtvarných umění u prof. Karla Veselé-
ho, od roku 1953 na pražské Akademii výtvarných umění u Bohuslava 
Slánského. Absolventi prof. Slánského patřili k uznávané tzv. česko-
slovenské restaurátorské škole, jejímž krédem bylo, že restaurátor 
musí být nejen řemeslně zručným a vědecky poučeným pracovní-
kem, nýbrž i umělcem. Tyto myšlenky prosazovala také Tvůrčí sku-
pina 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 restaurování mimořádného díla, Tizia-
nova obrazu Apollón a Marsyas v letech 1961 až 1968, díky němuž 
se jeho jméno stalo známým v celém světě, umožnilo mu navázat 
mezinárodní kontakty i podniknout studijní cesty do zahraničí.
Volná tvorba pak vznikala v přestávkách mezi náročnou restaurátor-
skou prací. Autorská tvorba se stala jakýmsi druhem záznamu běhu 
času, jakýmsi osobním deníkem. Zpočátku se v jeho tvorbě objevují 
zejména krajinomalby, posléze přibývají zejména portréty členů ro-
diny a blízkých známých. Posléze se tvorba stává stále intimnější, 
převažují akvarelové skicy z cest, pohledy z okna ateliéru, či osobní 
zprávy pro blízké – novoročenky, které vytvářel formou pastelu či 
akvarelu na stále se opakující témata.
František Sysel uzavřel svoji životní pouť 23.9.2013 v Kroměříži, kde 
strávil většinu svého života. Zde proběhla na jaře tohoto roku pre-
miéra výstavy, která bude od září k vidění v jeho rodném Prostějově.

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

UMĚNÍ SECESE
od 1. 12. 2017 do 4. 2. 2018

Závěr roku v Muzeu a galerii v Prostějo-
vě bude ve znamení exkluzívního a vel-
mi rozsáhlého galerijního projektu na-
zvaného Umění secese, který je uváděn 
ve spolupráci se Společností Tk plus. 
Kolekce, která bude na výstavě předsta-
vena, zahrnuje téměř sto padesát obra-
zů, plastik, plakátů a skla zapůjčených 
z mnoha českých a moravských státních 
galeri, muzeí a také ze soukromých sbí-
rek. 
Díla představitelů tohoto uměleckého 
směru typická svými stylizovanými de-
signy, dokonalou harmonií linií, které 
využívaly ornamentálnosti přírodních 
tvarů, siluet stromů a listů, mořských 
vln a rozevlátých ženských vlasů, budou 
zastoupena Alfonsem Muchou, Janem 

Preislerem, Antonínem Hudečkem, Maxem Švabinským, Jakubem 
Obrovským, Karlem Špillarem, Luďkem Maroldem, Aloisem Kalvo-
dou, Janem Štursou, Ladislavem Šalounem, Josefem Mařatkou, Bo-
humilem Kafkou a moha dalšími.
Obrazy a plastiky budou doplněny početnou ukázkou francouzských 
plakátů. K nejcennějším patří plakáty Henriho de Toulouse Lautre-
ca, francouzského malíře, grafika a jednoho z nejvýznamnějších 
tvůrců 19. století vůbec a dále plakáty velikána rakouské secese 
Gustava Klimta. Velmi cenné jsou i artefakty secesního skla, které 
bude na prostějovskou výstavu zapůjčeno.
Partnerem výstavy, kterou bude provázet obsáhlý katalog, je Ná-
rodní galerie v Praze.
Výstava Umění secese je nejen tradičním každoročním výjimečným 
výtvarným projektem
na zakončení výstavní sezóny, ale je velkolepým příspěvkem k osla-
vě 110. výročí otevření secesního skvostu – prostějovského Kotěro-
va Národního domu. 

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 Tiefenbacho-
vých, ve které si můžete prohlédnout sanitky, náklaďáky s korbou, 
skříňová i osobní auta a vrátit se také na chvíli do dětských let. Kromě 
toho, že kolekce je dokladem kvalitní práce bývalých ryze českých fi-
rem IGRA, ITES a Kovodružstvo Náchod, jistě potěší všechny, kdo si 
rádi hrají.

ČESKÉ VÁNOCE
od 17. 11. 2017 do 14. 1. 2018 
vernisáž 16. 11. 2017 v 17:00 hodin
Výstava je připravena z muzejních sbírkových předmětů i soukro-
mých zápůjček. Ke shlédnutí bude ojedinělý soubor dřevěných per-
níkářských forem z 18. a 19. století, doplněný vůní Vánoc. Slavnost-
ní atmosféru navodí interiér venkovské i měšťanské domácnosti, 
a můžete si také připomenout dobu nedávno minulou.
Prijďte se zastavit v předvánočním čase, podívat se jak slavili Váno-
ce naši předkové a zavzpomínat na to, jaké to bylo o Vánocích třeba 
právě u Vás...

ŠPALÍČEK, Uprkova 18



27PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

SPOLEČNOST, KULTURA

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ – 
HVĚZDÁRNA

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

Pondělí 6. 11.:
14:00 až 15:00 hodin – pozorování Slunce
18:00 hodin – přednáška: prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., RNDr. Blažena 
Švandová, Ph.D. „KURT GÖDEL – PŘÍNOS MATEMATICE, FILOSOFII 
A KOSMOLOGII“. 
Po ukončení přednášky bude následovat pozorování hvězdné oblohy.
Úterý 7. 11.:
14:00 až 15:00 hodin – pozorování Slunce
18:00 hodin – přednáška spojená s vernisáží výstavy: RNDr. Jiří Prudký 
„NOBELOVA CENA“. 
Po ukončení přednášky a vernisáže bude následovat pozorování hvězdné 
oblohy.
Středa 8. 11.:
15:30 hodin – pohádková středa pro děti: „MĚSÍC U KREJČÍHO“
17:30 až 18:30 hodin – pozorování hvězdné oblohy pro děti
Čtvrtek 9. 11.:
14:00 až 15:00 hodin – pozorování Slunce
18:00 hodin – přednáška: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. 
„KOMETY – POSLOVÉ Z HLUBIN VESMÍRU“. 
Po ukončení přednášky bude následovat pozorování hvězdné oblohy.
Pátek 10. 11.:
14:00 až 19:30 hodin – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 
Návštěvníci budou mít možnost seznámit se blíže s činností hvězdárny 
a zúčastnit se pozorování Slunce i pozorování večerní oblohy. 
Sobota 11. 11.:
14:00 až 15:00 hodin – pozorování Slunce
18:30 až 19:30 hodin – pozorování hvězdné oblohy
Neděle 12. 11.:
14:00 až 15:00 hodin – pozorování Slunce
15:00 hodin – soutěž pro děti „PODZIMNÍ OBLOHA“ z cyklu soutěží 
„SOUHVĚZDÍ“
Vstup na všechny akce konané v rámci Týdne vědy a techniky AVČR je volný.

PŘEDNÁŠKA
KURT GÖDEL – PŘÍNOS MATEMATICE, FILOSOFII A KOSMOLOGII – 
prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., RNDr. Blažena Švandová, Ph.D. 
6. 11. (pondělí) v 18:00 hodin 
Brněnský rodák Kurt Gödel se stal slavný 
pracemi o formalizaci logických systémů. 
Jeho věta o neúplnosti z r. 1931 patří k nej-
pozoruhodnějším výsledkům matematiky 20. 
století, neboť její součástí je mimo jiné náčrt 
principu programování počítačů. Filosoficky 
se týká základů vědeckého poznávání, které 
lze do nekonečna rozšiřovat překonáváním 
rozporů a paradoxů, ale které nikdy nemůže 
dospět do konečného stadia úplnosti. Méně známé, ale nikoli méně pozoru-
hodné je Gödelovo kosmologické řešení Einsteinových rovnic s časovou smyč-
kou; v Gödelově vesmíru by bylo možné cestovat časem do minulosti.
Přednáška se koná v rámci Týdne vědy a techniky AVČR, vstup volný.
Za dobrého počasí bude po přednášce následovat pozorování hvězdné oblohy.

PŘEDNÁŠKA SPOJENÁ S VERNISÁŽÍ VÝSTAVY
NOBELOVA CENA – RNDr. Jiří Prudký 
7. 11. (úterý) v 18:00 hodin 
Osobnost Alfreda Nobela 
od dětství až po vynález dy-
namitu a důsledky z toho ply-
noucí, jeho utopistické životní 
krédo a omluva lidstvu za vy-
nález dynamitu prostřednic-
tvím unikátní závěti. Historie 
vynálezu dynamitu a jeho 
podstata. Nobelovu cenu tvoří 
medaile, diplom i peněžní odměna a podrobný popis těchto složek. Prů-
běh slavnostního ceremoniálu předávání Nobelových cen a s tím spojený 
protokol. Vícenásobní nositelé Nobelových cen. Dva čeští nositelé Nobe-

lových cen – Heyrovský a Seifert. „Nobelova cena“ za ekonomii. IgNobe-
lova cena.
Přednáška se koná v rámci Týdne vědy a techniky AVČR, vstup volný.
Za dobrého počasí bude po přednášce následovat pozorování hvězdné oblohy.

PŘEDNÁŠKA
KOMETY – POSLOVÉ Z HLUBIN VESMÍRU – 
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
9. 11. (čtvrtek) v 18:00 hodin 
Rok 2017 je ve znamení komet. Mnozí návštěv-
níci naší hvězdárny měli v jarních měsících 
možnost si některé z nich prohlédnout daleko-
hledem, a pokud se na nás vrtkavá kometární 
štěstěna usměje, možná bude v měsíci říjnu 
v dosahu našeho dalekohledu další vlasatice C/2017 O1 (ASASSN). V přednáš-
ce se zaměříme na historii poznání komet a jejich podstatu i novodobé bá-
ječné objevy z kosmických sond. Popíšeme si také význačné komety několika 
posledních desítek let, včetně Haleyovy komety, komet, které jen těsně míjí 
Slunce i fragmentů, které dopadly na Jupiter. Čeká nás opět v blízké budouc-
nosti podívaná na jasnou kometu, posla z hlubin vesmíru? 
Přednáška se koná v rámci Týdne vědy a techniky AVČR, vstup volný.
Za dobrého počasí bude po přednášce následovat pozorování hvězdné oblohy.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST 
Pozorování Slunce v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 14:00 do 15:00 
hod.
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek 
od 18:30 do 19:30 hodin a ve středu od 17:30 do 18:30 hodin. V Týdnu vědy 
a techniky AVČR. se pozorování konají po ukončení přednášky.
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, či Slun-
ce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. 
Mimo Týden vědy a techniky AVČR je vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 
let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND  
sobota 11. 11. a neděle 12. 11.
Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu a zúčastnit se 
v sobotu i v neděli pozorování Slunce od 14:00 do 15:00 hodin a v sobotu též 
pozorování večerní hvězdné oblohy od 18:30 do 19:30 hodin. 
Pozorování se konají v rámci Týdne vědy a techniky AVČR, vstup je volný.
V neděli 12. 11. v 15:00 hodin proběhne soutěž pro děti z cyklu soutěží „SOU-
HVĚZDÍ“– PODZIMNÍ OBLOHA. Soutěži bude předcházet povídání o podzimní 
noční obloze. O souhvězdích a viditelných planetách.
Soutěž se koná v rámci Týdne vědy a techniky AVČR, vstup je volný.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
MĚSÍC U KREJČÍHO
Pohádku uvádíme každou listopadovou středu v 15:30 hodin. Měsíček by si 
rád nechal u krejčího ušít fráček, ale na zkoušku přichází pokaždé jinak ve-
liký. Krejčí fráček neušije. Po pohádce následuje vysvětlení měsíčních fází.
Mimo Týden vědy a techniky AVČR je vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 
let, senioři a invalidé 10 Kč.

VÝSTAVY
- NOBELOVA CENA (od vernisáže, která proběhne 7. 11.)
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU (do 6. 11.)
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

První tři výstavy jsou dostupné na začátku astronomických pozorování a v tom 
případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je 
vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Čtvrtou 
a pátou výše uvedenou výstavu také zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena.
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Všechny besedy, semináře a poradenství jsou určeny veřejnosti, nejen 
pravidelným návštěvníkům MC. 
Vzhledem ke kapacitě MC je omezený počet účastníků a je nutná rezerva-
ce předem. 
Bude zima, bude mráz, aneb lampionová cesta za panem myslivcem
16.ročník tradiční akce pro celé rodiny spojené se sběrem krmení 
pro lesní zvěř.
Sraz ve středu 8. 11. před MC Cipísek 16.50–17.00. Svítící lampiony 
a krmení pro zvířata s sebou (kaštany, bukvice, suché pečivo, kukuřice 
apod.) Na tuto akci není potřeba se hlásit předem. V případě deště se 
akce nekoná, krmení je pak možné přinést v tomto termínu před MC, 
kde bude předáno myslivcům.
Prevence nemocí a úrazů malých dětí a první pomoc
beseda s Mgr. Ivanou Halouzkovou pro rodiče s dětmi, po besedě 
možnost individuálního poradenství
ve středu 1.11. od 9.00
Domácí dobroty aneb sladce bez cukru 
Sladká jídla nemusí být jen o bílém cukru a kupovaných dobrotách. 
Povídání, recepty, ochutnávka.
Beseda pro rodiče s Alenou Poulíkovou v pondělí 13. 11. 18.00–19.30
Nebojte se dětských emocí!
Víte, že všechny emoce si ukládáme, že ovládají učení i paměť nebo 
víte, která emoce je dnes nejčastější? Co dělat s dětským vztekem 
a pláčem? Jak naučit děti ovládat svoje emoce a proč?
Beseda pro rodiče s Markétou Skládalovou o výchově a komunikaci 
s dětmi v úterý 21. 11. 18.00–20.00.
Vánoční dobroty aneb slavíme zdravě
Chcete si připravit letos Vánoce jinak a zdravěji? Jak na tradiční dob-
roty netradičně včetně svátečního menu pro děti. Přijďte se inspirovat. 
Povídání, recepty, ochutnávka. Beseda pro rodiče s Alenou Poulíkovou 
27. 11. 18.00–19.30
Já, žena
Prožitkový seminář pro ženy s Veronikou Richter. Co je podstatou 
ženství, hlavní období v životě ženy, žena jako matka. Seminář se koná 
v úterý 28. 11. 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 poradenství 
s Mgr.Alenou Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství zdarma.
Individuální psychologické poradenství 
s PhDr. PetrouTenglerovou dle objednání, 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: mcprostejov@centrum.cz

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

Program MC Cipísek  
listopad 2017
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Prodejna
Po–pá 8.00–17.00  |  tel.: 603 288 731, 
588 207 244
e-mail: prodejna.pv@interforst.cz

Servis
Po–pá 8.00–16.30  |  tel.: 603 288 158
e-mail: servis.pv@interforst.cz Brněnská 4646/69, Prostějov

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

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ  
PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

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

tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 6. listopadu,  

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 zvířatům
Uspáváme ježky
KDY:  pátek 10. listopadu,  

od 16:00 do 17:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

Husovo nám. 67, Prostějov 
Benefiční akce – beseda o ježcích, 
jejich životě a zimním spánku. 
Povídání bude doplněno ukázkou 
živých ježků – dozvíte se, jak ježek 
dělá klubíčko, kolik má bodlinek, 
jestli má ocásek a jaký má zrak. 
Pro děti budou připraveny hravé 
ježčí aktivity – zjistíme hmotnost 
ježků, podíváme se do ježčího ka-
lendáře a dozvíme se, jestli by tito 
ježci v přírodě přežili zimu. Besedy 
se zúčastní i vedoucí Stanice pro 

handicapované živočichy v Němči-
cích nad Hanou. 
Vstupné (kočičí masová konzerva, 
nebo 20 Kč) bude věnováno na pod-
poru ježků ve stanici.
Pokud se nemůžete akce zúčastnit, 
ale rádi byste na ježky přispěli, 
můžete nadílku donést do Ekocen-
tra Iris, a to každé úterý a čtvrtek 
ve 13–16 hod. až do 15. prosince. 
O předání do stanice se postaráme. 

tvořivá dílna
Výroba krmítek pro ptactvo
KDY:  čtvrtek 16. listopadu (před 

státním svátkem), od 16:00 
do 18:00 

KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  
Husovo nám. 67, Prostějov

Tvořivá stolařská dílna, ve které 
budeme vyrábět dřevěná krmítka. 
Autoři si mohou zhotovené krmítko 
„adoptovat“, pokud ho vyvěsí kde-
koliv ve městě a budou se o něho 
celou zimu starat. Zbylá krmítka vy-
věsíme společně začátkem prosince 
v prostějovských parcích. Příspěvek 
na materiál: 50 Kč za krmítko.

tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 20. listopadu,  

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.

tvořivá dílna
Recyklace bez legrace: Tvoříme 
z textilu
KDY:  pátek 24. listopadu,  

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

Husovo nám. 67, Prostějov
Ze zbytků látek si vyrobíme několik 
drobností pro radost. Čeká nás výro-
ba voňavého levandulového ptáčka, 
vyzkoušíme si textilní květinu, aranž-
má ze zbytků látek a mnoho dalších 
drobností. Poplatek 20 Kč/osobu.

NA PROSINEC PŘIPRAVUJEME:
tvořivá dílna
Adventní věnce
KDY:  pátek 1. prosince,  

od 16:00 do 18:00

KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  
Husovo nám. 67, Prostějov

Tradiční výtvarná předvánoční dílna 
– výroba adventních věnců. Přineste 
si korpus na věnec, svíčky a bodce 
na svíčky. Základní přírodní materi-
ál na věnce poskytneme. Poplatek 
50 Kč za vyrobený věnec.

akce pro veřejnost
Vánoční strom pro ptactvo v sadu 
na Kosíři 
KDY:  neděle 3. prosince,  

od 9:30 do 12:30
KDE:  ovocný sad Oulehle  

na Velkém Kosíři
Nedělní Mikulášský výstup na Kosíř, 
který pořádá Klub českých turistů 
Smržice, doplníme krátkým za-
stavením u ovocného sadu Ou-
lehle. Tentokrát budeme pomáhat 
živočichům, kteří sídlí v sadu 
i v okolních lesích. V sadu ozdobíme 
vánoční stromky různými pochout-
kami pro ptactvo, zajíce, srnky 
a další živočichy. Materiál na výro-
bu ozdob si buď přineste s sebou, 
anebo můžete využít našich surovin. 
Při výrobě jedlých ozdob se můžete 
zahřát u ohýnku a ochutnat horký 
ovocný čaj. 

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, Olo-
moucký kraj, MŽP v rámci projektů 
„Nově o odpadech nejen na Prostě-
jovsku“ a „Učíme venku – Příroda 
Prostějovska“. 

Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris 
Husovo náměstí 67, Prostějov  
www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278, facebook: Ekocentrum Iris

pořádá v listopadu tyto akce:
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1.11. středa
17:30 tHOR: RaGNaROK
US | 130’ | 2017 | dobrodružné 
fantasy | 12+ | 120,- | titulky

20:00 eaRtH: deN Na 
ZÁZRaČNÉ PLaNetĚ FILMOVÝ KLUB

US | 95’ | 2017 | dokument | přístup-
né | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
2.11. ČtVRteK
17:30 MILada PReMIÉRa

ČR | 130’ | 2017 | životopisné drama 
přístupné | 120,-

20:00 VŠeCHNO NeJHORŠÍ PReMIÉRa

US | 96’ | 2017 | horor | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
3.11. PÁteK
15:30 PřÍŠeRÁKOVI
DE / GB | 96’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 tHOR: RaGNaROK 3d 
US | 130’ | 2017 | dobrodružné 
fantasy | 12+ | 140,- | dabing

20:00 VŠeCHNO NeJHORŠÍ
US | 96’ | 2017 | horor | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
4.11. sOBOta
15:30 LaJKa 3d 
ČR | 85’ | 2017 | loutkový sci-fi muzi-
kál | přístupné | 150,- / 130,- 

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

20:00 VŠeCHNO NeJHORŠÍ
US | 96’ | 2017 | horor | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
5.11. NedĚLe
10:30 eMOJI Ve FILMU
US | 97’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:30 PřÍŠeRÁKOVI 3d 
DE / GB | 96’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 150,- / 130,- | dabing

17:30 MILada
ČR | 130’ | 2017 | životopisné drama 
přístupné | 120,-

20:00 JIGsaW 
US / CA | 91’ | 2017 | horor | 15+  
110,- | titulky
--------------------------------------------------
6.11. PONdĚLÍ
14:00 PUtOVÁNÍ s dINOsaURY 
BIJÁseK 
US | 81’ | 2013 | rodinný film 
přístupné | 50,- | dabing

17:30 sNĚHULÁK 
US / GB / SE | 120’ | 2017 | myste-
riózní thriller | 15+ | 120,- | titulky

20:00 CHLaPI NePLÁČOU FILMOVÝ KLUB 

BA / SI / HR / DE | 98’ | 2017 | Drama 
15+ | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
7.11. úteRÝ
14:00 PUtOVÁNÍ s dINOsaURY 
BIJÁseK 

US | 81’ | 2013 | rodinný film
přístupné | 50,- | dabing

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

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

8.11. středa
17:30 MILada
ČR | 130’ | 2017 | životopisné drama 
přístupné | 120,-

20:00 ZaBItÍ POsVÁtNÉHO 
JeLeNa FILMOVÝ KLUB

GB / US / IE | 109’ | 2017 | mysterióz-
ní thriller | 15+ | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
9.11. ČtVRteK
17:30 VRaŽda V ORIeNt 
eXPRessU PReMIÉRa

US / MT | 110’ | 2017 | detektivní 
drama | 12+ | 120,- | titulky

20:00 sUBURBICON: 
teMNÉ PředMĚstÍ PReMIÉRa

US | 105’ | 2017 | komediální krimi  
15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
10.11. PÁteK
15:30 MaXINOŽKa
FR / BE | 91’ | 2017 | animovaný film 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 VRaŽda V ORIeNt eXPRessU 
US / MT | 110’ | 2017 | detektivní 
drama | 12+ | 120,- | titulky

20:00 sUBURBICON: 
teMNÉ PředMĚstÍ 
US | 105’ | 2017 | komediální krimi  
15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
11.11. sOBOta
16:00-19:00 CINetUBe
YouTube live show

20:00 VRaŽda V ORIeNt eXPRessU 
US / MT | 110’ | 2017 | detektivní 
drama | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
12.11. NedĚLe
10:30 MY LIttLe PONY FILM
US / CA | 99’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:30 MaXINOŽKa
FR / BE | 91’ | 2017 | animovaný film 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 VRaŽda V ORIeNt eXPRessU 
US / MT | 110’ | 2017 | detektivní 
drama | 12+ | 120,- | titulky

20:00 sUBURBICON: 
teMNÉ PředMĚstÍ 
US | 105’ | 2017 | komediální krimi  
15+ | 120,-| titulky
--------------------------------------------------
13.11. PONdĚLÍ
17:30 VRaŽda V ORIeNt eXPRessU 
US / MT | 110’ | 2017 | detektivní 
drama | 12+ | 120,- | titulky

20:00 tOM OF FINLaNd FILMOVÝ KLUB

FI / SE / DK / DE / US | 115’ | 2017 | živo-
topisné drama | 15+ | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
14.11. úteRÝ
14:00 sRdeČNĚ VÁs VÍtÁMe 
MetRO seNIOR

FR / BE | 92’ | 2017 | komedie | 12+ | 50,- | titulky

17:30 sUBURBICON: 
teMNÉ PředMĚstÍ 
US | 105’ | 2017 | komediální krimi  
15+ | 120,- | titulky

20:00 sLaM POetRY
Slam poetry exhibice | 120‘ | 70,-
--------------------------------------------------
15.11. středa
17:30 tHOR: RaGNaROK
US | 130’ | 2017 | dobrodružné 
fantasy | 12+ | 120,- | dabing

20:00 FaNtastICKÁ ŽeNa FILMOVÝ KLUB

CL / DE | 120’ | 2017 | Drama | 12+ 
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
16.11. ČtVRteK
17:30 ZaHRadNICtVÍ: NÁPadNÍK 
PReMIÉRa

ČR  | 113’ | 2017 | komediální drama  
přístupné | 120,-

20:00 LIGa sPRaVedLNOstI PReMIÉRa

US | 150‘ | 2017 | akční fantasy | 12+ | 120,- | titulky 
--------------------------------------------------
17.11. PÁteK
15:30 MaXINOŽKa
FR / BE | 91’ | 2017 | animovaný film 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 ZaHRadNICtVÍ: NÁPadNÍK
ČR  | 113’ | 2017 | komediální drama 
přístupné | 120,-

20:00 LIGa sPRaVedLNOstI
US | 150‘ | 2017 | akční fantasy | 12+  
120,- | titulky 
--------------------------------------------------
18.11. sOBOta
15:30 MY LIttLe PONY FILM
US / CA | 99’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 ZaHRadNICtVÍ: NÁPadNÍK
ČR  | 113’ | 2017 | komediální drama 
přístupné | 120,-

20:00 LIGa sPRaVedLNOstI 3d 
US | 150‘ | 2017 | akční fantasy | 12+  
140,- | dabing
--------------------------------------------------
19.11. NedĚLe
10:30 PřÍŠeRÁKOVI
DE / GB | 96’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

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

17:30 dOKUd NÁs sVatBa 
NeROZdĚLÍ
FR | 115’ | 2017 | komedie | přístup-
né | 120,- | titulky 

20:00 LIGa sPRaVedLNOstI
US | 150‘ | 2017 | akční fantasy | 12+  
120,- | titulky 
--------------------------------------------------
20.11. PONdĚLÍ
14:00 MIMI ŠÉF BIJÁseK

US | 97’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 50,- | dabing

19:00 OVČÁČeK MILÁČeK
ČR | 85‘ | 2017 | přímý přenos  
přístupné | 250,- / 200,-
--------------------------------------------------
21.11. úteRÝ
14:00 MIMI ŠÉF BIJÁseK

US | 97’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 50,- | dabing

17:30 VRaŽda V ORIeNt eXPRessU 
US / MT | 110’ | 2017 | detektivní 
drama | 12+ | 120,- | titulky

20:00 LIGa sPRaVedLNOstI 3d 
US | 150‘ | 2017 | akční fantasy | 12+  
140,- | titulky 
--------------------------------------------------
22.11. středa
17:30 dOKUd NÁs sVatBa 
NeROZdĚLÍ
FR | 115’ | 2017 | komedie | přístup-
né | 120,- | titulky 

20:00 sVatBa FILMOVÝ KLUB

FR / PK / LU / BE | 98’ | 2016 | drama 
12+ | 100,- / 80,- | titulky 

23.11. ČtVRteK
17:30 tÁta Je dOMa 2 PReMIÉRa

US | 100‘ | 2017 | komedie | přístup-
né | 120,- | titulky

20:00 HRÁČI se sMRtÍ PReMIÉRa

US | 108’ | 2017 | horor | 15+ | 120,- 
titulky
--------------------------------------------------
24.11. PÁteK
15:30 JÁ, PadOUCH 3
US | 91’ | 2015 | animovaný 
přístupné | 120,- / 100,- | dabing

17:00 LIGa sPRaVedLNOstI
US | 150‘ | 2017 | akční fantasy | 12+  
120,- | titulky 

20:00 HRÁČI se sMRtÍ
US | 108’ | 2017 | horor | 15+ | 120,-  
titulky
--------------------------------------------------
25.11. sOBOta
15:30 MaXINOŽKa
FR / BE | 91’ | 2017 | animovaný film 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

18:00 MOVeMBeR
koncert + charitativní akce na podpo-
ru mužského zdraví | vstup zdarma
--------------------------------------------------
26.11. NedĚLe
10:30 LaJKa
ČR | 85’ | 2017 | loutkový sci-fi muzi-
kál | přístupné | 130,- / 110,- 

15:45 ZKROCeNÍ ZLÉ ŽeNY
RU | 125‘ | 2017 | balet | přístupné  
220,- / 160,-

18:00 tÁta Je dOMa 2
US | 100‘ | 2017 | komedie | přístup-
né | 120,- | titulky

20:00 HRÁČI se sMRtÍ
US | 108’ | 2017 | horor | 15+ | 120,- 
titulky
--------------------------------------------------
27.11. PONdĚLÍ
17:30 ZaHRadNICtVÍ: NÁPadNÍK
ČR  | 113’ | 2017 | komediální drama  
přístupné | 120,-

20:00 WesteRN FILMOVÝ KLUB

DE / AU / BG  | 119’ | 2017 | drama 
15+ | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
28.11. úteRÝ
17:30 LIGa sPRaVedLNOstI
US | 150’ | 2017 | akční fantasy | 12+  
120,- | dabing

20:00 HRÁČI se sMRtÍ
US | 108’ | 2017 | horor | 15+ | 120,-  
titulky
--------------------------------------------------
29.11. středa
17:30 ZaHRadNICtVÍ: NÁPadNÍK
ČR | 113’ | 2017 | komediální drama 
přístupné | 120,-

20:00 NePřesadIteLNÝ  FILMOVÝ KLUB

ČR | 82’ | 2017 | dokument | 12+   
100,- / 80,- 
--------------------------------------------------
30.11. ČtVRteK
17:30 KVaRtetO PReMIÉRa

ČR | 93’ | 2017 | komedie | 12+ | 120,-

20:00 7 ŽIVOtŮ PReMIÉRa

GB / FR / US / BE | 123’ | 2017
12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

KINO 
PROstĚJOV

KINO MetRO 70 
WWW.MetRO70.CZ

WWW.FaCeBOOK.COM/KINOMetRO70
KINO@MetRO70.CZ

LIstOPad
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INZERCE

 

VYKOUPÍME DUKVYKOUPÍME DUKÁTY
SV. VÁCLAVA

Z LET 1923–1939

Číslované dukáty pamětní 1918–1923: 400–600 000 Kč dle čísla. 
Veškeré zlaté medaile z let 1918–1938 Sada Karel IV. 1978 – 200 000 Kč.

1923  12 000 Kč
1924  13 000 Kč
1925  12 000 Kč
1926  12 000 Kč
1927  15 000 Kč

1928  18 000 Kč
1929  40 000 Kč
1930  45 000 Kč
1931  12 000 Kč
1932  13 000 Kč

1933  12 000 Kč
1934  40 000 Kč
1935  26 000 Kč
1936  26 000 Kč
1937  300 000 Kč

JEDNODUKÁT: 

1923  35 000 Kč 
1929  130 000 Kč 
1930  180 000 Kč 

1931  40 000 Kč 
1932  35 000 Kč
1933  35 000 Kč 

1934  40 000 Kč 
1935  40 000 Kč 
1936  220 000 Kč

DVOUDUKÁT:

1929  140 000 Kč 
1930  370 000 Kč 
1931  140 000 Kč 
1932  140 000 Kč

1933  140 000 Kč 
1934  150 000 Kč 
1935  160 000 Kč 
1936  280 000 Kč

PĚTIDUKÁT:

1929  300 000 Kč 
1930  800 000 Kč 
1931  310 000 Kč 
1932  320 000 Kč

1933  300 000 Kč 
1934  310 000 Kč 
1935  350 000 Kč 
1936  340 000 Kč

DESETIDUKÁT:

INFO – TEL.: 736 127 661 p. SIMON, E-MAIL: simonrene@seznam.cz

OBČANSKÁ PORADNA
PETRA MICHKA

POSTŘEHY PETRA MICHKA A JEHO PŘÁTEL

Jiří Krampol: Jeden můj kolega mi nedávno řekl:  “Jestli je pravdou, 
že smích prodlužuje život, tak díky svému směšnému důchodu 
jsem téměř nesmrtelný”.

Petr Michek: Starý, leč dobře vypadající pán povídá svému 
vnukovi:”Jen se na mě Honzíku podívej! Nekouřím, alkohol nepiju, 
neběhám za ženskými a zítra budu slavit osmdesátku!” “Jóóó?  A 
dědo jak?”

Radim Uzel: Už jsem slyšel dosti vtipů, ale tento ještě ne. Vnučka je 
na prázdninách u svého nahluchlého dědy. Jednou takhle vběhne 
do domu a nadšeně volá a ukazuje mu: “Dědo! Představ si, na 
zahradě nám vyrostla takováhle mrkev a takovéto kedlubny!” A 
děda na to: “A máš ho děvče opravdu ráda?”.

  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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PaedDr. Eva Hanyková – několik vzpomínek
Před 15. roky – 30. 10. 2002 – se 

v  prostějovské  obřadní  síni  s  touto 
ženou  (rodačkou  z  Prostějova)  roz-
loučila rodina a široká veřejnost. Ne-
dožila se ani 61 let.

Dr.  Hanyková  (dále  jen  E.  H.) 
působila  na  lidi  ve  svém  okolí  ne-
smírným  optimismem  a  pozitivním 
přístupem k životu. Energie, vtip a tr-
valý nadhled nad  jakoukoliv  situací, 
smysl  pro  opravdovost  a  schopnost 
vytvářet  příznivou  atmosféru  –  to 
byly  její  nepřehlédnutelné  vlastnos-
ti.  Dokázala  být  rázná,  otevřená 
a  přímá. Režim před  rokem  1989  jí 
nebyl  zvlášť  nakloněn,  nebyla  poli-
ticky aktivní. Politikou pro ni byla její 
profese – práce s mentálně a tělesně 
postiženými dětmi. Mnoho let půso-
bila na ZŠI v Prostějově  (na Tetíně) 
jako  učitelka.  Své  zkušenosti mohla 
uplatňovat  až  po  svém  jmenování 
ředitelkou  Dětského  domova  v  Ko-
nici.  Po  realizaci  změn  ve  prospěch 
dětí byla přeložena na stejnou funk-
ci do Dětského domova v Plumlově. 
Prostředí včetně části personálu zde 

bylo  tehdy  velmi  neuspokojivé,  po-
dařilo  se  jí  zajistit  nezbytné  opravy 
a úpravy objektu a změnit styl práce 
podřízených. Děti ji oslovovaly „teto“ 
–  tak  daly  najevo  svou  spokojenost 
s  jejím  způsobem  chování,  s  jejím 
jednáním a vystupováním.

E.  H.  pracovala  také  na  morav-
ském  pracovišti  MŠMT  v  Olomou-
ci  a  v  celostátním  výboru  Federace 
dětských  domovů  (FICE).  Všude 
uplatňovala  svou  odbornou  a  orga-
nizátorskou úroveň  i model chování 
a  jednání  profesionálního  pracov-
níka  potřebný  v  nové  demokratické 
společnosti.

Díky  svým  schopnostem  a  vý-
sledkům byla pak pověřena  řízením 
Zvláštní  školy  internátní  v  zámku 
Čechy  pod  Kosířem.  Toto  zařízení 
přebudovala  na  moderní  výchovně-
-vzdělávací  instituci  pro  mentálně 
postižené děti. V tomto překrásném, 
ale  značně  devastovaném,  prostře-
dí  chátrajícím  z  nedostatku  financí 
(na  kterých  předchůdci  z  nezájmu 
ještě  „dokázali“  ušetřit)  dělala  svou 

práci  tak  dobře,  že  se  stala  známou 
nejen v obci  (bývalý  starosta Mader 
by  to  jistě  potvrdil),  ale  i  v  okresu 
a  celé  republice.  Velkou  měrou  se 
zasloužila  o  opravy budov,  interiéru 
i parku – vše bylo v minulosti velmi 
necitlivě  poničeno.  Aktivně  působi-
la  i na prostějovské radnici – odbor 
občanských  záležitostí  –  jako  oddá-
vající.

Nejvýznačnějších  aktivitou  E.  H. 
bylo  založení  Mezinárodního  a  hu-
debního  festivalu  pro  zdravotně 
postižené  děti  a  mládež  (MHF) 
na  plumlovské  přehradě.  Stala  se 
spoluzakladatelkou občanského sdru-
žení  „Písničkou  ke  slunci“,  kde  od  

r.  1996  vytvořila  skupinu  dobrovol-
ných  pracovníků,  a  koordinovala 
všechny potřebné činnosti včetně zís-
kávání sponzorů. Tuto událost Pros-
tějovu „záviděla“ i Praha, událost, na-
vštěvovaná i zahraničními účastníky. 
Festival  byl  uskutečněn  6x,  později 
po její smrti pomalu a jistě svou pů-
sobnost ukončil.

Poslední  realizovanou  akcí  E. H. 
bylo  vytvoření  Speciálního  pedago-
gického  centra  v  prostorách  „staré“ 
nemocnice, které pomáhalo rodičům 
s  retardovanými  dětmi. Aktérku  sa-
motnou trápily dlouholeté zdravotní 
problémy,  o  kterých  však  věděl  jen 
málokdo.

Závěrem  ještě  citace  Dr.  Libora 
Marka na smutečním obřadu: „V Evě 
Hanykové odešla do vzpomínek sym-
patická,  inteligentní a moudrá žena, 
která  zůstává  jako  otisk  a  vzor  pro 
naše  chování  a  jednání,  a  to  nejen 
k  postiženým  dětem,  ale  i  k  jejich 
rodičům,  spolupracovníkům  pod-
řízeným i nadřízeným a k  lidem vů-
bec“.....  F.H a E.F.
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Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i fi nanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.

Více informací na www.elektrowin.cz

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.  5008  (Nemo)  –  pes  kří-
ženec německého ovčáka, nalezen 
dne 2. 9. 2017, místo nálezu: ulice 
Kravařova

Evid. č. 5036 (Fido) – pes kříženec, 
nalezen dne 21. 9. 2017, místo ná-
lezu: ulice M. Pujmanové

Evid. č. 5050 (Hádes) – pes kří-
ženec  německého  ovčáka,  nale-
zen dne 30. 9. 2017, místo nále-
zu: Žešov

Děti v základní škole v Prostějově  
dostaly 104 550 Kč 
Základní  škola  v  ulici  Dr.  Horá-
ka  v  Prostějově  dostala  příjemný 
dárek. Díky nákupům během prv-
ního  dne  otevření  nové  prodejny 
v  ulici  Újezd  získala  tato  škola 
104.550 korun na nákup školního 
nábytku.

Finanční  sumu předali  škole 
zástupci společnosti LIDL Milo-
slavá  Turková,  PR  specialistka 
a statutárního města Prostějov – 
Mgr. Ivana Hemerková, náměst-
kyně primátorky a Mgr. Petr Ivá-
nek, vedoucí OŠKS.
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Zažijte život na zámku
Srdečně Vás zveme do nově otevřené kavárny 
v prostějovském zámku, Pernštýnské náměstí 8, Prostějov.
V měsíci listopadu si nenechte ujít tyto akce:
HUDEBNÍ PÁTEČNÍ   VEČERY 
pátek 3. 11. Marek Soldán  
pátek 10. 11 Karel Kekeši  
pátek 24. 11. Pavla Aschenbrennerová 

DOPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ PRO RADOST S KARLEM KEKEŠIM 
středa 8. 11. a středa 22. 11 v 10:30 hodin

 U všech akcí je vstupné dobrovolné  

Rezervace na tel.: 604 660 441, email: gallerydvorak@gmail.com, fb: gallerydvorak
Otevírací doba: 
Po–Čt: 10:00–20:00 
Pá: 10:00–23:00 
So: 18:00–23:00 
Ne: Zavřeno 
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PROSTĚJOVBYTOVÝ DŮM PALACKÉHO
MLÝNSKÁ novostavba v centru

www.residencereality.cz

INZERCE

HANÁCKÝ JERUZALÉM ZVE:
Nový spolek s názvem Hanácký Je-
ruzalém zahajuje v Prostějově svou 
činnost.  Jedním  z  jeho  cílů  je  po-
máhat pečovat o židovské kulturní 
dědictví  na Prostějovsku a rozvíjet 
jeho odkaz i pro budoucnost. 
Premiérovou  akcí  spolku  určenou 

široké veřejnosti bude přednáška historiků Karla Kavičky a Marie 
Dokoupilové „O zrušení starých prostějovských hřbitovů a na-
šich hodnotách“, která se uskuteční 15. 11. 2017 od 17:30 hod. v sále 
Českobratrské církve evangelické U Kalicha 1 v Prostějově. 
Veřejnost je srdečně zvána!
Místo konání viz foto: (google street view)  -red-

HUDEBNÍ VEČER ...s video projekcí...
JIŘÍ KABÁT (viola)
DANIEL JUN (klavír)
host: MARTIN "TUGI" PIVOŇKA (perkuse)
+ umělecká animace: VERONIKA ZACHAROVÁ
Na programu: G. F. Händel, W. A. Mozart, S. Prokofjev, G. Gershwin,  
J. Kabát a další...
Prostějov, sál Českobratrské církve evangelické (U Kalicha 1 / Kollárova 6)

Neděle 3.12.2017, 19:00
Koncert se koná za finanční podpory Okrašlovacího spolku města Prostějov.

Tvoření s hudbou je radost
Školním lavicím jsme dávno odrostli a přesto se do nich pravidelně a rádi vra-
címe. Setkáváme se v nich každé úterý nebo čtvrtek a za doprovodu hudby 
zobrazujeme svět kolem nás nebo tvoříme podle své fantazie. V měsíci listo-
padu vystavujeme v galerii Regionálního informačního centra prostějovského 
zámku. Ke zhlédnutí jsou ukázky kreseb a maleb všech účastníků. Od listopa-
du zveme všechny amatérské malíře i úplné začátečníky mezi nás. Malujeme 
pro radost a v přátelské atmosféře. Scházíme se v odpoledních hodinách od 14 
do 16 hodin v ZŠ Kollárova 4, Prostějov. Přihlaste se  formou SMS na číslo 
774 293 029 nebo na e-mail: koktejlpv@email.cz. Těší se Květa, Jana a všich-
ni pohodoví tvůrci. Přidejte se!  -jl-

Stavební firma hledá na svou pozici:

HLAVNÍHO STAVBYVEDOUCÍHO
Nabízíme:

Hlavní pracovní poměr, doba neurčitá, mzda od 35 000 Kč,  
vlastní automobil, finanční bonusy, odborná školení a další.

Požadujeme:
Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, prokazatelná  
zkušenost s vedením zaměstnanců, předchozí zkušenost  

min. 2 roky na odborné pozici.

Kontakt: Ing. Milan Chytil, tel.: 602 339 322, e-mail: chytil@ingremo.cz
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Divadlo Hanácké obce
Ochotnický  spolek  Divadlo  Hanác-
ké obce z Prostějova vstupuje do své 
devadesáté  sezóny.  Činnost  byla 
zahájena  18.  prosince  1927  v  sále 
hostince  U  Kořalků  v  Černém  dvo-
ře hrou Jana Nerudy Prodaná  láska. 
Od  tohoto  data  hraje  soubor  ne-
přetržitě,  nevyjímaje  roky  válečné.  
V   českém amatérském divadelnictví 
je to skutečně ojedinělý jev.

V  počátcích  se  podle  dobových 
tendencí  hrály  operety,  soubor  měl 
dokonce  vlastní  orchestr.  Po  vál-
ce  se  dramaturgie  kloní  k  činohře 
a na sklonku šedesátých let se začíná 
zaměřovat  na  dětského  diváka.  Pod 
vedením  Vlasty  Kubíčkové  vznikají 
inscenace  oceňované  na  národních 
přehlídkách.  Pod  záštitou  tehdejšího 
závodního klubu Železáren se výrazně 
zlepšilo materiální  a  technické  vyba-
vení  spolku  a mohlo  se  více  vyjíždět 
na divadelní štace. 

Současná  generace  divadelníků 
má  své  zázemí  ve  sklepních  prosto-
rách Městského divadla, kde se zkouší 
a jsou zde uloženy kostýmy a technika 
pro  zájezdy.  Složení  souboru  je  tra-
dičně  vícegenerační –  od nejstarších 
sedmdesátníků, přes mladé rodiče až 
po čtrnáctileté studenty. 

Pod režijním dohledem Hany Luž-
né  jsou  realizovány  vlastní  dramati-
zace, vycházející  z kvalitních předloh 
českých  autorů,  určené  pro  dětské 

diváky.  Na  repertoáru  byl  například 
Kubula  a  Kuba  Kubikula,  Edudant 
a  Francimor,  pohádky  Karla  Čapka. 
Pro  dospělé  byl  nastudován  Klicpe-
rův Ženský boj, dramatizace Čapkovy 
knížky  Jak  se  dělá  divadlo  pod  ná-
zvem  „Kláro!“,  dramatizace  povídek 
Květy Legátové.

Tradiční aktivitou Divadla Hanác-
ké  obce  je  návštěva  prázdninových 
táborů  Společnosti  pro  podporu  lidí 
s mentálním  postižením  z Havířova. 
Kromě vlastního představení se herci 
věnují  klientům  v  rámci  táborového 
programu a připravují pro ně divadel-
ní workshop.

 Nyní jsou diváci zváni na moderní 
dramatizaci  Strašidla  cantervillského 
O. Wilda.  Tento  trochu  „duchařský“ 
příběh  je  určen  dospělým  divákům, 
ale pobaví se i děti, které přijdou s ro-

diči.  Představí  se  současná  herecká 
generace DHO – Milan a Eva Urba-
novští,  Jarmila  Nováková,  Kateřina 
Hasová,  Petra  Vidmuchová,  Lukáš 
Kameníček, Magdalena Krejčí a další. 
Roli ducha sira Simona výborně ztvár-
nil Václav Lužný.

Také díky finanční podpoře statu-
tárního města  Prostějova může  pra-
covat  společenství  lidí,  kteří  věnují 
svůj  volný  čas  amatérskému  divadlu 
a podílí se dalšími aktivitami na kul-
turním  dění  ve  městě.  Ochotnický 
spolek  Divadlo  Hanácké  obce  hraje 
v divadle v Prostějově a vyjíždí za svý-
mi diváky do okolních obcí. Nejbližší 
termín představení je středa 1. listopa-
du v 19 hodin – za oponou Městského 
divadla,  můžete  zhlédnou  Strašidlo 
cantevillské.

-hl-

Pozvánka na výstavu
Pořádá: Galerie umění Prostějov. Výstava se koná  

od 15. 11. 2017 do 31. 12. 2017  
v obchodním centru Zlatá brána. 
Otevřeno denně 9–19 hodin (pondělí–neděle).

Pozvánka 
na divadelní 
představení 
John Chapman a Dave 
Freeman

Klíč pro dva

11. 11. 2017 sobota /  
19:00 hodin / přednáško-
vý sál Národního domu / 
mimo předplatné

Moje divadlo Prostějov – Režie: 
Pavel Drmola
Hrají: M. Drmolová, H. Švédo-
vá, J. Dohnal, M. Jančík, P. Dr-
mola, D. Vicencová, H. Špryna-
rová, R. Volek
Rošťácky bláznivá britská kon-
verzační  komedie  o  tom,  jak 
ve  svém bytě  bez úhony přežít 
setkání  svých  milenců,  jejich 
manželek a dávných přátel.
Realizováno  za  podpory  statu-
tárního města Prostějova
Vstupenky  je  možné  zakoupit 
v  divadelní  pokladně Městské-
ho divadla v Prostějově.

Sobota 11. listopadu v 18 hodin 
v KD MALÉ HRADISKO
FINDING AMERIKA: GANGSTEŘI 
Z NAŠEHO ODDÍLU (Aleš Procház-
ka, Arnold Prokop)
Muzikálový  příběh  dvou  kluků,  kte-
ří  touží  po  dobrodružství  a  hledají 
poklad  amerického  gangstera  Lanzy 
Ručky, který zmizel kdesi v Chicagu, 
se  odehrává  v  době  socialistických 
spartakiád,  modrých  košil  a  rudých 
šátků. Zavede však diváka i do tajných 
barů  chicagského  podsvětí  počátku 
minulého století. 

Zkušený hudební skladatel Arnold 
Prokop napsal šest ústředních melodií 
a  písničkářka  Martina  Hurikán  Sei-
bertová přidala další dvě písně.

Účinkují: V.Lužný, L. Kameníček, 
T. Snášelová, K. Vejmělková, M. Sei-
bertová,  P. Martínková, D. Kopecká, 
K. Dohnalová, A. Buršová, M. Tabe-
ry, M. Osladil, O. Kučera, A.  Špičák,  
V. Palatý a další

Choreografie: Lucie Lužná
Režie: A. Procházka

VÁŽENÍ DIVÁCI, 
Na 9. Prosince 2017 připravujeme 

velkolepou show, v DIVADLE POINT, 
naposledy v prostorách na olomoucké 
ulici.  Ve  120  minutách  prosvištíme 
uplynulých  13  sezón  ve  starém  PO-
INTU  a  nabídneme  ukázky  z  nově 
připravovaných her. Nezapomeňte si 
rezervovat místa.  A. P.

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera,  
Olomoucká 25, Prostějov

13. SEZÓNA  LISTOPAD 2017

SPOLEČNOST, KULTURA
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INZERCE

Občané bydlící v regionu Prostějovska se mohou 
připojit k více než 68 000 domácnostem a 570 obcím 
po celé České republice využívajících výhod úspěšného 
celorepublikového projektu Občanům. Zapojené  
domácnosti v minulých letech průměrně ušetřily na 
energiích 5 250 Kč ročně

Garantem a organizátorem projektu je společnost  
Občanům s.r.o., která zajišťuje výhodnější služby pro vás 
i vaše sousedy. V rámci aktuální kampaně je možné získat 
levnější dodávky elektřiny, plynu a také získat dodatečnou 
úsporu na vodě. Díky vysokému počtu zapojených domác-
ností, spolků a i firem jsou ceny nižší až o 25 % oproti běž-
ným cenám na trhu. 

Registraci pro domácnosti můžete vyplnit na on-line na 
níže uvedené adrese a to z pohodlí vašeho domova.

  Bezplatná registrace: www.obecobcanum.cz

Koordinátorka projektu - Prostějovsko

Miluše Petříková
Domluvte si se mnou schůzku: tel. 607 644 535
Napište mi e-mail: miluse.petrikova@obecobcanum.cz

Bezplatná registrace
do celostátního projektu

Vysoutěžili jsme výhodnější služby pro vás i vaše sousedy.

KONCERT DECHOVÉHO 
ORCHESTRU ZUŠ 
VLADIMÍRA AMBROSE 
PROSTĚJOV
První  adventní  neděli  si  můžete  zpříjemnit  koncertem 
velkého dechového  orchestru  ve Velkém  sále městského 
divadla.  Stalo  se  nepsaným  pravidlem,  že  prostějovské 
publikum si může orchestr poslechnout v místě působiště 
2x do roka, v adventním čase a na  jaře. V průběhu celé-
ho  roku však orchestr koncertuje na  různých  festivalech 
a místech po celé republice. Letos v červenci rovněž muzi-
kanti předvedli své hráčské umění v dalekém Norsku.

Počet členů orchestru se pohybuje kolem 60ti, dokon-
ce v letošním školním roce počet hráčů se ustálil na čísle 
67. V čele orchestru stojí a diriguje p. uč. Rudolf Prosecký 
a mu pomáhá p. uč. Zdeněk Pella, který v orchestru hraje 
na  trombon a  zároveň  i  diriguje. V orchestru hrají  žáci 
a studenti školy, bývalí studenti školy, učitelé a další hrá-
či, které baví orchestrální hra. Jedná se tak o zcela uni-
kátní těleso, ve kterém se potkávají a spolu hrají všechny 
generace.

Repertoár orchestru je velmi široký a na každém kon-
certě publikum něčím překvapí. Určitě tomu bude i tento-
krát. Koncert se uskuteční 3. 12. 2017 v 17.00 v městském 
divadle.  -HM-

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA VLADIMÍRA 
AMBROSE  PROSTĚJOV 

ZUŠ LISTOPAD 2017
Kravařova 14, Telefon: 
582 406 050

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka, Kravařova 14 
Říjen – listopad 2017 – Výsta-
va „Začínáme“ – výstava prací 
žáků výtvarného oboru ZUŠ 
Vladimíra Ambrose.

HUDEBNÍ OBOR
Besídky žáků v 17.00 hod. sál 
ZUŠ, Kravařova 14, 14., 15., 22., 
a 23. 11. 2017

KONCERT STARŠÍCH ŽÁKŮ
21. 11. 2017 v 17.00 hod. v sále 
ZUŠ, Kravařova 14

ADVENTNÍ KONCERT
3. 12. 2017 v 17.00 hod. v sále 
Městského divadla hraje De-
chový orchestr ZUŠ Vladimíra 
Ambrose Prostějov

PATCHWORKU SE V PROSTĚJOVĚ DAŘÍ
28. a 29. října se uskuteční v hotelu Tenis Club v Prostějově ce-
lorepublikové setkání patchworkářek a náš spolek je jedním ze 
spolupořadatelů. 

Máme spoustu plánů a nápadů a rády se podělíme i s ostat-
ními. Pokud vás tedy naše informace a nabídka zaujala, přijďte 
mezi nás – kontakt najdete na fb Patchwork Prostějov,z.s nebo 
napište na eschwarzova@seznam.cz nebo na telefonním čísle 
602 733 568, rády vám poskytneme bližší informace.

Pokud rádi tvoříte, přijďte mezi nás. 
Patchwork Prostějov, z.s.
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Charita děkuje prostějovské firmě 
Koutný za dar pro Haiti
Do sbírky Kontejner na Haiti míří 
z Centra materiální pomoci Charity 
Olomouc šicí stroje a půl tuny 
metráže a krejčovských potřeb. 
Do sbírky se zapojila prostějovská 
firma Koutný, která darovala 
celkem 2 tisíce metrů látek pro 
výrobu oděvů včetně drobné 
krejčovské přípravy. Šicí stroje, 
textilie a další krejčovské pomůcky 
využijí sestry z řádu sv. Josefa 
pro nově vznikající šicí dílnu pro 
haitské ženy a dívky v Gonaïves. 
V návaznosti na dar metráže pro 
Haiti věnuje firma Koutný Charitě 
2 200 kusů pánského ošacení.

Sbírku pro Haiti podpořili jednotliví 
dárci  i  oděvní  firmy.  „Od  června  se 
na nás obraceli lidé nejen z Olomou-
ce  a  z  blízkého okolí,  ale  i  z  dalších 
koutů České republiky, kteří se chtěli 
zapojit  a  přispět  darem.  Nejčastěji 
se  jednalo  o  šicí  stroje,  látky,  krej-
čovské  pomůcky,  oblečení,  školní 
pomůcky a hračky. Největší dar jsme 
však obdrželi z Prostějova,“ přiblížila 
Barbora  Cigánková  z  Charity  Olo-
mouc.  Oděvní  firma  Koutný  daro-
vala do kontejneru pro Haiti 25 rolí 
různobarevných látek, přes 4 800 ks 
zdrhovadel a 100 ks nití. 

Haiti  –  těžce  zkoušená  země  su-
žovaná  zemětřeseními,  hurikány 
a politickou nestabilitou,  je podle In-
dexu lidského rozvoje nejchudší zemí 
amerického kontinentu. Rozvoji země 
brání rovněž vysoká míra nezaměstna-
nosti a negramotnosti. „Rozhodli jsme 
se věnovat pro nás nadbytečný mate-
riál do sbírky pro Haiti, aby byl nejen 
dále  využitelný,  ale  pomohl  hlavně 
tam, kde je třeba,“ uvedl majitel známé 
prostějovské firmy Pavel Koutný.

Doménou společnosti Koutný jsou 
kvalitní pánské obleky, saka, kalhoty. 
Firma  je  předním  dodavatelem  pro-
fesního oblečení pro resorty a institu-

ce státní správy. Do firemní značky se 
obléká i Hradní stráž České republiky 
nebo čeští vojáci na mírových misích 
po celém světě. V nabídce 2 200 kusů 
pro Charitu jsou kalhoty, vesty, kabá-
ty, obleky a samostatná saka. „Oděvy 
vhodné  pro  tropické  podnebí  ode-
šleme  v  kontejneru  na Haiti,  kabáty 
a vesty na Ukrajinu. Část ošacení pře-
dáme našim charitním zařízením, kde 
budou  darovány  potřebným  lidem 
v  obtížné  životní  a  finanční  situaci,“ 
upřesnil  Martin  Zamazal,  vedoucí 
humanitárního oddělení Arcidiecézní 
charity Olomouc.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Denní stacionář Pivoňka získal prvenství!!
O  úspěchu  denního  stacionáře  Pi-
voňka  na  mezinárodním  filmovém 
festivalu  MPPFF  (Mental  power 
Prague  film  festival),  jsme  Vás  již 
informovali v červnu 2017. Dne 19. 
září  2017  jsme  se  zúčastnili  8.  roč-
níku  celostátního  multižánrového 
festivalu pro handicapované talenty 
s  názvem  „Nad  oblaky  aneb  Každý 
může  být  hvězdou“.  Tento  festival 
rozvíjí obzory handicapovaných lidí 
a  dokazuje,  že  zdravotní  postižení 
není omezením pro umělecké schop-
nosti. Festival se konal na Výstavišti 
Flora Olomouc za účasti  čestné pa-
tronky  Kateřiny  Kornové  a  dalších 
VIP  osobností.  Akce  se  konala  pod 
záštitou  hejtmana  Olomouckého 
kraje  Ladislava  Oklešťka.  Smyslem 
festivalu je dát šanci nadaným lidem 
se zdravotním postižením, podpořit 
jejich  snahu  a motivovat  je  k  další 

činnosti.
Soutěžili  jsme  v  kategorii  video 

a k naší velké radosti jsme si přivez-
li pohár za 1. místo. Klienti denního 
stacionáře  Pivoňka  představili  svůj 
film  Nejlepší  prázdniny,  kterým  se 
již  prezentovali  na MPPFF  v  Praze. 
Ve  filmu  klienti  vypráví  o  místech, 
která znají, která mají rádi, a kam by 
se chtěli podívat. Pomocí nahraných 

scén  se  ocitli  např.  v Anglii,  Francii 
či Itálii.   „Při tvorbě scénáře k filmu 
bylo pro nás důležité, aby se na něm 
klienti aktivně účastnili“, říká koordi-
nátorka DS Pivoňka Lucie Kacvinská. 

Celý  film můžete najít na webo-
vých stránkách organizace Centrum 
sociálních  služeb  Prostějov,  p.  o. 
www.csspv.cz

-ek-

Benefiční koncert  
pro varhany
V neděli 1. října odpoledne se v kos-
tele  Povýšení  svatého  Kříže  v  Pros-
tějově  uskutečnil  benefiční  koncert 
se  speciálními  hosty.  V  neobvyklé 
roli  muzikanta  se  představil  ministr 
zemědělství  Marian  Jurečka,  který 
zde  se  svými  hosty  vystoupil  s  hrou 
na  tubu. Výtěžek koncertu byl  věno-
ván na restaurování varhan v kostele 
Povýšení sv. Kříže, která by měla být 
dokončena v příštím roce. Bez varhan 
to totiž v kostele nejde a ty naše z kon-
ce 19. století na generální restaurování 
už řadu let čekaly.

Vstupné bylo dobrovolné, nicméně 
–  jak řekl Marian Jurečka - budeme 
velmi rádi, když i svým malým dílem 
přispějete. A ukázalo se, že posluchači 
ho poslechli a byli velmi štědří - včet-
ně darů se vybralo celkem 74 037 tis. 
Kč. Křesťanské Pán Bůh zaplať všem 
je v tomto případě opravdu velmi sr-
dečné.

Koncert  přijel  navštívit  a  hosty 
i posluchače pozdravil také otec arci-
biskup Jan Graubner, který nás svou 
návštěvou mile překvapil.

Koncert  a  hosty  uvedl  bývalý  ře-
ditel  cyrilometodějského  gymnázia 
Jaroslav  Fidrmuc,  dnes  náměstek 
ministra školství. A potom už to bylo 
všechno  pod  symbolickou  taktovkou 
Mariana  Jurečky.  Zazněla  hudební 
díla od baroka po současnost, nádher-
né Bachovo a Gounodovo Ave Maria 
i úryvky z poezie. Hudba i slova zněla 
krásně uším a hladila po duši.

Koncert  pomohli  zorganizovat 
členové městské a okresní organizace 
KDU – ČSL. I jim patří velký dík.

Kdo  byste  chtěli  a  mohli  po-
moci  při  generálním  restaurování 
varhan,  které  vedle  mnoha  dárců 
z  řad  občanů  i  právnických  osob 
podpořili  v  letošním  roce  i  Město 
Prostějov částkou 200.000 Kč a Olo-
moucký  kraj  částkou  300  000 Kč, 
můžete  přispět  na  bankovní  účet 
číslo 1500345309/0800 (Česká spo-
řitelna), variabilní  symbol 720 nebo 
napsat  do  zprávy  na  složenku  DAR 
VARHANY. 

Jménem  farnosti  Povýšení  sv. 
Kříže moc děkuji všem, kdo jste pod-
pořili  nebo  ještě  jakkoliv  podpoříte 
restaurování našich varhan.

Jana Tobolová,  
člen pastorační rady farnosti,  

v Prostějově 11. 10. 2017



37PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

SPOLEČNOST

PROGRAM NA LISTOPAD

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.
7. 11. Specifika výchovy chlapců – 
seminář rodinného poradce Ing. P. Mečkov-
ského, M.A
Co je jiné při výchově synů? Mohou mámy 
dělat chyby? Společně projdeme úskalími 
i tipy, jak zdárně vychovávat kluky. 

14. 11. Umíte rychlé a výživné večeře? 
– kulinářský podvečer s výživovou poradky-
ní L. Němcovou
Teplá večeře je zdraví prospěšná (zvláště 
v zimě), navíc stmeluje rodinu, ale jak to zvlá-
dat časově a navíc tak, aby taková večeře měla 
vhodnou skladbu, která dodá potřebné živiny, 
ale nezatíží organismus a nepřiberete po ní? 

21. 11. Prevence karcinomu prsu – 
seminář pracovnic Mamma HELP Olomouc 
V besedě s vyškolenými lektorkami, které 
jsou zároveň vyléčené onkologické pacientky, 

shlédnete elektronickou prezentaci, získáte 
přehled o výskytu karcinomu prsu v ČR, 
informace o prevenci a způsobech léčby. 

28. 11. Jak podpořit řečové schopnosti 
dítěte? – seminář logopeda  
Mgr. L. Jeřábka 
Lektor probere podmínky rozvoje mluvené-
ho projevu u dětí, jaké mohou být příčiny 
narušení zdravého vývoje komunikačního 
systému a jak jim předcházet. 

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. 
Každou středu 18. 10.–22. 11., vždy 
od 8.30–11.30. 

Čtvrtky 17.00–19.00 
2. 11. Ukrajinské speciality – kulinářský 
podvečer s V. Kozakovou
S kulinářským programem se podíváme 
opět na Ukrajinu. 

30. 11. Adventní věnec – tvořivá dílna 
s E. Svobodovou, DiS. 

Přijďte si vyrobit svůj vlastní adventní 
věnec podle svého vkusu. Budeme používat 
převážně přírodní materiály. 

Sobota 25. 11. 16.00–19.00 Dobro-
činná aukce Žebříku – 11. ročník
Aukce se můžete zúčastnit dvěma způsoby: 
1) darovat do aukce pěkné a zajímavé 
předměty (např. pochutiny, hračky, potřeby 
pro domácnost a zahradu, dekorativní 
předměty, nikoliv oblečení) a/nebo 2) 
přijít na aukci a vydražit se věci, které se 
Vám líbí. 

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 Olomo-
ucký kraj a statutární město Prostějov.
Aktivity projektu Integrační aktivity podpo-
řilo statutární město Prostějov a Olomouc-
ký kraj.

ASOCIACE REIKI MORAVA z.s. 
web: www.reikimorava.cz
mob: 00 420 608 707 122 
e-mail: asociace@reikimorava.cz 

vás zve na listopadové akce: 
15. 11. 2017 středa 18.00 hod
Klub AREIM – Národní dům v Prostějově – 1.NP, červený salonek
LÉKAŘSKÁ MARIHUANA A JEJÍ VYUŽITÍ V LÉČBĚ CIVILIZAČNÍCH CHOROB.
Mimořádně zajímavá přednáška, která nás seznámí s možnostmi využití  látek obsažených v konopí a  to bez 
přítomnosti psychotropního a návykového THC. Studie prováděné po celém světě se shodují na tom, že lékařská 
marihuana pozitivně ovlivňuje poznávací funkce, vnitřní homeostázu, oxidační stres, nervově-hormonální sou-
stavu a mnoho dalších funkcí v našem těle. 
Mgr. Leona KASLOVÁ – přednášející je terapeutka a bylinkářka zabývající dlouhodobě výše uvedenou problematikou. 
CO JE REIKI? Mgr. Rudolf FRANTIS – předseda ASOCIACE REIKI MORAVA z.s.
Vice na: www.reikimorava.cz 

25. 11. 2017 sobota 10.00 hod
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – I. STUPEŇ – ART ECON SŠ, Husovo nám. 91, PV, 2. NP, multimediální učeb-
na. Přibližně hodinová prezentace o REIKI, potom iniciace na REIKI. Následuje seminář o práci s energií REIKI 
a průběžné procvičování jednotlivých technik, které jsou součástí výuky prvního stupně. Iniciace probíhá indivi-
duálně. Úvodní přednáška s prezentací a zodpovězením dotazů je zdarma. 
Více na www.reikimorava.cz 
  Mgr. Rudolf FRANTIS, předseda a lektor ASOCIACE REIKI MORAVA z. s. 
Projekt „Seznamování veřejnosti s tradičním Usuiho REIKI“ je spolufinancován Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějovem

Poděkování
V letošním roce oslavil náš spolek 25 
let. Opravdu je to už 25 roků, kdy jsme 
začali poskytovat sociální  služby, na-
před ve Vrahovicích a teď již od roku 
2000  na  Tetíně.  A  právě  budova 
na Tetíně nás letos o prázdninách za-
čala zlobit. 

Po velkých deštích a větru na začát-
ku července se nám začala bortit naše 
již tak chatrná střecha. Že bude potře-
bovat  opravit  jsme  věděli,  ale  doufali 
jsme,  že  snad  ještě  rok vydrží, proto-
že  náš  objekt  je  velký  a  oprava  tudíž 
drahá.  Bohužel  letošní  prudké  deště 
a s nimi související silný vítr rozhodly 
za nás. Propadl se jeden trám a starou 
střešní  taškou  začalo  zatékat. Protože 
k  opravě  střechy  je  zapotřebí  uklidit 
na půdě, začali jsme přemýšlet, jak to 
provést,  neboť  v  půdních  prostorách 
se skladovalo mnoho věcí ještě z doby, 
kdy budova patřila OÚNZ v Prostějově. 

Na úklid jsme se sešli 30. 9. 2017 
hned  ráno  a  pilně  jsme  pracovali  až 
do odpoledne. Protože nám vojáci ze 
102.  průzkumného praporu pomohli 
s rozšířením naší prosby o pomoc při 
úklidu  půdy  na  svých  internetových 
stránkách, sešlo se nás krásných dva-
náct. Všichni se ihned zapojili a svou 
prací přispěli k rychlému a zdárnému 
průběhu akce.

Chtěli  bychom  všem  účastníkům 
naší  minibrigády  poděkovat.  Jim 
i všem, kteří se zasloužili o prezentaci 
akce. Protože díky jejich aktivitě o sdí-
lení  naší  pomoci  dorazili  i  nám  ne-
známí  lidé,  třeba mladík, který bude 
od  ledna  2018  také  vojákem  z  po-
volání  u  některého  z  prostějovských 
útvarů,    nebo  studentka  Univerzity 
obrany,  zaměstnaci  SENZA družstva 
a také zaměstnanci našeho spolku.

Takže úklid jsme zvládli na jednič-
ku a v současné době již začala rekon-
strukce  naší  střechy,  která  již  nejde 
opravit, ale musí se celá udělat znovu. 
Po  jednání  s  výrobci  střešní  krytiny 
a výběru dodavatele prací je rozpočet 
na  novou  střechu  1  680  tis.  A  proto 
jsme rádi, že se nám za pomoci všech 
zúčastněných podařilo půdní prostory 
pod střechou připravit na tuto nároč-
nou  investiční  akci  a  nezvýšili  jsme 
rozpočet na rekonstrukci střechy. Pro-
to  děkujeme  všem,  kteří  se  rozhodli 
nám pomoci. A vůbec nezáleží na tom, 
jestli je ta pomoc finanční nebo fyzic-
ká.  Protože  důležité  je,  že  se  umíme 
spojit a pomoci  těm, kteří v  tu chvíli 
pomoc potřebují.   -Lipka-
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Hasičská sezóna je u konce,  
aneb na chvíli zase pověsíme soutěžní výbavu na hřebík

Přišel podzim a s ním jako tradičně 
konec závodní hasičské sezóny, kte-
rá  se  skládala  převážně  ze  soutěží 
v požárním útoku. A jak vlastně vy-
padala? 

Pokud  budeme  uplynulou  sezó-
nu  hodnotit  pomocí  čísel,  tak  stojí 
za zmínku, že jsme se zúčastnili celkem 
20 závodů, 21krát se umístili na stup-
ních vítězů a z  toho 11krát se  jednalo 

o  celkové  vítězství. Co  je  ale důležité, 
tak to že jsme během tohoto roku zís-
kali 10 nových dětí, díky kterým se naše 
mládežnická základna opět o něco roz-
šířila. Za tohle jsme hrozně vděční a ur-
čitě máme zájem i o další nové tváře. 
Pokud  by  kdokoliv  chtěl  nějaké  další 
informace, může navštívit naše webové 
stránky www.sdhkrasice.cz

Na  závěr  bych  chtěla  jménem 
SDH  Krasice  poděkovat  statutár-
nímu  městu  Prostějovu  za  finanč-
ní  podporu,  kterou  nám  poskytlo 
a  všem  rodičům,  trenérům,  vedou-
cím a ostatním členům seniorských 
družstev  našeho  sboru,  bez  jejichž 
nasazení bychom se neobešli.

Karolína Burešová, 
vedoucí mládeže SDH Krasice

Najády 
Letos  jste  se  mohli  již  čtvrtou  se-
zónu setkávat na závodech dračích 
lodí s ženskou dračí posádkou Na-
jády. Jde o partu holek, která jezdí 
hlavně  pro  zábavu  a  vždy  s  úsmě-
vem,  ale  to  neznamená,  že  se  ne-
mohou pyšnit řadou pohárů a oce-
nění,  které  si  za  ty  roky  ze  závodů 
dovezly.  V  tomto  roce  se  Najády 
účastnily dračích klání poprvé za fi-
nanční podpory statutárního města 
Prostějova,  které  posádce  přispělo 
na startovné dotací ve výši 5000 Kč. 
I díky tomuto příspěvku mohly Na-
jády  startovat  v  kategorii  sprintů 
i dlouhých  tratí například v Přero-

vě,  Kojetíně,  Pavlově  nebo  na  do-
mácí Plumlovské přehradě. A že  je 
s  holkami  vždy  legrace  a  nepokazí 
žádnou  zábavu,  dokazuje  i  druhá 
cena  za  kostýmy,  kterou  získaly 

na  tradičních  závodech  Amatér-
ského mistrovství světa ve Znojmě, 
kde se Najády převlékly za zvířátka 
z pohádky Madagaskar.  

-pč-

Mladí hasiči SDH 
Domamyslice při 
Sportcentru DDM, 
Prostějov jakožto 
absolventi 

JUNIOR  UNIVERZITY  –  vzdělává-
ní  mladých  záchranářů  -  promovali 
na VŠB v Ostravě

V  neděli  1.  října  2017  proběhla 
v  prostorách  auly  VŠB-TU  Ostrava 
slavnostní  promoce  absolventů  pro-
jektu  Junior  univerzita  –  vzdělávání 
mladých záchranářů.

Junior  univerzity  se  z  35  přihlá-
šených  zúčastnilo  11  našich mladých 
hasičů:

Borská  Sára, Dominiková Nikola, 
Nováková  Tereza,  Jásková  Natálie, 
Khýr  Jan,  Kravák  Richard,  Povýšil 
Štěpán,  Reiter  Dominik,  Reiterová 
Vanessa, Šanovský Viktor, Ševčík Bar-
toloměj. 

Jeden z nich studium nedokončil. 
Tedy  10  našich  absolventů  získalo 
ABSOLVENTSKÉ LISTY z rukou její 
magnificence, prorektorky VŠB- tech-
nické univerzity Ostrava Ing. Zdeňky 
Chmelíkové, Ph.D. a člena výkonného 
výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a  Slezska  a  krajského  starosty  MSK 
Ing. Lea Kuběny. 

Slavnostně  byli  také  oceněni  stu-
denti, kteří po celý průběh Junior uni-
verzity dosahovali vynikajících studij-
ních  výsledků. Nejlepším  studentům 
byly předány věcné dary s věnováním. 
Mezi 3 nejlepší patřil  i náš – Štěpán 
Povýšil.

Cílem projektu bylo vytvoření no-
vého  systému mimoškolního  vzdělá-
vání vedeného v duchu vysokoškolské 
výuky. 

Závěrem  je  třeba  poděkovat 
Sportcentru  DDM,  Prostějov,  SDH 
Domamyslice a rodičům za spoluprá-
ci  a  zajištění  celoroční  dopravy  dětí  
na Junior univerzitu v Ústřední hasič-
ské škole Jánské koupele.

Mgr. Zdeňka Ševčíková,  
Pedagog volného času  

portcentrum DDM, Prostějov,  
Vedoucí hasičského kroužku

(redakčně zkráceno)

Dvě jedničky přinesly vítězství ZŠ Dr. Horáka
Další  dvacítku  tradiční  Branně-
-vlastivědné soutěže otevřel 27. 9.2 
017  11.  ročník  pořádaný  Základní 
školou Dr. Horáka, která ji převza-
la od Muzea a galerie v Prostějově. 
Za vydatné a nepostradatelné  spo-
lupráce města  Prostějova,  Armády 
ČR,  hasičů,  policie  a  Střední  zdra-
votnické  školy  byla  i  přes  mírnou 
nepřízeň počasí velmi hojná účast. 
Zahájení  už  tradičně  patřilo  ná-
městkyni  primátorky  Mgr.  Ivaně 
Hemerkové a samozřejmě ředitelce 
pořádající školy Mgr. Bc. Petře Ru-
báčové.  Zúčastnilo  se  7  základních 
škol  našeho  města  a  každá  byla 
úspěšná  v  některé  ze  4  kategorií. 

Celkové  vítězství  a  putovní  pohár 
zakotvily  v  pořádající  škole,  s  těs-
ným  náskokem  před  loňskými  ví-
tězi z RG a ZŠ a ZŠ Melantrichova. 
Všechny složky záchranného systé-
mu nedaly body zadarmo a znalosti 

prověřily dokonale. Velký dík patří 
i Mgr. Evě Vlkové za zajištění a pří-
pravu celé soutěže. Děkujeme všem 
za  účast  a  těšíme  se  na  viděnou 
v září 2018. 

-ms-
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INZERCE

Prostějov, Olomoucká ul. 
Prodej tří jednotek v činžovním domě v OV, užitná 
plocha celkem 253 m2. Vhodné i jako investice, prostory 
pronajaty. PENB – G.    

Cena: 2.399.000 Kč

Plumlov, okr. Prostějov
Výstavba rodinného domu 4+kk s garáží, terasou 
a pozemkem celkem 1.076 m2. Krásný výhled na 
přehradu. PENB – B.  Cena: 5.139.000 Kč

Prostějov, ul. B. Němcové
Prodej bytu 2+1 v OV, po rekonstrukci, 4. patro, 
70 m2. PENB – C.

 Cena: 1.950.000 Kč

Prostějov, Domamyslice, ul. Olšová 
Prodej novostavby bungalovu 3+kk těsně před dokončením, 
s garáží a terasou. Užitná plocha 130 m2, pozemek celkem 
348 m2. PENB – B.   Cena: 4.490.000 Kč
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Sokolovna v Čechovicích opět slouží
Práce na obnově se dotýkaly 
přístavby hlavního sálu a první 
etapy rekonstrukce. 

„Budova se začala stavět v roce 1938, 
dokončená ale byla až po válce. Od té 
doby se do ní mnoho neinvestovalo, 
probíhala  jen běžná údržba. Napří-
klad nosná konstrukce hlavního sálu 
a  rozvody  ústředního  topení  byly 
v  havarijním  stavu,“  řekl  předseda 
TJ  Sokol  Čechovice  Josef  Velešík. 
Jeho slova potvrdil i první náměstek 
primátorky  města  Prostějova  Zde-
něk Fišer.

„Tím  nejdůležitějším  proč  se 
oprava  vůbec  prováděla,  bylo  od-

stranění  kritického  stavu  zmíněné 
nosné  konstrukce  hlavního  sálu. 
Jakmile  byl  tento  problém  odstra-
něn, práce dále pokračovaly přístav-
bou hlavního sálu sokolovny a poří-
zením  nové  elektroinstalace.    Dále 
bylo třeba odstranit špatné rozvody 
ústředního  vytápění.  V  novém  jsou 
dnes  sportovní  povrchy  v  hlavním 
sále a přísálí a  také sociální zázemí 
v přízemí.“ 

Slavnostní  přestřižení  pásky  se 
ujal  hejtman  Olomouckého  kra-
je  Ladislav  Okleštěk  a  primátorka 
města Prostějova Alena Rašková. 

Celková investice do 1. dílčí etapy 
s  názvem  „Rekonstrukce  a  přístav-

ba  sokolovny  TJ  Sokol  Čechovice“ 
včetně  příslušné  části  projektové 
dokumentace,  náklady na  výběrové 
řízení, stavební dozor, dozor koordi-
nátora BOZP dosáhla výše 7,8 milió-
nu korun. Město Prostějov přispělo 
finanční  částkou  5  milionů  a  Olo-
moucký kraj  pak částkou 2 milióny 
korun.

V  plánu  je  ještě  druhá  etapa 
oprav. Ta počítá s vybudováním ná-
stavby, kde vzniknou šatny a sociál-
ní  zázemí.  Přibude  také  rampa pro 
imobilní návštěvníky.

„Sokolovna  je po  celý  týden vel-
mi  vytížená.  Dopoledne  sem  chodí 
cvičit  žáci  z  nedaleké  základní  ško-
ly, odpoledne pak patří jednotlivým 
oddílům,  které  naše  tělovýchovná 
jednota sdružuje. Probíhají tu i nej-
různější  společenské  akce,“  doplnil 
Velešík.

TJ  Sokol  Čechovice  patří  k  nej-
větším  tělovýchovným  jednotám 
na Moravě. Má na 450 členů všech 
věkových  kategorií,  kteří  působí 
v  oddílech  kopané,  stolního  tenisu, 
nohejbalu a zápasu.  -jg-kaa-



Lékárna Mamed Prostějov 

Akční ceny produktů platné od 1. 11.–30. 11. 2017. Platí do vyprodání zásob.

Lékárna Mamed Prostějov, 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

700 g

82 Kč

10 sáčků

Lékárna Mamed Prostějov 
10 sáčků

129 Kč 489 Kč

700 g

959 Kč

389 Kč

599 Kč
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