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Blíží se druhý městský masopust!

Prvním prostějovským 
miminkem roku 2017  
je holčička Barborka! 3

Silvestrovský běh i tentokrát 
přilákal všechny věkové 
kategorie! 39

Foto: Archiv MMPv

Statutární město 
Prostějov –  

vítěz roku 2017
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Pro mého klienta hledám byt 1+1 
nebo 2+1 ke koupi. Za Vaši 
nabídku děkuji.

CHATA MOSTKOVICE

Zděná chata s garáží a 
výhledem na přehradu.

2.200.000 Kč 
PENB: G 

Ing. Soňa Ošlejšková
Realitní specialista

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

NABÍDKA:

734 747 528

PRO INZERCI  
PROSÍM 

KONTAKTUJTE:

Karal Tomáš
mob: +420 732 530 071

e-mail: karal@regvyd.cz

Uzávěrka příštího čísla:
21. února
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Výzva pro čtenáře
Vážení čtenáři, blíží se 50. výročí 
srpnových událostí roku 1968, 
které si v našem městě vyžáda-
ly tři lidské životy. Pokud máte 
některé dosud nezveřejněné 
(i soukromé) fotografie z této 
doby a jste ochotni je zapůjčit pro 
připravovanou výstavu, uvítáme 
Vaši spolupráci na této akci. Fo-
tografie můžete přinést osobně 
v obálce označené kontaktními 
údaji (abychom Vám mohli ma-
teriály vrátit) na Informační služ-
bu Magistrátu města Prostějova, 
nám. T. G. Masaryka 130/14, 
nebo na Regionální informační 
centrum (zámek), Pernštýnské 
náměstí 4 Prostějov. Pokud máte 
fotografie v digitalizované podo-
bě, můžete je zaslat na adresu: 
jana.gaborova@prostejov.eu . 
Na tuto mailovou adresu můžete 
zároveň zasílat své osobní vzpo-
mínky na srpen roku 1968.
Termín pro zapůjčení fotografií 
a zaslání vzpomínek je 16. 4. 2018.
Děkujeme za pomoc

Prvním prostějovským miminkem je letos holčička!

Barborku Dobešovou, která je prvním letošním prostějovským miminkem, přivítala primátorka města Alena 
Rašková a náměstkyně Ivana Hemerková. Šťastným rodičům předaly zástupkyně města finanční hotovost, ma-
mince kytku a děťátku plyšovou hračku. Barborka Dobešová přišla na svět 1. 1. 2018 s váhou 3350 gramů a mí-
rou 50 cm. Rodičům blahopřejeme! (na snímku Barborka i s rodiči a ředitelkou prostějovské nemocnice Marií 
Marsovou) -jg-

5. února uplyne sto třicet 
let od narození hudebníka, 
překladatele a pedagoga 
Vojtěcha Měrky (1888–1974). 
Rodák z Vřesovic již od dětství 
miloval hudbu. Základy 
hudebního vzdělání získal 
v městské hudební škole 
v Prostějově u učitelů Ezechiela 
Ambrose a Tomáše Člupka.

Ovládal hru na klavír, housle, vio-
loncello a varhany. Už při studiích 
na prostějovském gymnáziu měl 
pověst nejlepšího hudebníka. V le-
tech 1907–1912 studoval na FF UK 
v Praze češtinu a němčinu se zamě-
řením na slavistiku a srovnávací ja-
zykovědu. Potom podnikl studijní 
cestu do Ruska. V letech 1915–1919 

působil jako středoškolský profesor 
na klasickém a na reálném gymnáziu 
v Prostějově. Jiřího Wolkera učil hrát 
na klavír a překládal s ním ze slovin-
štiny. Překlady jihoslovanské poezie 
vydal V. Měrka pod názvem Bratrská 
poezie. Vydal brožuru Jiří Wolker 
jako skladatel a edici Písně mládí 
Jiřího Wolkera. V Prostějově výraz-
ně podporoval hudební život. Zalo-
žil studentský orchestr, organizoval 
akademie a koncerty. Pro veřejnost 
uspořádal cyklus přednášek z dě-
jin hudby. Cenné jsou rovněž jeho 
vzpomínky na hudebníky Rudolfa 
Chlupa,Vladimíra Ambrose, Viléma 
Steinmana či vztah Leoše Janáčka 
a Oskara Nedbala k Prostějovu. Uve-
řejňoval je v Kulturním kalendáři 
a ve Štafetě. Hojně také překládal, 
především ze slovinštiny (Ivan Can-
kar, Ksaver Meško), chorvatštiny, sr-
bštiny, ruštiny a němčiny. Byl členem 
Syndikátu českých spisovatelů, Slo-
vanského ústavu v Praze a čestným 

členem Spolku slovinských spisova-
telů v Lublani. Jeho knihovna obsa-
hující 712 svazků beletrie, odborné 
literatury, učebnic, almanachů a ča-
sopisů je uložena v Muzeu a galerii 
v Prostějově.

Před sto sedmdesáti lety – 22. 
února 1848 – se v rolnické rodině 
v Dobromilicích narodil advokát, 
komunální politik a starosta Pros-
tějova Josef Horák. Vystudoval prá-
va a v roce 1887 si v Prostějově ote-
vřel advokátní kancelář. Zároveň se 
začal zapojovat do veřejného a kul-
turního dění města jako člen So-
kola, Měšťanské besedy a Českého 
politického spolku. V roce 1892 byl 
zvolen do obecního výboru a v roce 
1898 se stal členem městské rady. 
5. 12. 1902 byl zvolen starostou 
Prostějova. Tuto funkci zastával 
do prosince 1913, kdy rezignoval 
ze zdravotních důvodů. Do historie 
našeho města se zapsaly především 
tři jeho významné počiny: výstavba 

městského vodovodu, národního 
domu a nové radnice. S Horákovým 
starostováním je také spjatá roz-
sáhlá výstavba města, především 
olomouckého a plumlovského 
předměstí. Připomenout může-
me výstavbu obecné a měšťanské 
školy v Kollárově ulici, na Skálově 
náměstí, budovy okresního sou-
du, okresního hejtmanství, Sokola 
a Živnobanky. Zastával také funkce 
ve správních radách a dalších orgá-
nech (například člen správní rady 
městské elektrárny, Živnostenské 
banky, předseda kuratoria Obchod-
ní akademie a školního výboru prů-
myslových škol pokračovacích, člen 
ředitelství Městského spolkového 
a divadelního domu). JUDr. Josef 
Horák zemřel 14. listopadu 1914 
v Prostějově. Za svoje zásluhy byl 
oceněn titulem rytíř Řádu Františ-
ka Josefa. Jeho osobnost a dílo při-
pomíná v Prostějově od roku 1928 
název ulice.

HANA BARTKOVÁ

Výročí měsíce
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Jízda bez nehod 
Oceněni byli další úspěšní řidiči osob-
ní i nákladní dopravy. Akce se usku-
tečnila v sobotu 6. 1. 2018 v areálu ak-
ciové společnosti FTL- First Transport 
Lines, Letecká 8, Prostějov a níže jsou 
uvedena jména řidičů, kteří dojeli roz-
hodnou hranici v této soutěži: 
Řidiči osobní dopravy
Riman Drahoslav 250 000 km
Vémola Ivo 250 000 km
Kovařík Dušan 500 000 km
Makoš Pavel 500 000 km
Sojka Pavel 500 000 km
Sedlák František 1 500 000 km
Řidiči nákladní dopravy
Pořízka Martin 250 000 km
Egermajer Petr 500 000 km
Kyselák Antonín 500 000 km
Rogl Pavel 750 000 km Zdroj: FTL

KRÁTCE

Nová tajemnice 
Magistrátu města 
Prostějova 

1. ledna letošního roku nastoupila 
do funkce tajemnice Magistrátu 
města Prostějova Ing. Blanka Vy-
sloužilová, MBA. „Mám dlouhole-
tou praxi ve státní správě, nezis-
kovém sektoru i v podnikatelské 
sféře. Věřím, že své znalosti a po-
znatky zúročím právě na postu ta-
jemnice Magistrátu města Prostě-
jova,“ uvedla Blanka Vysloužilová.

Termíny jednání 
Zastupitelstva města 
Prostějova v roce 
2018:
19. února 
16. dubna 
11. června
10. září
10. prosince

Termíny uzávěrek 
a vydání 
Prostějovských 
radničních listů 
v roce 2018

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad v roce 2018
Správce poplatku Finanční odbor 
Magistrátu města Prostějova sděluje 
všem poplatníkům, že na rok 2018 
je sazba místního poplatku za komu-
nální odpad, dle obecně závazné vy-
hlášky statutárního města Prostějova 
č. 6/2016 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů ve výši 
600,- Kč, splatnost tohoto poplatku 
je 30. 6. 2018. 

I nadále platí úleva od poplatku 
ve výši 108,- Kč pro poplatníka, který 
v příslušném kalendářním roce do-
vrší 65 a více let věku, tzn., že tento 
poplatník zaplatí v roce 2018 částku 
492,- Kč (úleva vzniká automaticky, 
není podmíněna ohlašovací povin-
ností).

Výše poplatku v roce 2018 již šes-
tým rokem zůstává na stejné výši. 
V rámci okresních měst v Olomouc-
kém kraji je v Prostějově poplatek 
za komunální odpad na nejnižší 
úrovni. 
Poplatníkem tohoto poplatku je
a)  fyzická osoba, která má ve městě 

Prostějově trvalý pobyt, (poplat-
níkem jsou i osoby, které mají tr-
valý pobyt na adrese ohlašovny, 
tj. nám. T. G. Masaryka 130/14, 
79601 Prostějov, tyto osoby nejsou 
osvobozeny od placení poplatku).

b)  fyzická osoba, které byl podle zá-
kona upravujícího pobyt cizinců 
na území České republiky povolen 
trvalý pobyt nebo přechodný po-
byt na dobu delší než 90 dnů,

c)  fyzická osoba, která podle zákona 

upravujícího pobyt cizinců na úze-
mí České republiky pobývá na úze-
mí České republiky přechodně 
po dobu delší 3 měsíců,

d)  fyzická osoba, které byla udělena 
mezinárodní ochrana podle záko-
na upravujícího azyl nebo dočasná 
ochrana podle zákona upravujícího 
dočasnou ochranu cizinců,

e)  fyzická osoba, která má ve vlast-
nictví stavbu určenou k individuál-
ní rekreaci, byt nebo rodinný dům, 
ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba.
V dalším vydání Radničních lis-

tů budeme informovat o osvobození 
od místního poplatku za komunální 
odpad. 

Finanční odbor Magistrátu 
města Prostějova

Termín uzávěr-
ky příspěvků

Termín vydání 
periodika

17. 1. 2018 31. 1. 2018
14. 2. 2018 28. 2. 2018
14. 3. 2018 28. 3. 2018
11. 4. 2018 25. 4. 2018
16. 5. 2018 30. 5. 2018
13. 6. 2018 27. 6. 2018
11. 7. 2018 25. 7. 2018
15. 8. 2018 29. 8. 2018
12. 9. 2018 26. 9. 2018
17. 10. 2018 31. 10. 2018
14. 11. 2018 28. 11. 2018
13. 12. 2018 27. 12. 2018

KIDSOK: POZOR! ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Informujeme občany o změnách 
v jízdních řádech, které proběhly k 28. 
lednu 2018.  

Změna v jízdních řádech se nega-
tivně dotkla drtivé většiny obcí Olo-
mouckého kraje. KIDSOK proto pro-
vedl nápravu.

Lidé všechny změnové jízdní řády 
naleznou během dne na stránkách 
www.kidsok.cz v sekci jízdní řády 
od 1. 1. 2018, kde bude záložka „Změ-
ny JŘ od 28. 1. 2018“. Na tyto strán-
ky bude KIDSOK odkazovat ve všech 
informačních kanálech. KIDSOK také 
doporučuje, aby lidé sledovali jejich 

webové stránky. 
„Naší snahou bude postupně řešit 

změny jízdních řádů ke spokojenosti 
Vás, cestujících i objednatele veřejné 
dopravy,“ uvedla Lenka Zajíčková, 
vedoucí oddělení dispečerského řízení 
a dodala, že koordinátor veřejné do-
pravy v Olomouckém kraji se v uply-
nulém roce dopustil několika zásad-
ních chyb v konstrukci jízdních řádů 
i komunikaci. 

„Spolu se stávajícími konstruktéry 
jízdních řádů jsme se snažili v limi-
tovaném čase napravit chyby svých 
bývalých kolegů a nalézt řešení pro-

blémů dotýkajících se co největšího 
počtu cestujících veřejnou dopravou. 
Naší snahou je provádět takové revize 
jízdních řádů, které nebudou na papí-
ře jen dobře vypadat, ale budou mít 
zásadní pozitivní dopad na kvalitu 
obslužnosti. Toto si vyžaduje systema-
tický a pečlivý přístup a také Vaše za-
pojení. V následujících týdnech se po-
stupně budeme snažit vrátit ke kvalitě 
dopravní obslužnosti, která byla před 
1. 1. 2018,“ slíbila Zajíčková.

Uvedené změny jsou také zveřej-
něny na webových stránkách doprav-
ce www.ftl.cz -kaa-
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UPOZORNĚNÍ:
Za obsah periodika (s výjimkou reklamy) odpovídá dle tiskového zákona vydavatel, v případě Prostějovských rad-
ničních listů tedy statutární město Prostějov. 

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

Hurá, už k nám neteče!
Tak a je to tady zase. Leden, kdy si 
plánujeme, co všechno v celém roce 
uděláme, zlepšíme a na čem zapra-
cujeme, aby bylo se čím pochlubit, 
až bude rok končit. A tak jsme si i my 
v LIPCE hned na začátku ledna sedli 
a začali plánovat, co všechno v roce 
2018 uděláme jinak, jaké akce letos 
uspořádáme a vůbec co nás v novém 
roce čeká a nemine. Při všem tom 
plánování se ale naše myšlenky po-
řád vraceli k roku minulému. Pořád 
se vzpomínalo na loňský srpen, kdy 
jsme se vrátili po dovolené do staci-
onáře a zjistili jsme, že naše střecha 
je po deštích a vichřici prolomená, 
zatéká jí a musí se bezpodmínečně 
opravit. Tehdy neřešitelný problém, 
se kterým nám pomohl hlavně pro-
stějovský magistrát a poskytl nám 
dotaci ze svého rozpočtu ve výši 

250 000 Kč. A protože budovu 
na Tetíně, kde sídlíme a poskytuje-
me sociální službu denní stacionář 
pro postižené děti, mládež a dospě-
lé osoby a také sociálně aktivizační 
služby pro seniory, vlastníme napůl 
se Střední školou, základní školou 
a mateřskou školou o.p.s. JISTO-
TA, poskytl magistrát stejnou dotaci 
i jim. Ano, čtete dobře, naše město 
nám pomohlo a z celkové dotace 
500 000 Kč jsme zaplatili téměř 

jednu třetinu opravy střechy, kterou 
provádí firma Marek Šteigl z Prostě-
jova. A tak díky této investici mohou 
v novém roce využívat budovu bez 
problémů všichni uživatelé našich 
služeb.

Jak z obsahu článku vyplývá, pro-
stějovský magistrát nám pomohl za-
platit jednu třetinu. Pozorný čtenář 
se jistě ptá, kde jsme jako nestátní, 
nezisková organizace vzali peníze 
na zbytek. Bylo to těžké, ale pomohli 
i další sponzoři. Někteří hned, když 
se o problému dozvěděli – třeba 
členka prostějovského zastupitelstva 
Mgr. Milada Galářová, společnost 
KOVO – POHONY,s.r.o. a někteří 
po delším jednání – Nadace Agrofert. 
Všem dárcům moc děkujeme a posí-
láme fotku naší opravené střechy. 

Hana Vybíhalová

Oheň na Tetíně!

„Okamžitě přijeď do práce, hoří nám 
Tetín!“ To byla věta, která zazněla 
v podvečer 18. ledna 2018 a já v té chví-
li nevěděla, co se děje. Rychle jsem vy-
razila a před naší budovou už stála tři 
hasičská auta, která likvidovala požár 
v naší teprve sedm let staré plynové 
kotelně. Když nás pustili dovnitř, aby 
nám předali místo požáru, nevěřili 
jsme vlastním očím. Na stěně, kde ješ-
tě odpoledne visely tři plynové kotle, 
nebylo skoro nic. Jen kusy ohořelého 
plechu a roztavené umělé hmoty.

A pak následovala už jen otázka 
PROČ? Proč pořád my a naše budo-
va? Napřed střecha a teď tohle. Jsme 
přece dvě neziskové organizace, spo-
lek LIPKA . 

Proto prosíme o podporu všech-
ny dobé lidi. Sledujte naše webové 
stránky (www.oslipka.cz a pvtetin.
cz), kde zveřejníme číslo účtu pro ve-
řejnou sbírku na opravu naší kotelny. 

Hana Vybíhalová

RV
18

00
18

2/
01



6 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY Z MĚSTA

Hodnocení veřejného  
pořádku Městskou policií Prostějov

Veřejný pořádek z pohledu statis-
tiky, ale i z pohledu názorů občanů
Cílem činnosti Městské policie Pro-
stějov (MP) je vytváření bezpečné-
ho prostředí pro udržitelný rozvoj. 
Proto je v moderní policii nezbytné 
rozvíjet i preventivní prvky. Vyvá-
ženost represivních a preventivních 
opatření je samozřejmostí. 

„Spokojenost občanů je 
základním měřítkem při ka-
ždoročním hodnocení stavu 
veřejného pořádku a bezpeč-
ného prostředí. Druhým ne-
méně důležitým měřítkem jsou 
statistické údaje, které v číslech 
vyjadřují stav kriminality, veřejné-
ho pořádku. Analýzy obou katego-
rií jsou nezbytnou součástí řízení 
bezpečnosti prostředí v našem 
městě. Z pohledu demografického 
má naše město výhodu v tom, že 
nepatří mezi železniční a silniční 
křižovatky, nedochází zde ve zvý-
šené míře k migraci pachatelů a lze 
tak velmi dobře uplatňovat osobní 
a místní znalosti strážníků. Na ka-
tastru města nemáme vyloučené 
lokality, nejsou zde zaznamená-
vány extremistické skupiny, jejich 
projevy na veřejnosti, nedochází 
k vážnému narušování veřejného 
pořádku, je nízká míra nezaměst-
nanosti. Charakter průmyslu, škol 
a dalších zařízení téměř neovlivňu-
jí stav veřejného pořádku. Řešíme 
tedy velmi obdobné problémy jako 
menší statutární města –  bez-
domovectví, drobná kriminalita, 
stížnosti na rušení nočního klidu 
a v neposlední řadě i sprejerství, 
ale i problematiku narušení ve-
řejného pořádku při hokejových 
utkáních. V našem městě je znač-
ný počet sociálních zařízení, která 
řeší a snaží se vytvářet podmínky 
sociální sítě. Velký počet sportovišť 
a dalších aktivit vytváří podmínky 
pro využití volného času a tyto pro-
středky se tak podílejí na snižování 
kriminogenních faktorů,“ uvedl ře-
ditel Městské policie Prostějov Jan 
Nagy. 

Jak dál ředitel Jan Nagy vypo-
čítal, za rok 2017 bylo přijato 
na linku 156 celkem 6706 tís-
ňových volání, což je 18 ozná-

mení denně. 
„Občané volají také na pevnou 

linku. Za minulý rok to bylo cel-
kem 4670 volání. Celých 50 procent 
těchto oznámení tvoří oznámení do-
pravních přestupků, stání ve vjez-
du, na vyhrazeném parkovišti a po-
dobně. Předmětem oznámení je 
celé spektrum událostí, nedovolený 
zábor, skládka, podezřelé chování 
osob, oznámené „drobné“ krádeže, 
narušování občanského soužití, ru-
šení nočního klidu, chování bezdo-
movců. Občané také oznamují i po-
dezření na spáchání trestného činu 
a události, ve kterých jsou příslušné 
podle věcné i místní příslušnosti 
jiné orgány, zejména orgány policie 
a zdravotní služba. Díky takovým 
oznámením se podařilo v mnoha 
případech pachatele zadržet a pře-
dat policii,“ dodal Nagy a přidal, že 
tak tomu bylo v 77 případech, kdy 
policii byly předány události s po-
dezřením na spáchání trestného 
činu. Zadrženo bylo 25 pacha-
telů trestných činů a 28 hle-
daných osob. Občané oznamují 
i dopravní nehody, kterých bylo 
hlášeno celkem 29.

Celkový počet přestupků v po-
sledních 5 letech měl mírně sestup-
nou tendenci. Tento stav kopíroval 
i trendy stavu kriminality.  V roce 
2017 došlo k nárůstu počtu přestup-
ků. Je to dáno zvýšením počtu do-
pravních a majetkových přestupků 
– drobné krádeže v obchodech.

Hlavním úkolem MP je řeše-
ní místních záležitostí veřejné-
ho pořádku, nicméně občané 
se na strážníky obraceli velmi 
často s problematikou dopravy, 
kdy se MP podílela na dohledu 
nad bezpečností a plynulosti. 

„Proto je nadále podíl dopravních 
přestupků z celkového počtu dlou-
hodobě 84 procent (v rámci ČR je 
průměr 92 procent – za poslední rok 
vzrost o 2 procenta). Lidé v 50 pro-
centech oznamují dopravní přestup-
ky, které je nutné řešit. Značnou část 
z nich tvoří i přestupky spáchané při 
blokovém čištění – téměř 17 procent. 
Proti loňskému roku se řidiči nepo-
lepšili, jde o stejný počet jako v roce 
2017. Dále jsme řešili 372 přestupků 

cyklistů. Podíl řešených přestupků 
napomenutím je nižší o 5 procent 
a činí 30 procent. Napomenutí pří-
kazem ukládáme zejména tam, kde je 
tento správní trest dostačující. U do-
pravních přestupků však napomenutí 
nelze uložit a musí být uložena poku-
ta příkazem (změna od 1. 7. 2017),“ 
vysvětlil šéf strážníků Jan Nagy. 
V některých případech řešení pře-
stupků, při provádění zákroku a neu-
poslechnutí výzvy, bylo nutné dle zá-
kona použít donucovací prostředky. 
Tak tomu bylo ve 28 případech (20 
v roce 2016), v jednom případě došlo 
ke zranění. Všechna použití byla vy-
hodnocována dle zákona a porušení 
nebylo shledáno, vše bylo oprávněně. 

Samostatnou kapitolou je rušení 
nočního klidu. Pokud je potvrzeno, 
je značně obtěžující pro veřejnost. 
Ne ve všech případech se ale ozná-
mení potvrzují. Rušení nočního 
klidu je vždy subjektivní pohled 
konkrétní osoby. Jedná se zejména 
o skupinky vracející se z barů, osoby 
čekající na taxíky před provozovna-
mi a podobně. 

Jak dál ředitel Městské policie 
Prostějov Jan Nagy uvádí, poruše-
ní vyhlášky o zákazu požívání 
alkoholu bylo zjištěno ve 101 
(133 v roce 2016) případech,  
2 případy řešeny jako poru-
šení zákazu podávat alkohol 
osobám mladším 18 let, 48 
případů porušení „tabákového 
zákona“ – zákaz kouření na ur-
čitých místech, zastávkách 

MHD. V případě požívání alkoholu 
na veřejných místech je alkohol ode-
bírán v rámci oprávnění k odebrání 
věci. Ani v jednom případě nebylo 
zjištěno porušení vyhlášky o označe-
ní heren. 

V roce 2017 bylo řešeno 197 
(168 v roce 2016) případů ne-
splnění povinností podle zá-
kona na ochranu zvířat, z toho 
4 krát nesplnění přihlašovací 
povinnosti při evidenci psa. 
V průběhu roku strážníci pro-
vedli odchyt celkem 123 zví-
řat, z toho 102 psů (viz tabulka 
ostatní úkony), z toho 61 psů 
bylo odvezeno do útulku. Čipy 
a místní znalost strážníků čas-
to pomáhají určit majitele psa. 

„Našim cílem je zajistit veřejný 
pořádek v našem městě na co nej-
lepší úrovni. Velmi rád bych touto 
cestou poděkoval všem občanům, 
kterým není lhostejné, jak je naše 
město bezpečné. Obrací se na nás 
s upozorněním, žádostí, sdělením. 
Mnohdy dojde díky občanům k za-
držení pachatele protiprávního jed-
nání, k nápravě protiprávního stavu. 
Není to vždy jednoduché, občas je 
nedostatek informací, důkazů a po-
dobně,“ uzavřel Nagy. 

Závěrem stručný přehled o obec-
ních a městských policiích v rámci 
ČR. Města se snaží řešit veřejný po-
řádek vlastními prostředky – měst-
skými policiemi, proto došlo ke zvý-
šení počtu městských policií. 

Zdroj: MP Prostějov
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Na městském hřbitově se bude stavět

Jde o třetí etapu rozšíření kapacity 
stávajících urnových hrobů a ko-
lumbárií.

Ještě více místa v budoucnosti 
nabídne Městský hřbitov Prostějov. 

„Místa je stále málo a nová ko-
lumbária rozšíří stávající, stále nedo-
statečnou kapacitu,“ uvedl náměstek 
primátorky Jiří Pospíšil. Stavba je 
plánována na dobu od května 2018 
do září příštího roku. 

„Jde o zakázku malého rozsahu 
a při výběru bude rozhodovat výše 
nabídkové ceny a délka záruky,“ 
nastínil první kroky náměstek Jiří 

Pospíšil s tím, že požadovaná záru-
ka má být nejméně 60 a nejvýše 120 
měsíců. 

„Pochopitelně, že budeme poža-
dovat po budoucím zhotoviteli ban-
kovní záruku za kvalitu provedení 
díla po dobu záruční lhůty ve výši 
pěti procent ze sjednané ceny díla 
a jistotu k zajištění povinnosti ucha-
zeče plynoucího z účasti ve veřejné 
zakázce ve výši jednoho procenta 
z předpokládané hodnoty zakázky,“ 
upřesnil Pospíšil. 

Celkové náklady dle kontrolní-
ho rozpočtu zpracovatele projekto-

vé dokumentace (CAD projekt plus, 
s.r.o., Prostějov) představují částku 
4 521 290,- korun (bez DPH).  -kaa-

Poradna při finanční tísni v roce 2018
Konzultace budou probíhat v kance-
láři dv. č. 328 Odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Prostějova, Školní 
4, Prostějov.

Schůzku je třeba domluvit pře-
dem na telefonu: 595 532 740.

Otevírací hodiny Poradny při fi-
nanční tísni o.p.s. – Výjezdní porad-
ny Prostějov:
7. 2. 2018  13:30–16:00
7. 3. 2018 13:30–16:00
4. 4. 2018  13:30–16:00
2. 5. 2018 3:30–16:00
30. 5. 2018 13:30–16:00
27. 6. 2018 13:30–16:00
25. 7. 2018 13:30–16:00
22. 8. 2018 13:30–16:00
19. 9. 2018 13:30–16:00
17. 10. 2018 13:30–16:00
14. 11. 2018 13:30–16:00
12. 12. 2018 13:30–16:00

Komu jsou služby určeny:
a  těm, kteří se zamýšlí zadlužit, tj. 

uvažují o půjčce, úvěru apod.;
a  těm, jimž hrozí platební neschop-

nost (insolvence), tedy je zřej-
mé, že v důsledku nepředvídané 
změny životní situace nebudou 
schopni splácet své dluhy řádně 
a včas;

a  těm, kteří se v platební neschop-
nosti již ocitli, tj. po určitou dobu 
jsou v prodlení se splácením 
svých dluhů;

a  těm organizacím, které poskytu-
jí poradenské, či sociální služby 
a mají zájem na konzultaci kon-
krétního případu, nebo na před-
nášce či školení zaměstnanců 
nebo klientů.
Služby jsou poskytovány fyzic-

kým osobám – spotřebitelům.

V případě konzultace (osobní, 
telefonické, elektronické) ohledně 
platební neschopnosti nebo oddlu-
žení-osobního bankrotu je vhodné, 
aby klient měl připraven přehled 
o veškerých svých závazcích (vě-
řitelé a výše jednotlivých závazků, 
kolik zbývá doplatit, jaké je RPSN) 
a sečtenu celkovou výši všech svých 
závazků (dluhů). Nerozlišuje se, zda 
je nějaký závazek řádně splácen či 
ne – jedná se o celkový a vyčerpá-
vající přehled vč. např. nehrazeného 
nájmu, výživného, dlužných pokut 
dopravním podnikům atd.

Odkaz na webové stránky posky-
tovatele služby:

https://www.financnitisen.cz/
kontakt_prostejov.php 

Místo pro 
kontejnery 
na tříděný  
odpad se změní

Po revitalizaci sídliště Tylova dojde 
na přání obyvatel k přesunu kontej-
nerů.  

V loňském roce probíhala dal-
ší část rozsáhlé revitalizace sídliště 
Tylova. Její součástí, kromě staveb-
ně a technického řešení jižní části 
ulice Tylova (od ulice Tetín po ulici 
Okružní) bylo, v místě přiléhajícím 
k ulici Tetín, vybudování hnízda pro 
separovaný odpad.

„Všechny revitalizace sídlišť jsou 
prováděny po etapách, kdy je nutno 
získat územní rozhodnutí a stavební 
povolení na část projektu dle celko-
vého projektu revitalizace. Aby byla 
splněna regule zákona, navrhnul 
projektant, oproti původnímu stavu, 
posunutí nádob tříděného odpadu 
blíže k vozovce ulice Tylova. Místo 
pro kontejnery bylo umístěno po-
lovinou na původním zeleném os-
trůvku a polovinou na původní od-
stavné ploše,“ uvedl první náměstek 
primátorky Zdeněk Fišer. Tato část 
byla zadlážděna betonovou dlažbou 
červeného zbarvení. Po realizaci se 
proti tomuto řešení ohradili tamní 
obyvatelé.

„Po dokončení investiční akce 
v roce 2017 nebyly kontejnery 
na tříděný odpad umístěny na nové 
stanoviště v ulici Tylova, ale byly 
ponechány dočasně na chodníku 
v ulici Tetín. Na jaře tohoto roku, dle 
vhodných klimatických podmínek, 
budou z chodníku přemístěny zhru-
ba o patnáct metrů směrem ke sta-
novišti komunálních odpadů v ulici 
Tetín. Místo bude dále upraveno 
vydlážděním plochy pro umístění 
kontejnerů a úpravou nájezdového 
obrubníku,“ uzavřel první náměstek 
Fišer.

-kaa-
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Město Prostějov opět udělí 
významným osobnostem Ceny města 
Prostějova
Nominace do 28. února 2018
Občané, organizace nebo občanská 
sdružení mohou opět nominovat ja-
koukoli významnou osobnost nebo 
kolektiv, jejichž práce znamená pří-
nos pro město Prostějov.

Zastupitelstvo města Prostějo-
va každoročně uděluje Cenu města 
Prostějova za významnou činnost 
nebo dílo v těchto oblastech:
a Přírodní vědy
a Technický pokrok
a Společenské vědy
a Architektura a urbanismus
a Hudba
a Výtvarné umění
a Dramatické umění
a Literární činnost
a Užité umění
a Žurnalistika a publicistika
a Sport a tělovýchova
a Hospodářský rozvoj
a Počin roku
a Jiné

„Osobnosti a kolektivy, které 
výrazně napomohly ke zvýšení 
prestiže města v jakékoli oblas-
ti své činnosti, si zaslouží naše 
uznání. Oceňované obory čin-
nosti nijak nevymezujeme, aby-
chom tím nezúžili výběr nomi-
novaných. V uplynulých letech 
byla Cena města udělena mnoha 

osobnostem, jejichž práce je roz-
manitá – od šíření demokracie, 
přes celoživotní práci v divadel-
nictví až po činnost literární či 
hudební,“ uvedla vedoucí Odboru 
kancelář primátora Magistrátu 
města Prostějova Jaroslava Ta-
tarkovičová.

K nominaci je třeba uvést jmé-
no a příjmení osoby nebo název 
kolektivu navržených na oceně-
ní, dále za jakou činnost by měli 
navržení kandidáti cenu získat 
a podpis a kontakt na navrhova-
tele. Nominace doručí navrhova-
telé v písemné formě osobně nebo 

poštou na podatelnu magistrátu 
města do 28. února 2018.

Přehled oceněných osobností 
a kolektivů, jednoduchý formulář 
k Cenám města Prostějova a pra-
vidla pro udílení naleznete také 
na webových stránkách města pod 
tímto odkazem:

https://www.prostejov.eu/cs/
volny-cas/o-meste/osobnosti-mes-
ta/cena-mesta-prostejova/ 

Ceny města Prostějova 2016 : 
https://www.prostejov.eu/cs/volny-
-cas/o-meste/osobnosti-mesta/cena-
-mesta-prostejova/ceny-mesta-pro-
stejova-za-rok-2016.html

Pre-testy Cambridge 
English na Reálném 
gymnáziu a základní 
škole města 
Prostějova

Reálné gymnázium a základní 
škola města Prostějova je od le-
tošního roku partnerem jazykové 
školy Lingua Centrum, která při-
pravuje na mezinárodní jazykové 
zkoušky Cambridge English. 

V rámci této spolupráce, která 
přináší studentům reálného gym-
názia řadu výhod, se v průběhu 
měsíce listopadu a prosince 2017 
uskutečnily na půdě školy tzv. 
pre-testy. 

Studenti si mohli vybrat jednu 
ze tří nabízených úrovní – PET, 
FCE a CAE – a pokusit se složit 
test nanečisto. Celá akce se po-
tkala s velkým zájmem ze stra-
ny studentů reálného gymnázia, 
většina z nich dosáhla výborných 
výsledků a u pre-testů uspěla. 
Studenti si tak nanečisto ověřili 
svoje jazykové dovednosti v ang-
lickém jazyce, což může být vel-
kou motivací pro složení ostrých 
testů a získání celoživotně plat-
ného certifikátu pro danou jazy-
kovou úroveň.

učitelé anglického jazyka RG

Profesní kvalifikace na SOŠ na nám. E. Husserla
V uplynulých dnech vrcholila 
na střední odborné škole na nám. 
E. Husserla příprava kuchařky 
školní jídelny na zkoušku profesní 
kvalifikace. I když paní už několik 
let jako kuchařka úspěšně pracuje, 
původní vzdělání získala v jiném 
oboru, ale stejně jako mnoho dal-
ších lidí ji život postavil před nut-
nost původní profesi změnit. 

Pokud si chtěla novou práci 
udržet a být také odměňována jako 
kvalifikovaná pracovnice, muse-
la se opět vrátit do školních lavic 
a složit zkoušku nazývanou pro-
fesní kvalifikace, v jejím případě 
s označením 65-001-H Příprava 
teplých pokrmů.

Podle zákona č. 179/2006 Sb. 
o profesních a úplných kvalifikacích se 
stala SOŠ Prostějov se sídlem na nám. 
E. Husserla autorizovanou osobou 
pro ověřování výsledků celoživotní-
ho vzdělávání pro jednotlivé profesní 
kvalifikace v oborech kuchař, číšník, 
cukrář, řezník, prodavač a výrobce ko-
žedělného zboží (dříve brašnář).

Jde o projekt národní soustavy 
kvalifikací, na němž se podílí Ná-
rodní ústav odborného vzdělávání 
a který je financován z Evropského 
sociálního fondu a z rozpočtu České 
republiky. Projekt reaguje na situ-
aci na trhu práce a nutnost změnit 
během života obor, ve kterém se 
člověk vyučil či který vystudoval. 

Nejde ovšem o klasickou re-
kvalifikaci, během které získáme 
zcela nové dovednosti a znalos-
ti, ale o složení zkoušky z oboru, 
ve kterém již určitou dobu úspěšně 
pracujeme. Proto paní kuchařka 
nezasedla na několik měsíců znova 
do školních lavic, ale svou formu la-
dila pod vedením zkušené učitelky 
odborného výcviku po své pracovní 
době a o víkendech. 

Až ji čekala hodina matematic-
kých výpočtů, kterým kuchaři říkají 
kalkulace, a potom šestihodinový 
maraton, během kterého připravila 
po deseti porcích hráškového krému, 
španělského ptáčka, dušené rýže, 
bramborových taštiček plněných 

povidly a domácího jablkového závi-
nu. A samozřejmě musela prokázat 
množství dalších znalostí a doved-
ností, které ukládají standardy její 
nové profesní kvalifikace. Od úspě-
chu ji neodradilo ani pro mnohé „ri-
zikové“ datum zkoušky – 13. leden.

Pokud i vás potkala nutnost 
změnit profesi a hledáte nové 
uplatnění, nebo již v jiném oboru 
pracujete, ale nemůžete výsled-
ky své práce doložit certifikátem 
o profesní kvalifikaci, obraťte se 
na Střední odbornou školu na nám. 
E. Husserla v Prostějově. Její zku-
šení učitelé vám pomohou k cestě 
za úspěchem.

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

Klidné místo uprostřed zeleně

JH REALITY

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

POSLEDNÍCH 5 BYTŮ K PRODEJI

RV
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18
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01

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

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ  
PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
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00
18

4/
01

HLEDÁME
a SVÁŘEČE
a ZÁMEČNÍKY
a A DALŠÍ POZICE

MOŽNOST PRÁCE I NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK

PRACOVNÍ AGENTURA 
PAVLÍNA DUJKOVÁ

SVATOPLUKOVA 48, PROSTĚJOV

TEL.: 603 218 526, 
PO, ST, PÁ, 8–15:30 HOD
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18

00
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6/
01

info@konstrukta.cz  |   608 654 187
www.konstrukta.cz

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

79601 Prostějov

  zedníky
  tesaře
  izolatéry
  pokrývače
  klempíře

zedníky

izolatéry
pokrývače
klempíře

NABÍDKA PRÁCE:
Úspěšná stavební firma z Prostějova  zabývající se výstavbou 
pasivních, nízkoenergetických a průmyslových 
staveb hledá do svého týmu nadějné:

RV
18
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4/
01
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18
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01
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česká pošta 

Hledáte stabilní zaměstnání a pohodové kolegy? 
Do našeho týmu hledáme nové kolegy a kolegyně na níže uvedené pozice 
v lokalitě Prostějov a spádovém okolí. 

> Doručovatel listovní pěší/ motorizovaný
> Doručovatel balíkový motorizovaný

Proč si vybrat právě nás? 

• Dostanete pracovní smlouvu a jistotu pravidelného výdělku s výplatou 
přesně na den.

• Díky 37,5hodinové týdenní pracovní době Vám zbyde čas i pro Vás.
• Volno si užijete o Stýdennf dovolené.
• Máme pro Vás i další benefity (stravenky, příspěvky na dětský tábor

a dovolenou, sportovní a kulturní akce aj.).
• U pozice doručovatel listovní nabízíme náborový příspěvek 15 000 Kč 

při nástupu nejpozději do 28.2.2018. 

Roman Smékal - zástupce vedoucího 
Volejte: 954 390 722 nebo 731 405 615 
Pište: smekal.roman@cpost.cz 

www.tvojebudoucnost.cz 

1 

I 
_

1-
1 
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Na Reálném gymnáziu a základní 
škole města Prostějova se testuje 
nová technologie

Na prostějovské reálce se stále něco 
děje. Tak kupříkladu v letošním 
školním roce jsme dostali možnost 
využívat ve třídě 5. A ve výuce 5 mul-
tidotykových tabletů All- in- One 
a panel Prowise 3 v 1, které nám za-
půjčila společnost AV MEDIA.

V současné době je používáme 
již 2 měsíce v hodinách při skupino-
vé práci. Na tabletu může současně 
pracovat až pět žáků. Naučili jsme 
se vytvářet kvízy, společně hledáme 
na internetu a samostatně procviču-
jeme učivo formou online cvičení.

Nejvíce jsme je však zatím 
využili v přírodovědě při objevo-
vání vesmíru. Žáci na nich měli 
připravenou interaktivní pre-
zentaci, prostřednictvím níž se 
seznámili s vesmírem. Následně 
pracovali ve skupinách a za úkol 
měli vytvořit plakát o zadané 
planetě. K vyhledávání informací 
na internetu jim pomohly tablety. 
Dále děti ze získaných informací 
z plakátu připravily ve Wordu pro 
ostatní spolužáky jednoduchý zá-
pis do sešitu. 

Podobnou zkušenost jsme 
s technikou zažili i ve vlastivědě, 
když jsme se učili o národním ob-
rození. Asi nejzajímavější bylo si 
na panelu poskládat puzzle Ná-
rodního divadla. Před Vánoci nás 
zase panel učil, jak se řekne slovo 
Vánoce v jiných jazycích.

Pro žáky je to velmi zajímavá 
zkušenost, jak propojit zábavnou 
formou nejmodernější komuni-
kační techniku s učením v duchu 
Jana Ámose Komenského.

Mgr. Hana Zbořilová

Svaz tělesně postižených 
pořádá jednodenní zájezd 

do Velkého Mederu  
dne 27. 4. 2018.

Týdenní pobyt v Podhájské –  
termín 14. 5.–21. 5. 2018.

Týdenní pobyt v Sezimově Ústí 
– termín 30. 9. 2018–7. 10. 

2018 – na tento pobyt je nutno se 
nahlásit do 15. 2. 2018.
Veškeré informace na tel. 

724 706 773, 588 008 095  
nebo v kanceláři č. 106  

Kostelecká 17 PV.

PROGRAM NA ÚNOR
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 manu-
ální schopnosti. Přijďte si odpočinout 
od každodenní rutiny, získat nové přátele 
a dozvědět se důležité informace. 

Úterky 17.00–19.00 – vzdělávací 
a volnočasová setkání s hlídáním 
dětí.
6. 2. Dětský karneval – maškarní 
dětská zábava
Tento podvečer bude patřit nejen dětem, 
ale i jejich rodičům. Prosíme, aby děti 
přišly v nějaké hezké masce (nápověda: 
čarodějnice, strašidla a čerty naše porota 

nepovažuje za hezké – také proto, že se 
nelíbí nejmenším dětem). 

13. 2. Možnosti profesního a zá-
jmového vzdělávání dětí – beseda 
s Mgr. J. Rozehnalovou
Cílem je poskytnout účastníkům přehled 
o formách a možnostech profesního 
a zájmového vzdělávání dětí v Prostějově 
a okolí.

20. 2. Ponožkoví sněhuláci – tvořivá 
dílna s E. Svobodovou
V dnešní dílně vás čeká jednoduché a záro-
veň hravé tvoření. Budeme vyrábět sněhuláky 
a maňásky z ponožek. Vaše děti (už od před-
školního věku) se mohou zapojit při vyrábění 
nejen prakticky, ale možná více svou velkou 
fantazií. Veškerý materiál bude zajištěn.

27. 2. Odpuštění – základ duševního 
zdraví – beseda s Mgr. J. Rozehna-
lovou
Bez odpuštění nelze prožívat zdravé 
vztahy. Odpuštění křivd nás osvobozuje, 
zahořklost a nenávist ničí. Budeme dis-
kutovat nad tím, co nám brání odpouštět 
a co si potřebujeme uvědomit, abychom 
to dokázali. 

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

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

Aktuální informace o oteví-
rací době ICM najdete vždy 
na našich stránkách www.
icmprostejov.cz
Změny v otevírací době ICM

V pondělí 5. února bude v ICM 
Prostějov probíhat kreativní 
dílna – nebude možné využít 
přístup na počítač.
Aktuální informace vždy najdete 
na našich stránkách www.icm-
prostejov.cz.

AKCE PLÁNOVANÉ  
NA ÚNOR
Kreativní dílna – Valentýn-
ské srdíčko 
K svátku svatého Valentýna ne-
odmyslitelně patří symbol srdce. 
Valentýnské srdíčko si můžete 
vytvořit společně s námi v pon-
dělí 5. února od 14:30. Pro své 
milé tak budete mít srdce přímo 
na dlani… 

Průkazy ISIC Scholar, ISIC 
a ITIC
Chcete využívat slevy a výhody, 
které vám zajistí průkazy ISIC 
Scholar (žáci), ISIC (studenti) 
nebo ITIC (pedagogové) – v Pro-
stějově, na cestách v ČR i v za-
hraničí? Kartu si můžete vyřídit 
v ICM Prostějov, Komenského 
17 v otevírací době. Informace 
o tom, co potřebujete k vyřízení 
karty, a naši otevírací dobu na-
jdete na našem webu  
www.icmprostejov.cz.

ICM
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Významné stavebně investiční akce roku 2017 
V roce 2017 bylo realizováno velké množství investičních akcí. Finanční objem těchto stavebních akcí přesáhl 200 mil. Kč.

Rozšíření biokoridoru Hloučela

V blízkosti stávajícího biokoridoru Hloučela byl na ploše cca 2,7 ha vytvořen 
nový krajinný prvek – zelená plocha. Na realizaci projektu získalo město Pro-
stějov dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši 1,6 mil. Kč.Cel-
kové náklady činily cca 5 mil. Kč.

Cyklistická stezka Kostelecká

Byl vybudován další úsek cyklistické stezky o celkové délce 500 m.
Cyklistická stezka byla realizována za příspěvku Olomouckého kraje ve výši 
cca 1 mil. Kč. Celkové náklady činily téměř 5 mil. Kč. Stavbu realizovala firma 
FCC Prostějov, s.r.o.

Podzemní kontejnery

Byla vybudována 2 podzemní kontejnerová stání odpad v ulici Školní a na ná-
městí E. Husserla. Jedná se o podzemní kontejnery pro separovaný odpad 
(plast, papír, bílé/barevné sklo). Celkové náklady činily cca 1,3 mil. Kč. Stavbu 
realizovala firma OSA STERA spol. s r.o.

Dešťová kanalizace J. Köhlera a Hrázky

Byla provedena rekonstrukce stávajících pozemních komunikací a chodníků, 
došlo k vybudování dešťové kanalizace v ulici 
J. Köhlera a Hrázky v místní části Vrahovice. Celkové finanční náklady činily 
13,4 mil. Kč. Stavbu realizovala firma COLAS CZ a.s.

EÚO MŠ Žešov

Součástí stavebních prací bylo provedení zateplení obvodového pláště – dvor-
ní a boční fasády objektu a zateplení stropu nad 2. nadzemním podlažím. Byla 
provedena rovněž výměna výplní oken a střešní krytiny Na realizaci projektu 
byla získána dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 1,1 mil. 
Kč. Celkové náklady činily cca 4,3 mil. Kč. Zhotovitel stavby byla firma Pros-
tějovská stavební společnost – PROSTAS s.r.o.

Revitalizace Neumanova náměstí

V rámci stavby byly rekonstruovány chodníky a komunikace, realizovány sa-
dové úpravy včetně výsadby nových trávníků. Také bylo osazeno nové veřejné 
osvětlení a umístěn městský mobiliář. Celkové finanční náklady činily 1,7 mil. 
Kč. Stavbu realizovala firma Strabag a.s.
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Pracovní skupina
Čestné hroby a významné osobnosti 
na prostějovských pohřebištích

Zastupitelstvo města Prostějo-
va na svém 26. jednání jednomy-
slně schválilo ustanovení pracovní 
skupiny Čestné hroby a významné 
osobnosti na prostějovských pohře-
bištích. Návrh předložil zastupitel-
ský klub TOP 09 a Nezávislí Prostě-
jované. Rada města Prostějova poté 
ustanovila pracovní skupinu ve slo-
žení: RNDr. Jan Lázna, Lubomír 
Moučka, Ing. Marek Moudrý, 

Miroslav Pišťák a Miroslava Vy-
roubalová.

Pracovní skupina se bude za-
bývat následujícími aktivitami:

1. Zpracování přehledu osobnos-
tí pochovaných v Prostějově

Do současnosti nebyl komplexně 
zpracován soupis významných osob-
ností, které jsou pochovány na po-
hřebištích na území Prostějova. 
Tento soupis pomůže s identifikací 
hrobů, které jsou v současnosti neo-
značené, a zároveň poskytne přehled 
o technickém stavu hrobek, které 
patří významným osobnostem, ale 
nemají řádnou péči. 

Osobnosti budou rozděleny 
do následujících skupin:
a Umělci (spisovatelé, dramatici, 
hudebníci, skladatelé, sochaři, ar-
chitekti,…)
a Vojenské osoby (důstojníci, vá-
leční hrdinové,…)
a Podnikatelé (průmyslníci, vyná-
lezci,…)
a Osoby veřejně činné (komunální 
politici, zakladatelé a ředitelé veřej-
ných institucí, církevní hodnostá-
ři,…)
a Sportovci, mecenáši a jiné osob-
nosti

2. Zpracování přehledu význam-
ných hrobových míst 

Od založení Městského hřbitova 
na Brněnské ulici v roce 1900 zde 
byly pochovány desítky osob, které 
získaly tzv. „čestnou hrobku“. Pod-
le Řádu hřbitovního z počátku 20. 
století se jedná o místo, které „udě-
luje výhradně městská rada v Pro-
stějově svým usnesením osobám 
o obec Prostějovskou zvlášť zaslou-
žilým“. V pohřebních knihách jsou 
tyto hroby opatřeny  poznámkou 
„Na věčné časy“. Za toto hrobové 
místo neplatí nájemce poplatek. 
Toto hrobové místo nemůže být 
majitelem hřbitova nikdy prodá-
no. Příkladem může být hrobka 
prostějovského měšťana Wilhema 
Gebauera (1846–1917), o kterou 
se v současnosti nikdo nestará. 
V případě, že se bude jednat o vý-
znamnou osobnost i ze současného 
pohledu, bude navrženo zařazení 
tohoto hrobového místa na seznam 
Významných hrobů udržovaných 
Správou hřbitova. V současnos-

ti se statutární město Prostějov 
prostřednictvím správy hřbitova 
stará o 21 hrobových míst. Jedná 
se o hroby, kde nejsou známí po-
zůstalí (např. čestná hrobka man-
želů Vojáčkových), historické hro-
by, které neměly nájemce (např. 
společný hrob vojáků padlých v 1. 
světové válce) a o hroby s jejichž 
majiteli uzavřelo město nájemní 
smlouvy (např. generál Duda).

Výstupem pracovní skupiny 
bude také návrh na vytvoření in-
formačního systému, který bude 
návštěvníky informovat o význam-
ných osobnostech pochovaných 
na hřbitovech.

Členové se mimo jiné na prvním 
jednání pracovní skupiny zabývali 
podněty od občanů. Jednalo se na-
příklad o vyznačení přístupové cesty 
k hrobu Vladimíra Ambrose nebo 
údržbu hrobového místa Gustava 
Trupky a členů Řádu Milosrdných 
bratří.

Marek Moudrý
předseda PS

Parkování  
v centru města

Současné tahanice s Manthellanem 
o parkování na ploše bývalé sodovkár-
ny opět ukázaly, že se problematika 
tzv. statické dopravy – tedy jednodu-
še řečeno parkování – v centru Pro-
stějova musí začít skutečně a rychle 
řešit. Dokud nebude jasné stanovisko 
soudu, zda smlouva s Manthellanem 
je či není platná, nedočkáme se totiž 
ani parkovacího domu na Wolkerově 
ulici, jehož projekt už několik let zdo-
bí archiv magistrátu. My přicházíme 
s návrhem inspirovat se příkladem 
Mladé Boleslavi, kde přímo na Staro-
městském náměstí vybudovali pod-
zemní parkovací dům. Stejný projekt 
chceme připravit pro centrum našeho 
města. V Prostějově by bylo třeba vy-
tipovat nejvhodnější místo v nejužším 
centru města, a to samozřejmě při 
zachování všech vzrostlých stromů 
i s ohledem na inženýrské sítě, které 
zde probíhají. V Mladé Boleslavi se 
podařilo podzemní parkování vybu-
dovat za dva roky, my bychom navr-
hovali výstavbu ve dvou postupných 
etapách. Stejným způsobem řeší par-
kování mnoho měst západní Evropy. 
V každém případě do doby, než nás 
budou vozit samořídící automobi-
ly, které nás vysadí na cílovém místě 
a pojedou se samy odparkovat mimo 
centrum, bude možnost zaparkovat 
pro naše občany velmi důležitá a měla 
by být prioritou města. 

Tomáš Blumenstein,  
Milada Sokolová, klub ODS

Pokud patříte mezi rodiče, kte-
ří chtějí pro svého budoucího 
prvňáčka něco navíc, ale upřed-
nostňujete klasické školy před 
soukromými, je pro vás třída 
působící již šestým rokem na ZŠ 
Jana Železného na Sídl. svobody 
v Prostějově správnou volbou.

Třída žákům nabízí doplně-
ní standardního studijního pro-

gramu o jednu vyučovací ho-
dinu denně. Veškerá přidaná 
výuka je nedílně začleněna přímo 
do rozvrhu třídy a děti se tak už 
od první třídy učí angličtinu, sys-
tematicky rozvíjejí své logické 
myšlení, k čemuž přispívá i výuka 
matematiky Hejného metodou, 
a pracují na rozvoji své osobnosti 
i na budování pozitivních vztahů 

ve třídě. Od třetí třídy je zařazena 
hodina informatiky, která dopl-
ňuje rozvoj matematického a lo-
gického myšlení ještě myšlením 
programátorským.

Srdečně Vás zveme na infor-
mační schůzku pro rodiče přímo 
ve škole, na které se dozvíte více 
nejen o výuce, ale také o harmo-
nogramu přijímaček. Podrobnější 
informace najdete na www.trida-
prostejov.cz. Tomáš Blumenstein, 

tomas.blumenstein@mensa.cz , 
603 726 030

Třída Prostějov – Třídy s rozšířenou  
výukou angličtiny a matematiky
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Bytové hospodaření města v loňském roce
Bytová komise, která funguje při 
Radě města Prostějova, se schází 
na svých jednáních v nepravidel-
ných intervalech dle potřeby. Jed-
nání komise bývá přítomen jedna-
tel Domovní správy Prostějov s.r.o. 
(DSP) Ing. Vladimír Průša a vedou-
cí odboru kanceláře jednatele Marie 
Hájková.

V rámci své činnosti komise spo-
lupracuje velmi úzce s Odborem so-
ciálních věcí, proto se jejího jednání 
pravidelně účastní vedoucí tohoto od-
boru Mgr. Jaroslav Svozil a náměstek 
primátorky Bc. Pavel Smetana.

Nadále prohlubujeme spoluprá-
ci s Azylovým centrem, které členo-
vé Bytové komise navštěvují a pořá-
dají pro něj věcné sbírky. DSP má 
ve své správě čtyři krizové byty, kte-
ré jsou často využívány právě těmi 
klienty Azylového centra, kteří se 
již chtějí navrátit k samostatnému 
životu.

DSP s.r.o. eviduje k 10. 1. 2018 
celkem 498 žádostí o nájem měst-
ských bytů, z toho 160 žádostí o byt 
0+1, 145 žádostí o byt 1+1 a 193 žá-
dostí o byt 2+1.

V roce 2017 bylo přiděleno celkem 
47 městských bytů. Byly schváleny 
dvě dohody o výměně bytů na zákla-
dě dodržení podmínek pro výměny 
bytů a v souladu s občanským záko-
níkem. Dále byly schváleny tři žádos-
ti o přechod nájmu bytů, všechny spl-
ňovaly stanovené požadavky.

Bytová komise samozřejmě do-
hlíží i na nedovolené podnájmy, jen 
v roce 2017 bylo zaměstnanci DSP 
s.r.o. odhaleno pět takovýchto pří-
padů. Tyto byty byly vyklizeny a na-
bídnuty k dalšímu pronájmu.

Rok 2017 byl významný také 
tím, že konečně došlo ke spraved-
livému srovnání cen nájemného 
v městských bytech. DSP s.r.o. pro-
to přistoupila k úpravě nájemného, 
přičemž nájemní smlouvy s uprave-
ným nájemným podepsali všichni 

o b y v a t e l é 
m ě s t s k ý c h 
bytů.

DSP se 
maximálně 
snaží o efek-
tivitu správy 
jí svěřeného 
majetku. Loni tak vytvořila z nevy-
užívaných nebytových prostor devět 
nových bytových jednotek, které již 
slouží novým obyvatelům.

Již v prosinci loňského roku 
zpracovala DSP s.r.o. zálohovou 
cenu tepla na rok 2018. Za posled-
ní tři roky klesla cena tepla více než 
o 25%. Pomohl k tomu i vývoj ceny 
plynu, ale především úspěšné do-
budování a spuštění kogeneračních 
jednotek. Pro domácnosti to zna-
mená úsporu v řádech tisíců korun 
ročně.

Jana Halvadžievová
předsedkyně Bytové komise 

Podaří se zachránit areál Milosrdných bratří?

Při instalaci betléma a zdobení vá-
nočních stromečků v kostele sv. 
Jana Nepomuckého před vánoce-
mi, jsem si opět uvědomila, jaký 
nádherný barokní skvost v Prostě-
jově máme. Totéž si patrně řekli ná-
vštěvníci nejen o vánocích i v době 
komentovaných prohlídek kostela, 
které na Tři krále prováděli stu-
dentky SOŠPO Prostějov a zájem 
lidí byl veliký.  Obnovené fresky, vá-
noční atmosféra oku i duši lahodily. 
O to smutnější pohled se naskytne 
v případě, že můžete nahlédnout 
do ostatních prostor objektu. Opa-
daná omítka uvnitř i vně objektu, 

opadávající fresky v bývalé jídelně, 
vysoká vlhkost, zub času se na dlou-
hodobě neobývané prostor opravdu 
silně podpisuje. 

Před 4 lety jsme po domluvě 
s provinciálem Milosrdných bra-
tří pořádali (KDU-ČSL Prostějov) 
setkání se studenty VUT FA Brno, 
kteří v rámci své závěrečné práce 
zpracovali využití objektu areálu Mi-
losrdných bratří. A návrhy byly více, 
než zajímavé. Bohužel vše je nejen 
o penězích, ale i  o možnostech vlast-
níka. Domnívám se, že spolupráce 
s Městem Prostějovem, Olomouc-
kým krajem  až i vládou ČR by byla 

v tomto případě zcela na místě. Pro-
tože na rekonstrukci objektu patrně 
samotný majitel nemusí stačit. Ob-
jekt je památkově chráněn a rekon-
strukce bude velice náročná i vzhle-
dem ke stavu objektu. Stále věřím, že 
bude, co rekonstruovat. 

Před dvěma lety došlo k pře-
vodu kláštera Milosrdných bratří 
včetně venkovní plochy na nového 
majitele Olomoucké arcibiskupství, 
které pověřilo Arcidiecézní chari-
tu Olomouc k jeho využití.  Záměr 
určitě bohulibý. Pokud mám in-
formace, Arcidiecézní charita Olo-
mouc nechává zpracovat odbornou 
firmou projektovou dokumentaci, 
ve spolupráci s památkáři. Můžeme 
jen doufat, že záměr, který charita 
s jeho využitím má, a sice domov 
a služby pro lidi s roztroušenou 
sklerózou, podaří a finance se po-
daří zajistit.  

Otázka využití venkovních pro-
stor, kde by mohl být park i pro 
veřejnost se nabízí hned od počát-
ku. O to více mne zarazila zpráva, 
že současné vedení našeho města 
možné společné využití zahra-
dy kláštera pro veřejnost formou 
parku zatím zamítlo. Je nabíledni, 
že by areál musel být pod trvalým 
dozorem, ať již formou vrátných 

u vstupu či 
za občasné-
ho dohledu 
např. Měst-
ské police. 
Ale takový 
park v centru města, to by bylo 
něco, ještě i při zajištění hřiště či 
jiných možných aktivit pro vol-
ný čas občanů. Navíc zde nehrozí 
nebezpečí z dopravy, areál je více 
méně uzavřen. Co říci závěrem. 4 
roky uplynuly a areál Milosrdných 
bratří chátrá dál. Je nám to jedno?  

Ráda bych Vás s kolegou Ing. Pe-
trem Kousalem i Okresní a Městkou 
organizací pozvala na 72. OKRESNÍ 
PLES KDU-ČSL, který se koná v so-
botu 10. 2. 2018 od 19 hodin v Ná-
rodním domě v Prostějově, Vojáčko-
vo nám. 1. Hraje hudební skupina:“ 
Poctivá Hudební Společnost“, před-
tančení Národopisný soubor Mánes, 
bohatá tombola, skvělý bufet. Vstup-
né 200 Kč. Prodej vstupenek v před-
prodeji v Městském divadle Pro-
stějov, a pondělí–čtvrtek od 9–16 
hod. v okresní kanceláři KDU-ČSL, 
Vápenice 21 ve dvoře, u tajemníka 
p. Hrubanové (mobil 739 615 406).

MVDr. Zuzana Bartošová 
zastupitelka za KDU –ČSL  

Foto Ing.Marek Moudrý
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RADNÍ, ZASTUPITELÉ

Tržnice, Společenský dům  
a Parkovací dům v centru.
Záměr zastupitelstva z roku 2008 byl 
vypsán s dobrým úmyslem upravit 
nevzhledný prostor mezi zahradou 
kostela Povýšení svatého kříže a Wol-
kerovou ulicí. Hektar a půl pozemků 
občanů města Prostějova. V daném 
území bývaly židovské uličky, nyní 
je tam už mnoho let naše stará ne-
vzhledná tržnice, poměrně nové par-
koviště u Finanční úřadu, 30 let stará 
budova KASC a pozemek zbořeniště 
po sodovkárně. V prostoru měl dle 
záměru zůstat sál, byť třeba menší, 
tržnice, veřejné parkování a nové ob-
chodní centrum. Cesta do pekel bývá 
dlážděna dobrými úmysly.

Úmysl dobrý, záměr dobrý, i sou-
těž proběhla dobře … ale pak se 
v roce 2010 cosi zlomilo, vyjednáva-
cí tým cosi jiného dojednal a smlou-
va byla podepsána bez tržnice a bez 
sálu. Přitom smlouva bez záměru, či 
v rozporu s vypsaným záměrem je 
neplatná včetně všech dodatků. Po-
tud zkráceně litera Zákona o obcích.

Co dál s tím naším územím?
Každopádně v souladu se záko-
nem bude muset být vypsán zá-

měr nový. A my se občanů ptáme 
jaký? Kam se posunuly potřeby 
od roku 2008? Potřebují občané 
v tomto veřejném prostoru víc 
obchodů, společenský sál nebo 
víc zeleně nebo víc parkovacích 
míst? Nebo všechno prodat? 
V tom případě jaká je hodnota 
veřejného prostoru? 

Financování výstavby a provozu.
Až si zastupitelstvo ujasní, co 
město potřebuje, budeme řešit 
financování, co si nechat, co pří-
padně prodat, na co by šlo získat 
dotaci a co budeme financovat 
v průběhu několika let. Zejména 
je důležitý provoz, tj. aby příjmy 
z parkování, tržnice a provozová-
ní Společenského sálu v součtu co 
nejvíc vydělaly na provoz těchto 
veřejných služeb.

Překonaná varianta, že všech-
no prodáme za 50 milionů a pak 
budeme za 150–200 milionů řešit 
následky, se projevila jako zcest-
ná, zrovna tak byly nedořešené 
provozní náklady, o nichž se vůbec 
nemluvilo a neřešil se ani reálný 
úbytek parkovacích míst v centru, 
které by pohltil provoz tělesa ob-
chodního centra.

Vaše názory mailujte na  
info@zmenaproprostejov.cz

Plánovaná obchodní galerie opět oživí centrum města
Historicky byla centra měst vždy 
místem, kde se soustředili lidé, ob-
chod a služby a kde bylo v dobrém 
slova smyslu živo. Z různých dů-
vodů se v mnoha městech včetně 
Prostějova život z centra částečně 
vytratil. Ambicí projektu Galerie 
Prostějov je navrátit do centra 
města jeho původní přirozenou 
funkci. Na základě mnohaletých 
zkušeností s realizací podobných 
projektů v jiných českých i morav-
ských městech jsme přesvědčeni, 
že i v Prostějově se nám tento cíl 
podaří splnit. 

Moderní architektura i nová 
pracovní místa
Podobu Galerie Prostějov navrhlo 
renomované britské architektonické 
studio Benoy, které má velké zkuše-
nosti s navrhováním podobných sta-
veb u nás i v zahraničí. V rámci celé 
investice budou zkultivovány plochy 
po demolicích původních objektů 
v centru, které byly dosud využívány 

jako parkoviště. Ty dnes nesplňují 
ani základní technické a hygienické 
požadavky a provoz na těchto plo-
chách zatěžuje okolí prachem a blá-
tem. Navržená stavba reprezentuje 
špičkovou architekturu v komorním 
rozsahu, odpovídající velikosti měs-
ta, která organicky splyne s okolní 
zástavbou. Pozitivním dopadem 
bude i úprava přilehlého okolí a ko-
munikací. 

Projekt Galerie Prostějov před-
stavuje mnohamilionovou investici 
a městu přinese stovky pracovních 
příležitostí nejen při stavbě, ale 
i v souvislosti se svým každodenním 
provozem. Obchodně společenské 
centrum nabídne nejen nové ob-
chodní jednotky, ale i různé služ-
by, kavárny, restaurace i parkování 
a stane se přirozeným místem setká-
vání lidí. 

Smlouvy platí, pokračujeme 
v projektu
Z médií a dalších zdrojů se občas 

dozvídáme různé, ničím nepod-
ložené názory na platnost uza-
vřených smluv. Většina z těchto 
pohledů je velice zjednodušená 
a činěná bez znalosti celé pro-
blematiky i právních souvislostí. 
Smlouvy byly uzavřeny v sou-
ladu se zákonem a jsou platné. 
Žádný soud pravomocně neroz-
hodl o jejich neplatnosti nebo 
zrušení, jak se pokoušejí tvrdit 
různí aktivisté. 

Do projektu už řadu let inves-
tujeme mnohomilionové částky 
a věříme, že se nám díky setrva-
lému úsilí nakonec podaří projekt 
realizovat a oživit centrum Prostě-
jova. Projekty podobného rozsahu 
bývají vždy komplikované a bez 
podpory města se neobejdou. 
Aktuálně projednáváme projekt 
s úřady v souvislosti se zahájením 
územního řízení a pokud bude 
město Prostějov poskytovat pod-
poru projektu, jak se i smluvně 
zavázalo, věříme v rychlé získání 

potřebných rozhodnutí a možné 
zahájení stavby v roce 2019. 

Aktivisté se snaží zviditelnit, 
nic víc
Několik aktivistů v zastupitelstvu 
města neustále bombarduje no-
viny a blogy svými nesprávnými 
závěry a názory a snaží se bez ja-
kýchkoliv důkazů navodit atmo-
sféru nějaké nepravosti. Nic tako-
vého ale neexistuje. Smlouva byla 
uzavřena na základě záměru zve-
řejněného městem Prostějov, kte-
rý naše společnost vyhrála. Sna-
žíme se pouze realizovat projekt 
dle uzavřených smluv a věříme, 
že stejný cíl by měl být na straně 
města Prostějova. Cílem aktivis-
tů je bohužel pouze se zviditel-
nit před nadcházejícími volbami 
a předstírat, že jednají v zájmu 
obyvatel města.

Lukáš Čepelka, 
Manažer projektu  
Galerie Prostějov

Pozemky uvedené v záměru z roku 2008, platí i v roce 2018.

Veřejný prostor a jeho hodnota
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INZERCE

Moderní bydlení a stylová architektura situovaná 
v klidné lokalitě, a přitom v bezprostřední blízkosti 
městského centra. Nové byty svými dispozicemi 
(1+kk až 3+kk) potěší stejně tak mladou rodinu, 
jako náročného jedince. Součástí rezidence 
jsou také balkony, terasy a podzemní garáž.

REZIDENCE FANDERLÍKOVA - CENTRUM NA DOSAH

Nové byty 
NA PRODEJ
informace: 

734 245 465
Výhradní prodej: Clever Company s.r.o.

www.fanderlikova.cz

Vaše společnost 
dlouhodobě investuje do výstavby 
a koupi nemovitostí převážně 
ve velkých krajských městech. Co bylo 
tím impulzem pustit se do výstavby 
tohoto rozsahu v Prostějově?
Vnímáme to, že poptávka po kvalitním 
bydlení dlouhodobě roste, a to nejenom 
ve velkých krajských městech, kde je navíc 
mnohem složitější projekt podobného 
typu realizovat, s ohledem na nedostatek 
vhodných lokalit a zdlouhavému řízení. 
Prostějov nás oslovil jednak zajímavým 
umístěním pozemku v bezprostřední 
blízkosti centra, ale také strategickou 
polohou města jako takového a dojezdovou 
vzdáleností do Olomouce, ale i např. 
Vyškova, Přerova nebo Kroměříže.

Rezidence Fanderlíkova není jediným 
současným bytovým projektem 
v Prostějově. Nebojíte se konkurence?

Přicházíme s novým projektem, který bude 
budován zcela od základů, nemusíme tedy 
přistupovat na kompromisy nebo komplikace 
spojené s případnou rekonstrukcí starších 

budov a mnohdy nevhodným řešením 
původní zástavby. Rezidence bude splňovat 
moderní standardy, nízkou energetickou 
náročnost, a nabídne novým majitelům 
komfortní a příjemné prostředí. Další, a jistě 
ne poslední předností je pak poloha objektu. 
Rezidence bude stát v centru, ale přitom 
v klidné lokalitě, v dostatečné vzdálenosti 
od hlavních dopravních tepen města.

Jaké dispozice mají nabízené byty? Je 
bydlení určeno spíš pro jednotlivce, 
nebo rodiny s dětmi?
Rezidence bude mít 6 podlaží o bytových 
dispozicích 1+kk, 2+kk a 3+kk, přičemž 
většina má svůj balkón či terasu, vybere si 
tedy opravdu každý. Jednotlivci můžeme 
nabídnout malý a útulný moderně řešený 
byt, rodině s dětmi zase zákoutí se zelení 
a dětským hřištěm.

A cenové rozmezí jednotlivých bytů?
Nejlevněji vyjde dispozice 1+kk, ty se pohybují 
kolem 1 milionu. Tyto byty jsou ideální 
pro mladé pracující, kteří nechtějí utrácet 
za nájem, ale s pomocí hypotéky byt koupí 
a uvažuji tak o investici i do budoucna. 

2+kk je nabízena většinou v rozmezí 2 – 
2,3 milionů korun, a tak dále. Cílem bylo 
poskytnout obyvatelům Prostějova a jeho 
okolí komfortní bydlení za rozumnou cenu, 
s ohledem na danou lokalitu, a to se nám, 
věřím, vzhledem k rostoucímu zájmu o koupi, 
podařilo. Překvapením pro nás je i zjištění, 
že místní obyvatelé mají zájem dokonce 
i o koupi více bytů současně, s ohledem 
na dobře vnímaný potenciál celé lokality.

Vaše společnost má dlouholeté 
zkušenosti s výstavbou a správou 
administrativních budov 
a maloobchodních center. Co vás 
přimělo pustit se i do bytového 
developmentu?
Vnímáme situaci na trhu a kvalitní bydlení 
je u nás v současné době nedostatkovým 
zbožím. Rozhodujícím krokem byla velmi 
úspěšná rekonstrukce bytového komplexu 
v centru Brna, kde jsme prakticky ihned 
po dokončení obsadili všech 70 bytů. 
Kromě Prostějova připravujeme další bytové 
projekty v Brně, ve Zlíně a dalších městech.

Chceme poskytnout komfortní bydlení za rozumnou cenu
Bytový komplex Rezidence Fanderlíkova, který se připravuje v centru 

Prostějova, nabídne zájemcům o bydlení až 140 nových bytových 
jednotek. Jedná se o jeden z největších projektů tohoto typu v dané 
lokalitě. Investorem je česká developerská společnost RC Europe, 
sídlící v nedalekém Vyškově. Ředitel společnosti, pan Marian Ležák, 
nám poskytl informace jak k samotnému projektu, tak k tomu, čím 

se společnost zabývá a co má již za sebou. 
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Finsko – „země 
tisíce jezer"

Jsem studentkou 4. ročníku oboru 
multimediální tvorba na Střední 
škole designu a módy v Prostějově 
a získala jsem příležitost zúčastnit 
se měsíční stáže ve Finsku ve měs-
tě Espoo. Střední umělecká škola, 
kterou jsem v listopadu a prosinci 
pravidelně navštěvovala, se nazývá 
OMNIA. Tato střední škola nabízí 
řadu oborů jako například design 
oděvu, multimediální tvorba, ale 
třeba i řezbářství. Osobně jsem se 
mohla podílet a získávat zkušenos-
ti z oboru multimédií. Během doby 
strávené v Omnii jsem si vyzkou-
šela například fotografování diva-
delní zkoušky pro místní noviny, 
natáčení reklamního materiálu pro 
autosalon či fotografování hokejo-
vého zápasu. Všemi pracemi mne 
provázel Thomas Mattsson, učitel 
působící v Omnii, který mě vždy se 
vším řádně seznámil a pomáhal. Mé 
očekávání a nadšení z tohoto poby-
tu před odjezdem se nedá srovnat 
s nadšením, se kterým jsem se vrá-
tila zpět. Jsem neskonale šťastná, že 
jsem dostala příležitost a mohla tak 
poznat všechny, kteří pracují a stu-
dují v Omnii. Byla to radost s nimi 
trávit čas a to zároveň v krásném 
a klidném prostředí.

-iv-

Počítačové kurzy pro dospělé 
v novém roce 2018

Dali jste si do nového roku předse-
vzetí? Pokud je jedním z nich naučit 
se něco nového, vyberte si třeba ně-
který z počítačových kurzů v Centru 
celoživotního učení při Cyrilome-
todějském gymnáziu, ZŠ a MŠ v Pro-
stějově.

Pokročilejším uživatelům počíta-
če, kteří už zvládají základy, jsou ur-
čeny tři kurzy – Práce s flash diskem, 
Práce s fotografií a Kurz MS Excel.

Práce s flash diskem začíná 
v úterý 13. února a trvá dva týdny. 
Účastníci kurzu se naučí nejběž-
nější použití flash disku, což oce-

ní všichni ti, kdo chtějí kopírovat 
fotografie, písničky, dokumenty 
anebo chtějí absolvovat další kurz 
Práce s fotografií. Kurz Práce s fo-
tografií navazuje na předešlý nad-
stavbový kurz Práce s flash diskem 
a učí zájemce základním a užiteč-
ným dovednostem při úpravách, 
kopírování a ukládání fotografií. 
Součástí kurzu je i vytvoření vlast-
ní galerie na webu. 

Na duben pak chystáme další běh 
kurzu MS Excel. Vzdělávací kurz je 
určen pro zájemce, kteří mají zájem 
o práci s tímto programem. V kur-

zu se naučíte vytvářet a formátovat 
tabulky, používat výpočetní vzorce, 
aplikovat finanční, logické a textové 
funkce a graficky znázorňovat data.

Kurzy probíhají s finanční pod-
porou Olomouckého kraje.

V případě vašeho zájmu o ně-
který z kurzů se můžete přihlá-
sit u: Mgr. Jitky Havlíčkové, tel: 
582 302 544, emailem na adresu: 
havlickova@cmgpv.cz nebo osobně 
ve škole. 

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

Setkání Anonymních alkoholiků se koná v Prostějově v 19:00 h, 
adresa Národní dům, Vojáčkovo nám. 1
kontakt: Viky 728 354 716, mail: 
aakkpv@seznam.cz
Alkoholismus je nemoc. Trpí jí jak 
samotný konzument, tak i jeho oko-
lí. My, jakožto alkoholici, známe jak 
život v otroctví alkoholu a bezmoc 
nad svým stavem, tak teď, když jsme 
střízliví, i naději, že jde žít bez vlivu 
alkoholu, a to spokojeně a naplněně.

Jsme společenství žen a mužů, 
kteří spolu sdílejí své zkušenosti, 
sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj 
společný problém a pomoci ostat-
ním k  uzdravení z  alkoholizmu. 

Jediným požadavkem pro člen-
ství v AA je upřímná touha přestat 
pít. Nemáme žádné povinné poplat-
ky ani vstupné, jsme soběstační díky 

vlastním dobrovolným příspěvkům.
Anonymní alkoholici nejsou 

spojeni s žádnou sektou, církví, po-
litikou, institucí či jinou organizací. 
Nepřejeme si zaplést se do jakéko-
li rozepře, neodporujeme, ale ani 
nepodporujeme žádné vnější pro-
gramy. Naším prvotním účelem je 
zůstat střízliví a pomáhat ostatním 
alkoholikům střízlivosti dosahovat.

Vzájemným sdílením svých zku-
šeností se snažíme dosáhnout denní 
úlevy od alkoholu. Slibů, že se už 
nikdy nenapijeme, jsme dali nesčet-
ně. Teď je našim cílem dnešní den 
a přítomný okamžik, na který jsme 
se nikdy dříve nesoustředili. Dnes 
chceme být střízliví.

Scházíme se na pravidelných mí-
tincích: ve čtvrtek v 19 h v Národním 
domě, Vojáčkovo nám. V Prostějově. 

Setkání se může zúčastnit každý, 
kdo má zájem a hledá možnosti jak 
pomoci sobě nebo svému blízkému 
se závislostí.

Kontaktovat nás také můžete te-
lefonicky nebo e-mailem:

Vikyb 728 354 716, aakkpv@se-
znam.cz

U nás je pomocná ruka stále na-
tažena, protože i my jsme po ní jed-
nou sáhli a teď ji potřebujeme podá-
vat dál.

 Anonymní alkoholici
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V RAINBOW GALLERY 
v Kulturním klubu 

DUHA na Školní ulici 
proběhnou mimořádně  

2 výstavy za měsíc.
 

2. 2. – Video, 
multimédia, 

performance – 
Pozdravy z Mordoru
Výstava mapuje umělecké dění 
v atelieru Video / Multimedia 

/ Performance na Fakultě 
umění Ostravské univerzity. 

Atelier vede Ostravský umělec 
Doc. Mgr. Jiří Surůvka. 
Na výstavě budou práce 
studentů i pedagogů.

 

22 / 2 –  
Petr In Saček     

Výstava doc. Mgr. Petra 
Lysáčka a jeho atelieru 

intermediální tvorby, který 
často v různých obměnách tvoří 
ve skupině, která nese název In 

Saček Veritas.

Čtvrtek 8. února v 19 hodin – THE MUSIC 
BAR 27, Školní 27, Prostějov
TOURETTE REVUE DIVADLA POINT
Návrat ke slavným kabaretům Divadla Point. 
Krásné tanečnice, zkušení testosteronoví herci, 
noví autoři skečů, hudební vystoupení a to vše 
v novém baru. 
Účinkují: M. Ondra, V. Lužný, J. Hyndrich, A. 
Procházka, L. Kameníček, K. Vejmělková, M. 
Hurikánová, M. F. Smékalová, M. Marek a další 
vzácní hosté

Úterý 27. února v 9 hodin a v 19 hodin – 
MĚSTSKÉ DIVADLO PROSTĚJOV
FINDING AMERIKA: GANGSTEŘI Z NA-
ŠEHO ODDÍLU (Aleš Procházka, Arnold 
Prokop)
Muzikálový příběh dvou kluků, kteří touží 
po dobrodružství a hledají poklad americké-
ho gangstera Lanzy Ručky, který zmizel kdesi 
v Chicagu, se odehrává v době socialistických 
spartakiád, modrých košil a rudých šátků. Za-
vede však diváka i do tajných barů chicagského 

podsvětí počátku minulého století. 
Zkušený hudební skladatel Arnold Prokop na-
psal šest ústředních melodií a písničkářka Mar-
tina Hurikán Seibertová přidala další dvě písně.
Účinkují: V.Lužný, L. Kameníček, T. Snášelová, 
K. Vejmělková, M. Seibertová, P. Martínková, D. 
Kopecká, K. Dohnalová, A. Buršová, M. Osladil, 
O. Kučera, A. Špičák, V. Palatý a další

Choreografie: Lucie Lužná
Režie: A. Procházka

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov

13. SEZÓNA  ÚNOR 2018
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Podivuhodné příběhy člověka 
Tak se jmenuje další z knih autor-
ky Marcelly Dostálové z Prostějo-
va. Její, v pořadí 11 knižní dílo, 
vyšlo před Vánocemi 2017 v Brně 
v nakladatelství Šimona Ryšavé-
ho a je již v prodeji.

„Jsou to příběhy, které se skuteč-
ně staly. Některé z nich byly moti-
vovány událostmi, jež se staly mým 
známým. Jména osob a míst jsou 
z pochopitelných důvodů změně-
na. Obálku ke knize jsem vytvořila 
sama,“ prozradila o své nejnovější 
knize autorka Marcella Dostálová.

„Tyto příběhy odhalují charak-

tery lidí, kteří se mezi námi stále 
pohybují – ať již v rodinách, v ne-
mocničním prostředí, v zaměstná-
ní, na ulici i ve školách. Prostě jsou 
všude. Přátelé i padouši. Zasahují 
nám do života. V minulosti mnozí 
z nich způsobovali lidem bolest, 
ale i dnes jsou stejní, dalo by se 
říci – rafinovanější. V těchto po-
vídkách čtenář poznává, že v člo-
věku dříme dvojí svět a my si to 
často ani neuvědomujeme. Dobro 
a zlo,“ charakterizuje povídkovou 
knihu nakladatel Šimon Ryšavý.

-jg-

Poděkování
Chtěl bych tímto způsobem po-
děkovat poctivému nálezci, který 
našel koncem listopadu 2017 moji 
peněženku s větším obnosem na to-
aletách ve Zlaté bráně. Ještě téhož 
dne jsem si ji vyzvednul na služeb-
ně městské policie. Bohužel nemám 
kontakt na tohoto mladého člově-
ka, tak volím cestu prostřednictvím 
Prostějovských radničních listů. Ješ-
tě jednou moc děkuji a přeji všechno 
nejlepší nejen v letošním roce, ale 
v celém životě!

MM, Vrahovice
Redakce Prostějovských radničních 

listů má k dispozici adresu roztržitého 
muže, který peněženku ztratil. 

Poděkování
chtěla bych městu Prostějovu podě-
kovat za větve z vánočního stromku 
roku 2017. Kozičky si moc pochut-
nají, je to pro ně i zdravé.  

Zelenská Kozí farma ROZINKA 
Čelechovice na Hané

Poděkování
Střední škola, základní škola a ma-
teřská škola JISTOTA, o.p.s. děku-
je statutárnímu městu Prostějovu 
za poskytnutí dotace v roce 2017 
na výměnu střechy ve výši 250 000,- 
Kč. Střecha byla v havarijním stavu 
a její výměna byla nezbytná pro bez-
pečný provoz školy.  Srdečně zveme 
všechny zastupitele, občany města 
a další zájemce k návštěvě školy dne 
9. 2. 2018 na Den otevřených dve-
ří.  Současně děkujeme všem spon-
zorům a nadacím, které na opravu 
střechy přispěly. -mt-

Poděkování
Střední škola, základní škola a ma-
teřská škola JISTOTA, o.p.s. děkuje 
zákazníkům hypermarketu, kteří pod-
pořili naši školu v soutěži „ Vy rozho-
dujete, my pomáháme“. Škola získala 
první místo a získala 30 000,- Kč. Šek 
převzala z rukou ředitele HM paní 
primátorka města Prostějova a členka 
správní rady školy paní RNDr. Ale-
na Rašková a ředitelka školy paní 
PhDr. Marie Turková. 

Poděkování

Hráči LHK Jestřábi Prostějov  da-
rovali  Střední škole, základní škole 
a mateřské škole JISTOTA, o.p.s. 
14 000,- Kč. Z toho žákyni Julin-
ce zakoupili antidekubitní matraci 
v hodnotě 
2 500,- Kč a 11 500,- Kč předali ře-
ditelce školy PhDr. Marii Turkové 
na nákup kompenzačních a reha-
bilitačních pomůcek. Žáci školy se 
s hráči Jestřábů  sejdou na ledě bě-
hem měsíce ledna 2018. Hráčům 
LHK Jestřábům Prostějov patří 
veliké poděkování a přání mnoha 
sportovních úspěchů. -mt-

Město pomáhá rozšiřovat studentům obzory
Poznávat minulost své vlasti je ne-
smírně důležité, abychom se vyvaro-
vali stejných chyb. Přestože k tomuto 
účelu existuje na školách předmět 
zvaný dějepis, zůstává neoddiskutova-
telnou skutečností, že reálné prostředí 
zanechá v mladém člověku nejvíce 
dojmů. Díky Vlasteneckému sdružení 
antifašistů ČR a statutárnímu městu 
Prostějovu měli letos studenti růz-

ných středních škol v našem městě už 
třetím rokem možnost navštívit Prlov, 
Lidice, Ležáky nebo nedaleké Javoříč-
ko. Studenti si těchto zájezdů, které 
jim pomáhají pravdivě vstřebávat naši 
nedávnou historii, velmi cení. A my si 
ceníme finanční podpory statutárního 
města Prostějova.

VSA ČR, z.s.
oblastní výbor Prostějov
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INZERCE

Jak to bylo, jak to 
je a jak bychom 
chtěli, aby bylo 
V únoru 2018 pokračuje Klub 
historický a státovědný v Pros-
tějově přednáškou uspořádanou 
k příležitosti devadesáti lety Di-
vadla Hanácké obce z Prostějova. 
Klubovým podvečerem budou 
provázet Jana Hrušková a Hana 
Lužná, které připomenou činnost 
tohoto významného ochotnické-
ho spolku a prostřednictvím  fo-
tografií  vzpomenou na divadelní 
inscenace a významné osobnos-
ti prostějovské kultury. Kromě 
osobních vzpomínek umožní 
přednášející také nahlédnutí 
do nejstarších spolkových kronik. 

Klubová akce se uskuteční 
v tradiční třetí úterý v měsíci dne 
20. února 2018 v 17 hodin ve vý-
stavním sále Státního okresního 
archivu Prostějov v Třebízského 
ulici č. 1. Všichni jsou srdečně 
zváni. 

-tc

Pozvánka
Moravsko-slezská křesťanská akademie, region Prostějov Vás srdečně zve na přednášku,  

kterou prosloví pan Jan Jankuj, výtvarník a historik v Brně
o profesorovi ThDr. Františku  Dvorníkovi, významným, ve světě uznávaným byzantologem  

a děkanem na Karlově univerzitě v Praze.

Dozvíme se také o nových poznatcích  z historie Moravy. Přednáška se uskuteční 
ve středu 21. února 2018 v 17.30 hod. na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově, Komenského ul.17.

Přednáška bude doprovázená obrazovou dokumentací.
Setkání se koná za finanční podpory statutárního  města Prostějova.

Srdečně zveme Vás i Vaše přátele.

  PaedDr. Karel Kotyza,  předseda regionu

Poděkování
Charita České republiky děkuje za spolupráci při Tříkrálové sbírce 2018, která probíhala v období
1.–14. ledna 2018. Děkujeme také všem Vašim zaměstnancům, kteří spolupracovali při realizaci sbírky, vedoucím 
tříkrálových skupinek, koledníčkům a samozřejmě dárcům.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 v prostějovském děkanátu činí 1 065 794,- Kč. Letošní Tříkrálovou sbírku 
chceme využít na přímou pomoc lidem v nouzi, a pro další rozvoj našich klientů v Chráněném bydlení Domova Dali-
borka. Chceme pořídit chráněný byt, kde si budou moci trénovat větší samostatnost jen s externí dopomocí.

Mgr. Vít Forbelský
pastorační asistent 

a koordinátor Tříkrálové sbírky
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AUTORIZOVANÝ PRODEJCE 
12 LET V PROSTĚJOVĚ

(VČETNĚ DALŠÍCH POJIŠTĚNÝCH CK)

CESTOVNÍ AGENTURA AMIMA
 DOVOLENÁ LÉTO 2018 – PRODEJ V PLNÉM PROUDU

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

www.amima.cz
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01Více info na tel. 739 221 355,  

email:cervinkova@topsecurity.cz

Přijmeme pracovníky na pozici  

pozici strážný - kontrola vozidel  
v Prostějově - Kralic n. Hané. 

Náplní práce je kontrola vozidel a vjezdu, evidence do PC, 
fotodokumentace. Práce vhodná pro aktivní uchazeče,  

OZP i důchodce. Nabízíme práci na HPP, DPP dle domluvy, 
stabilní příjem, odpovídající platové ohodnocení.

SOUBĚŽNĚ S VELETRHEM SALIMA

FESTIVAL CHUTÍ
1.–3. 3. 2018

MINIPIVOVARY
VÍNO
SPECIALITY
FARMÁŘSKÉ TRHY www.bvv.cz/festivalchuti

VÝSTAVIŠTĚ 
BRNO
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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

Ú N O R   2 018

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.

ÚTERÝ 6. ÚNORA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA A, DOPRODEJ
Neil Simon: RANDE S DUCHEM 
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Hrají: E. Holubová j.h., O. Vízner j.h., A. Fixová, J. Vojta, V. Záveský
Překlad: Blanka Křivánková
Režie: Milan Schejbal

ČTVRTEK 8. ÚNORA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | 4. ABONENTNÍ KONCERT, DOPRODEJ, LM
HARMONIA PRAGA – komorní orchestr
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Spiritus Sancti
Georg Friedrich Händel: Tance z opery Alcine
Georg Friedrich Händel: Ombra mai fu (z opery Xerxes)
Niccolo Paganini: Koncert č. 1, D dur op. 6
                                             ∙
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento D dur KV 136
Antonín Dvořák: 2 valčíky op. 54 (A dur, D dur)
Petr Iljič Čajkovskij: Serenáda C dur op. 48
Miroslav Vilímec – housle sólo
Štefan Britvík – dirigent

PONDĚLÍ 12. ÚNORA | 9.15, 10.30 A 11.45 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 45 MINUT
LiStOVáNí.cz: MŮJ PŘÍBĚH – 9:58 (Usain Bolt)
Účinkují: L. Hejlík, A. Novotný

ČTVRTEK 15. ÚNORA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | TROJÁK, MIMO PŘEDPLATNÉ, VYPRODÁNO
CESTOU NECESTOU S MIROSLAVEM DONUTILEM
Agentura MUA Brno

PONDĚLÍ 19. ÚNORA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA B, DOPRODEJ
Lionel Goldstein: PAN HALPERN A PAN JOHNSON 
Divadlo Ungelt Praha
Herecký koncert Petra Kostky a Františka Němce. 
Hrají: P. Kostka, F. Němec
Překlad: Pavel Dominik
Režie: Ladislav Smoček

ČTVRTEK 22. ÚNORA  | 18 HODIN
JEVIŠTĚ ZA OPONOU | LISTOVÁNÍ Č. 6, DOPRODEJ
LiStOVáNí.cz: A TAKOVÁ TO BYLA LÁSKA (Anna Gavalda)
Účinkují: V. Hollá, Z. Černín

NEDĚLE 25. ÚNORA | 15 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | ČTYŘLÍSTEK – PŘEDPLATNÉ PRO DĚTI A RODIČE, DOPRODEJ
Josef Kainar: ZLATOVLÁSKA
Těšínské divadlo Český Těšín
Hrají: M. Glosová, Z. Klusák, R. Urban, J. Ferencová, Z. Hrabal ad. 
Režie: Karel Szuska

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:

1. 3. | PRO ŠKOLY  
BABU A PAPOUŠEK 
Naivní divadlo Liberec
2. 3. | PRO ŠKOLY 
MY DĚTI ZE STANICE ZOO 
Činoherní studio Ústí nad Labem 
6. 3. | PRO ŠKOLY 
KOLÍBÁ SE VELRYBA 
Divadlo Alfa Plzeň
7. 3. | 5. ABONENTNÍ KONCERT, DOPRODEJ, LM 
"ŽIDOVSKÁ HUDBA A KLEZMER PRO VIOLONCELLO"
DOMINIKA WEISS HOŠKOVÁ - violoncello
JIŘÍ HOŠEK - violoncello, klavír, varhany
8. 3. | PRO VEŘEJNOST
MATEŘINKA 
Festival mateřských škol
18. 3. | TROJÁK, DOPRODEJ 
ANI ZA MILION! 
Divadlo v Rytířské Praha
Hrají: A. Gondíková, J. Langmajer
19. 3. | SKUPINA B, DOPRODEJ, LM  
KOUZELNÁ FLÉTNA 
Moravské divadlo Olomouc
22. 3. | PRO ŠKOLY  
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA 
Městské divadlo Mladá Boleslav
22. 3. | SKUPINA 5N, DOPRODEJ  
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA 
Městské divadlo Mladá Boleslav
25. 3. | PRO VEŘEJNOST 
PAŠIJE 
pořádá Chermon z.s.
27. 3. | PRO ŠKOLY  
PETR A LUCIE 
Divadlo Radka Brzobohatého Praha
28. 3. | PRO ŠKOLY  
PETR A LUCIE 
Divadlo Radka Brzobohatého Praha
28. 3. | TROJÁK, VYPRODÁNO 
LÍBÁNKY NA JADRANU 
Studio DVA Praha
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Městské divadlo v Prostějově
Divadelní sál
4. abonentní koncert

8/2
19 hodin

Program
P. J. Vejvanovský, G. F. Händel, 

N. Paganini, W. A. Mozart, 
A. Dvořák, P. I. Čajkovskij

Miroslav Vilímec - housle, Štefan Britvík - dirigent
www.harmoniapraga.cz

HARMONIA PRAGA
KOMORNÍ ORCHESTR

vstupenky: 582 329 603
predprodej@divadloprostejov.cz
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INZERCE

Purim v „hanáckém Jeruzalémě“ 
Spolek Hanácký Jeru-
zalém, který nedávno 
vznikl v Prostějově, 
pořádá další akci pro 
veřejnost. Tentokrát 
to bude oslava židov-
ského svátku PURIM. 

„Půjde jednak 
o krátkou přednáš-
ku o Purimu, proč se 
slaví a jaký je jeho pů-
vod a jednak o ukázky 
tanců. Přednášejícím 
bude pan Jiří Klimeš 
ze Židovské obce Olo-
mouc. O kulturní část 
programu se postará 
taneční skupina RUT 
pod vedením Evy 
Štefkové. S několika 
divadelními skeči ne-
jen na purimové téma 
vystoupí protagonisté 
divadla POINT. „Věříme, že akce to bude atraktivní a přiláká pozornost širší 
veřejnosti,“ říká předseda spolku Michal Šmucr. 

PURIM můžete oslavit společně s Hanáckým Jeruzalémem v neděli  
25. února 2018 od 17:30 v aule Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově. 
 -jg-

Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o.

Od 1. 9. 2018 otevíráme 
nový čtyřletý maturitní obor

Dopravní prostředky

Dále nabízíme
Učební obory:
Automechanik

Kadeřnice

Maturitní nástavby:
Provozní technika
Kadeřnické služby

www.ssaprostejov.cz

PODLAHY DVEŘE A KLIKY

URČICKÁ 5101, PROSTĚJOV
+420 734 399 196

DREVOTRUST.CZ 26 prodejen v ČR

DŘEZY A BATERIE HRANOLY A LATĚ
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CELÝ MĚSÍC

LUŠTÍME S KNIHOVNOU
Celoroční luštitelská soutěž o ceny, kterou připravil Petr Urbánek z Českého svazu hádankářů a křížovkářů. Zadání křížovek je k dispozici v čítárně nebo na webu knihovny. První kolo 
probíhá od 1.2. do 29.3.
HANÁ VE FOTOGRAFIÍCH
Výstavu fotografií Jana „Zanfoara“ Mikláše, který na svých snímcích zachycuje přírodu v okolí Prostějova v různých denních i ročních obdobích, můžete navštívit v Galerii Na Půdě knihovny 
až do konce března.
JAK VYPADÁ KOČKOPES?
Oddělení pro děti a mládež vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma Kočkopes. Představte si zvířátko poskládané z více zvířat, namalujte jeho obrázek nebo obraz libovolnou technikou a své 
výtvory doneste do knihovny pro děti a mládež. Uspořádáme výstavu a tři obrázky odměníme knížkou. Výtvarná soutěž je určená dětem do 15 let.
 

6., 20. 2. | ÚT | 9.30 H | PODKROVNÍ SÁL   
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

8., 22.2. | ČT | 15 – 17 H | UČEBNA  
PORADNA SOS

13. 2. | ÚT | 9.30 H| PODKROVNÍ SÁL  
PROMÍTÁNÍ PRO NEVIDOMÉ

14.2. | ST | 9.30 H | PODKROVNÍ SÁL  
SETKÁNÍ S PAMĚTÍ

14.2. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁ  
MALLORCA – HORAMI SEVEROZÁPADNÍHO POBŘEŽÍ 

15.2. | ČT | 17 H | PODKROVNÍ SÁL  
NE BITCOIN, ALE BLOCKCHAIN JE EKONOMICKÁ REVOLUCE!

21.2. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL  
SETKÁNÍ S PETREM BORKOVCEM

22.2. | ČT | 15 - 17 H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ  
KARNEVAL V KNIHOVNĚ

22.2. | ČT | 17 H | PŮJČOVNA
HISTORICKY PRVNÍ ODHALENÍ DEMEMORIÁLNÍ DESKY 
NEZNÁMÉMU ČTENÁŘI

26.2. | PO | 17 H | PODKROVNÍ SÁL  
PROMÍTEJ I TY: ŠVÉDSKÁ TEORIE LÁSKY

27.2. | ÚT | 9 H |PŮJČOVNA  
TVOŘIVÁ KNIHOVNA

28.2. | ST | 16 – 18 H | PODKROVNÍ SÁL  
RETRO RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

Zahajujeme letní semestr Virtuální Univerzity třetího věku. Otevíráme 
nový cyklus přednášek nazvaný „České dějiny a jejich souvislosti“. 
Profesor Karlovy univerzity PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. nám v šesti 
videopřednáškách přiblíží dějiny českých zemí do 15. stol. Přihlášky 
a další informace získáte na první hodině, kde si můžete vše nezávazně 
vyzkoušet. Tato akce je určena seniorům. Těšíme se na vás.

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

Promítání speciální zvukové verze série historických detektivních příběhů 
Četníci z Luhačovic je určeno pro nevidomé a slabozraké čtenáře naší 
knihovny. Akce se koná ve spolupráci s prostějovskými pobočkami 
organizací Sons a Tyflocentrum.

Další setkání zájemců o trénování paměti, tentokrát 
na téma jídlo. Tato samostatná lekce je určena všem, kteří 
v minulosti absolvovali některý z podzimních nebo jarních 
kurzů trénování paměti.

Mallorca představuje pro řadu 
lidí plážový ráj, ale málokdo už 
ví, že podél celého severního 
pobřeží se táhne úchvatné 
vápencové pohoří Serra de Tra-
muntana. Přednáška a promítání 
fotografií cestovatele Jaromíra 
Nováka nás zavede právě tam.

Víte, co je to bitcoin,kryp-toměna 
a blockchainová technologie? 
Zajímá vás, jak vlastně fungují? 
A jak si vedou klasické měny? 
Pokud chcete lépe porozumět 
finanční gramotnosti a zjistit, 
jak si stojí dnešní ekonomika, 
navštivte přednášku Michaely 
Procházkové.

Autorské čtení básníka, překladatele a publicisty 
Petra Borkovce se uskuteční v rámci jedinečného 
projektu Spisovatelé do knihoven, jehož cílem je 
představit čtenářům zajímavé současné české autory.

B lázni v í táni ! V čase masopus tu 
a maškarních bálů přijďte do knihovny 
tak, aby vás nikdo nepoznal. Přestrojte 
se třeba za zvíře, pohádkovou bytost, za 
cokoliv bláznivého vás napadne.Děti čeká 
několik soutěžních stanovišť a hromada 
legrace. Každý, kdo přijde v masce, dos-
tane dárek. Těšíme se na vaše nápady.

Zveme Vás na promítání dalšího filmu z projektu Promítej i ty! Filmová esej 
Švédská teorie lásky se zabývá mezilidskými vztahy. Švédsko je vydáváno za 
modelový příklad sociálního státu. Po čtyřiceti letech experimentu sociálního 
inženýrství je ale spíše zemí zpřetrhaných rodinných vazeb.  

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

Přijďte s námi zavzpomínat na 60. léta stylově. Pustíme si 
hity tehdejších hudebních idolů na gramofonových deskách 
a vyzkoušíme antistresové omalovánky pro dospělé. Každý, kdo 
přijde v retro oblečení, dostane dáreček a připraveno bude i malé 
pohoštění. 

Pietní akt kulturní velkorysosti pod 
záštitou primátorky statutárního 
města Prostějova RNDr. Aleny 
Raškové. Za přítomnosti autora 
Miloše Karáska a význačných 
členů Moravské akademie vět.



25PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

KNIHOVNA

Zajímá vás, kde jsou všechny pení-
ze, když nejsou mezi lidmi? Chcete 
vědět, jak fungují klasické měny 
a jak si vedou? Víte, co je to bitcoin, 

kryptoměna a blockchainová tech-
nologie? Pokud chcete lépe porozu-
mět těmto pojmům a také zjistit, jak 
si stojí dnešní ekonomika, navštivte 

přednášku Michaely Procházkové 
o finanční gramotnosti. Dozvíte se, 
jak tyto technologie využít, jak lépe 
hospodařit s penězi a jak ochránit 
své finance. To vše ve čtvrtek 15. 
února v 17 hod. Těší se na vás Petr 
Škrabala, David Kostroň a Michae-
la Procházková.

Promítej 
i ty: Švédská 
teorie lásky
Zveme vás na další promítání fil-
mu z projektu Promítej i ty! Tento-
krát uvidíme dokumentární filmo-
vou esej Švédská teorie lásky, která 
se zabývá mezilidskými vztahy. 
Švédsko je vydáváno za modelový 
příklad sociálního státu. Za ku-
lisami novodobého ráje na zemi 
se ovšem odehrává překvapivé 
drama. V roce 1972 přišli politici 
s přelomovým programem „Rodi-
na budoucnosti“. Měl stvořit mo-
derní společnost, kde bude kladen 
důraz na nezávislost každého ob-
čana, jemuž ve štěstí nesmí bránit 
ani vztahy k dětem, partnerům či 
rodičům. Po čtyřiceti letech ex-
perimentu sociálního inženýrství 
je Švédsko zemí zpřetrhaných ro-
dinných vazeb. Lidé často žijí sami 
a sami umírají, aniž někomu chybí. 
Přirozenou pospolitost nahrazují 
uměle tvořené sociální skupiny. 
A počet single domácností roste 
nejen ve světě, ale i u nás. Nenech-
te si ujít promítání v pondělí 26. 
února v 17 hod.

Luštíme 
s knihovnou
1. února začíná celoroční luštitel-
ská soutěž o ceny, kterou připravil 
Petr Urbánek z Českého svazu há-
dankářů a křížovkářů. Bude mít pět 
kol a v každém z nich bude úkolem 
soutěžících vyluštit správně nejen 
tajenku, ale celou křížovku. Po sko-
čení každého kola určíme tři výher-
ce, kteří získají věcnou cenu. Zadá-
ní křížovek a přesná pravidla jsou 
k dispozici v čítárně nebo na webu 
knihovny. První kolo probíhá od  
1. 2. do 29. 3.

Setkání s Petrem Borkovcem
Pokračuje jedinečný projekt Spi-
sovatelé do knihoven, jehož cílem 
je propagovat současnou kvalitní 
českou literaturu a představit veřej-
nosti zajímavé, známé i méně známé 
české autory. V rámci tohoto pro-
jektu přivítáme ve středu 21. února 
v 17 hod. básníka, prozaika, překla-
datele a publicistu Petra Borkovce. 
Studoval český jazyk a literaturu 
na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy, ale studia nedokončil. Jako 
básník a je považován za Reynko-
va a Wernischova následovníka. 
Debutoval v roce 1990 meditativně 
laděnou sbírkou Prostírání do ti-
chého. I v další tvorbě se orientuje 
na přírodní motivy, lidovou píseň 

a křesťanskou tradici (sbírky bás-
ní Poustevna, věštírna, loutkárna, 
Mezi oknem, stolem a postelí, Polní 
práce). Za básnickou sbírku Ochoz 
získal v roce 1995 Cenu Jiřího Orte-
na. Jeho básně byly přeloženy téměř 
do všech evropských jazyků, knižně 
publikoval v Rakousku a Itálii. Sám 

překládá převážně ruskou poezii 
20. století. Za jeho prozaickou pr-
votinu lze považovat velmi zdařilou 
dvojknihu Berlínský sešit/Zápisky 
ze Saint-Nazaire. Jde o soubor drob-
ných próz a několika básní, který 
napsal na stipendijních pobytech 
v Německu a ve Francii. V loňském 
roce pak vydal knihu povídek Lido 
di Dante. Každá z dvanácti povídek 
je nějakým způsobem spojená s Itá-
lií, a přestože se v nich zdánlivě nic 
neděje a autor se většinou namísto 
rozvíjení děje oddává pomalému, tr-
pělivému pozorování, je jejich četba 
bezmála dobrodružství. Právě tuto 
knihu nám Petr Borkovec představí 
na svém autorském čtení. 

Mallorca – horami severozápadního pobřeží
Největší z Baleárských ostrovů 
Mallorca představuje pro řadu lidí 
plážový ráj. Málokdo už ví, že podél 
celého severního pobřeží se táhne 
od západu na východ úchvatné vá-
pencové pohoří Serra de Tramun-

tana zvedající se přímo od moře 
do výšek přes 1000 m. Impozantní 
horské kulisy jsou lemovány divo-
kým pobřežím a přerušovány strmý-
mi soutěskami nebo údolími olivo-
vých, citrusových a mandloňových 

hájů. Do míst, které si oblíbila řada 
umělců a které bylo v roce 2011 zařa-
zeno na seznam světového kulturní-
ho dědictví UNESCO, vás ve středu 
14. února v 17 hod. zavede cestovatel 
Jaromír Novák.

V knihovně je připravena další samo-
statná  lekce pro zájemce o trénink 
paměti, tentokrát na téma jídlo. Přijít 
mohou všichni, kteří se zúčastnili ně-
kterého z předchozích jarních nebo 
podzimních kurzů trénování paměti. 
Zveme vás, opět po čase, na příjemné 

setkání se „spolužáky“. Samozřejmě 
nenecháme své mozkové závity za-
hálet. Budeme přemýšlet, soustředit 
se, a přitom si zopakujeme některou 
z paměťových technik. V neposlední 
řadě se snad pobavíme a strávíme 
spolu pohodové dopoledne. Setká-

ní se uskuteční ve středu 14. února 
v 9.30 v podkrovním sále knihovny 
a bude trvat přibližně hodinu a půl. 
Těší se na vás Mirka Vyroubalová

Ne bitcoin, ale blockchain  
je ekonomická revoluce!

Setkání s pamětí

Pokračování Virtuální Univerzity třetího věku
V úterý 6. února v 9.30 hod. zahajuje-
me letní semestr Virtuální Univerzity 
třetího věku, která je určena všem zá-
jemcům – seniorům. Otevíráme nový 
cyklus přednášek nazvaný „ České dě-
jiny a jejich souvislosti“. Profesor Kar-
lovy univerzity PhDr. Zdeněk Beneš, 

CSc. nám v šesti videopřednáškách 
přiblíží dějiny českých zemí od počát-
ků do 15. století. Scházet se budeme 
každé druhé úterý, vždy v 9.30 hod. 
v podkrovním sále knihovny. Výhod-
né je, pokud studenti ovládají základy 
práce na počítači a mají možnost při-

pojení k internetu. Nemusíte se obávat 
přílišné náročnosti – přednášky jsou 
tvořené přístupnou, populárně nauč-
nou formou. Ale nejde samozřejmě jen 
o získávání vědomostí. Jde o příjemně 
strávené dopoledne a o pravidelná 
setkávání účastníků stejné generace, 

kteří společně tráví volný čas a nava-
zují přátelství. Přihlášky přijímáme 
na první hodině. Chcete-li se dozvědět 
víc, přijďte si první lekci nezávazně vy-
zkoušet, po jejím skončení se rozhod-
nete, zda budete chtít ve studiu pokra-
čovat. Těšíme se na vás.
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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

UMĚNÍ SECESE
do 4. 2. 2018

Ještě první čtyři únorové dny roku 2018 v Muzeu a galerii v Prostějově 
p.o. budou ve znamení exkluzívního a velmi rozsáhlého galerijního 
projektu nazvaného Umění secese, který je uváděn ve spolupráci se 
Společností TK PLUS.
Kolekce, která je na výstavě představena, zahrnuje téměř sto 
padesát obrazů, plastik, plakátů a skla zapůjčených z mnoha českých 
a moravských státních galerií, muzeí a také ze soukromých sbírek.
Díla představitelů tohoto uměleckého směru typická svými stylizovanými 
designy, dokonalou harmonií linií, které využívaly ornamentálnosti 
přírodních tvarů, siluet stromů a listů, mořských vln a rozevlátých ženských 
vlasů, jsou zastoupena Alfonsem Muchou, Janem Preislerem, Antonínem 
Hudečkem, Maxem Švabinským, Jakubem Obrovským, Karlem Špillarem, 
Luďkem Maroldem, Aloisem Kalvodou, Janem Štursou, Ladislavem 
Šalounem, Josefem Mařatkou, Bohumilem Kafkou a moha dalšími.
Obrazy a plastiky doplňuje početná ukázka francouzských plakátů. 
K nejcennějším patří plakáty Henriho de Toulouse Lautreca, 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 je na prostějovskou výstavu zapůjčeno.
Výstava Umění secese je velkolepým příspěvkem k oslavě 110. výročí 
otevření secesního skvostu – prostějovského Kotěrova Národního 
domu, které tato mimořádná kulturní památka oslavila na sklonku 
loňského roku.

DAGMAR HAVLÍČKOVÁ – KRESBY
od 16. 2. do 22. 4. 2018
vernisáž 15. února v 17 hodin
Prvním projektem nové výstavní sezóny Muzea a galerie 
v Prostějově, p.o. je výstava Dagmar Havlíčková – Kresby, která je 

zaměřena na specifický projev kreslířky, malířky a textilní výtvarnice 
Dagmar Havlíčkové (1961). Ta patřila již v 80. letech minulého 
století společně se svým mužem Jiřím Aloisem Havlíčkem (1948 
– 1997) k neoficiální umělecké komunitě v Olomouci. Její tvorba 
je již několik let soustředěna na repetitivní přepis textů, a to 
v několika vrstvách přes sebe. Vznikají tak organické i geometrické 
struktury, kde původní text (forma osobní modlitby) zaniká 
v kresebné hmotě. Její tvorba je metodou srovnatelná s tvorbou 
Romana Opalky nebo nočními kresebnými pracemi V. Stratila.
Havlíčková svým dílem spadá do širšího okruhu tzv. olomoucké kresby, 

který tvořila řada významných a dnes již celostátně uznávaných 
autorů (J. Lindovský, P. Jochman, I. Kosková, L. Daněk, V. Havlík).
Výstava i připravovaná kniha zásadním způsobem zpracovává jak 
dílo mimořádné kreslířky Havlíčkové, tak postihuje i významný 
společensko-kulturní fenomén 80. let minulého století v Olomouci, 
jakým byla kresebná tvorba umělců tvořících v undergroundu. 
Výstava připravena ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc bude 
zahájena 15. února v 17 hodin a potrvá do 22. dubna.

LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY 

fascinující barvy, tvary i vzory ve světě hmyzu, 
nerostů a hornin
od 15. 2. do 22. 4. 2018

Na výstavě, zapůjčené z Muzea 
Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, jsou 
prezentovány zdánlivě nesourodé 
kombinace, tvořené vypreparovanými 
exempláři hmyzu a zástupci z říše nerostů 
či hornin. Jednotícím principem výběru 
je estetický dojem, kdy třeba na křídlech 
motýlů můžeme spatřit podobné obrazce, 
jaké jsou typické pro určitý druh minerálů, 
struktury na povrchu a zabarvení hmyzích 
těl připomínají některé horniny, krovky 
mnoha brouků zase vypadají, jako by 
byly vytepané z ryzího zlata. Však některé 
přírodní národy odedávna používají hmyz 
nebo části jeho tělíček k výrobě ozdob a nakonec i současní módní designéři 
občas neváhají použít tento materiál při návrhu šperků. Zatímco ve vitrínách 
budou k vidění nejrůznější asociace živé a neživé přírody, na plakátových 
plochách, umístěných na stěnách, se návštěvníci mohou dozvědět základní 
charakteristiky hmyzu, na jaké skupiny se hmyz dělí, popsány jsou jeho 
životní cykly, nastíněno je jeho smyslové vnímání. V podobném duchu jsou 
zpracovány informační panely, týkající se nerostů a hornin. Návštěvníci se 
na výstavě mohou nejen kochat pohledem, ale třeba zde najdou i poučení. 
Autoři výstavy: RNDr. Dušan Trávníček a Mgr. Ludmila Nejeschlebová

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

KAREL IV. NA MEDAILÍCH
do 18. 3. 2018
Při příležitosti 670. výročí založení Univerzity Karlovy, Nového Města 
pražského a hradu Karlštejna a k 640. výročí úmrtí Karla IV. jsme pro 
Vás připravili výstavu medailí a jiných předmětů 
s vyobrazením Karla IV. Jedná se o předměty ze 
soukromé sbírky rodiny Bašeů z Prahy. Sbírku začal 
budovat Ing. Milan Baše od svého mládí, později se 
k němu přidala i jeho manželka MUDr. Mária 
Bašeová a po jeho smrti sbírku, která dnes čítá 
více než 2000 předmětů, převzal jejich syn Milan.

OD 14. PROSINCE 2017 JSOU OTEVŘENY NOVÉ 
STÁLÉ EXPOZICE GEOLOGIE PROSTĚJOVSKÉHO REGIONU 
„KÁMEN MLUVÍ“ A ETNOGRAFIE „HANÁCKÁ SVĚTNICE“. 

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ – 
HVĚZDÁRNA

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

PLANETÁRNÍ SVĚTY JINÝCH SLUNCÍ – 
doc. RNDr. MILOSLAV ZEJDA, Ph.D. 
22. 2. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN

Přestože první planety obíhající jiné hvězdy než naše Slunce byly ob-
jeveny až na konci minulého století, o jejich existenci se spekulovalo 
velmi dlouho. Dnes jich známe tisíce a jejich výzkum je jednou z pri-
orit světové astronomie. Dokážeme je nejen detekovat, ale dokonce 
i zkoumat podmínky na jejich povrchu nebo jejich atmosféry. Jak je 
to možné? Co o nich dnes vlastně víme? Mohou být také obydlené? 
Na tyto otázky odpovíme v přehledové přednášce.
Vstupné 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. 
Vstupenky je možné předem rezervovat.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ  
POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek od 14:00 do 15:00 ho-
din. 
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pátek 
v 18:30 hodin. 
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, 
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program 
o dalekohledech doplněný pokusy z optiky. 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND

sobota 24. 2. a neděle 25. 2.
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 v 18:30 hodin. V sobotu večer dojde k zá-
krytu jasné hvězdy Aldebaran Měsícem! 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI

V neděli 25. 2. v 15:00 hodin soutěž pro 
děti z cyklu soutěží „SOUHVĚZDÍ“– LEV 
NA JARNÍ OBLOZE. Soutěži bude před-
cházet povídání o souhvězdích Pastýř, 
Lev a Panna. Tři jasné hvězdy, každá z jed-
noho souhvězdí, tvoří jarní trojúhelník.
Vstupné děti, studenti do 26 let, senioři, 
invalidé 10 Kč a dospělí 20 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
KOMETA ŽANETA

Pohádku uvádíme každou únorovou stře-
du v 15:30 hodin. Malá kometa letí dale-
kým vesmírem, letí až ke Slunci. Přiblíží 
se k planetám Venuši a k Jupiterovi. Je to 
však pro ni bezpečné? Nemůže jí Slunce 
ublížit? Zvládne dalekou cestu? V pořadu 
se děti dozví, z jakého materiálu jsou slo-
žené komety. Jeho součástí je i prohlídka snímků komet, Slunce 
a dvou zmíněných planet. 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

VÝSTAVY
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- NOBELOVA CENA

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

Změna programu vyhrazena.
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PLESY NA PROSTĚJOVSKU 2018
TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec POŘADATEL

ÚNOR

2.2. Maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov SOŠ podnikání a obchodu Prostějov
3.2. Maškarní ples Sokolovna Určice Určice SDH Určice
3.2. Farní ples Kulturní dům Pivín Pivín Římskokatolická farnost sv. Jiří, Pivín
3.2. Obecní ples Kulturní dům Smržice Smržice Obec Smržice
3.2. VI. Společný ples Cukrovaru Vrbátky a.s. 

a Skláren Moravia
Městské divadlo v Prostějově Prostějov Cukrovar Vrbátky

3.2. Hasičský ples Sokolovna Vřesovice Vřesovice SDH Vřesovice
3.2. Maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov RG a ZŠ města Prostějova
3.2. Fotbalový ples Sokolovna Ptení Ptení Fotbalový klub FC Ptení
3.2. Hasičský ples Kulturní dům Žárovice Žárovice SDH Soběsuky
9.2. Maturitní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SOŠ automobilní Prostějov
10.2. Ples ČSSD Multifunkční budova Čechy p/K Čechy p/K místní organizace ČSSD
10.2. Hanácký bál Kulturní dům Kralice Kralice n/H Hanácký soubor Klas Kralice 
10.2. Reprezentační ples Koutný Společenský dům Prostějov Prostějov Firma Koutný
10.2. Šibřinky Sokolovna Dubany Vrbátky Obec Vrbátky
10.2. Maškarní obecní ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice Obec Mostkovice
10.2. Ples KDU-ČSL Městské divadlo v Prostějově Prostějov KDU-ČSL
10.2. Ostatkový ples Sokolovna Ptení Ptení SDH Ptení
10.2. IX. Společenský ples Restaurace U Tří bříz Prostějov Tyflocentrum Olomouc, o.p.s.,  

Regionální pracoviště Prostějov
11.2. Dětský maškarní karneval Sokolovna Ptení Ptení SDH Ptení
16.2. Fotbalový ples Sokolovna Kostelec n/H Kostelec n/H FC Kostelec na Hané
16.2. Hanácký bál Městské divadlo v Prostějově Prostějov Mánes
16.2. Maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov Trivis, SŠ veřejnoprávní Prostějov
16.2. Hasičský ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice SDH Mostkovice
17.2. XXIV. Zemědělsko-potravinářský ples Společenský dům Prostějov Prostějov Okresní agrární komora Prostějov
17.2. Hanácký bál Kulturní dům Kralice Kralice Hanácký soubor Klas Kralice
17.2. Ples SDH Multifunkční budova Čechy p/K Čechy p/K SDH Čechy pod Kosířem
17.2. Hasičský ples Kulturní dům Lipová Lipová SDH Lipová
17.2. Ples Spolku Plumlovských nadšenců Kulturní dům Žárovice Žárovice SPN
17.2. Velké sportovní plesy Sokolovna Čechovice Čechovice TJ Sokol Čechovice
17.2. Maškarní bál Sokolovna Smržice Smržice TJ Sokol Smržice
17.2. Sokolský ples Sokolovna Určice Určice TJ Sokol Určice
17.2. Obecní ples Sál kina Krumsín Krumsín Obec Krumsín
23.2. Reprezentační ples školy a klubu přátel GJW Společenský dům Prostějov Prostějov GJW Prostějov
24.2. Společenský ples Kulturní dům Kralice Kralice SDH Vrahovice
24.2. Divadelní ples Sokolovna Němčice n/H Němčice n/H DS Na Štaci o.s., Němčice n/H
24.2. Rockový bál Kulturní dům Žárovice Žárovice SPN
24.2. Obecní ples Sokolovna Dubany Vrbátky Obec Vrbátky

BŘEZEN

2.3. Velké sportovní plesy Sokolovna Čechovice Čechovice TJ Sokol Čechovice
3.3. Městský ples Kulturní dům Žárovice Žárovice Město Plumlov a Klubové zařízení Plumlov
3.3. Společenský ples Sokolovna Určice Určice Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Určice
3.3. Ples sokolské župy Prostějovské Sokolovna Smržice Smržice TJ Sokol Smržice
3.3. Reprezentační ples Rotary klubu Městské divadlo v Prostějově Prostějov Rotary klub Prostějov
9.3. Sportovní ples Sokolovna Kostelec n/H Kostelec n/H TJ Sokol Kostelec – HK a Centrum Haná
9.3. Reprezentační maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov SOŠ průmyslová a SOÚ strojírenské Prostějov
10.3. Reprezentační ples lékařů Městské divadlo v Prostějově Prostějov ČLK
10.3. Hasičský ples Sokolovna TJ Sokol Olšany Olšany u PV SDH Olšany, SDH Hablov
17.3. Hasičský ples Sokolovna Dubany Vrbátky SDH Vrbátky
24.3. Ples 12 opic Městské divadlo v Prostějově Prostějov Bar 12 opic
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INZERCE

Prohlídky kostelů se opět povedly! 

V sobotu 6. ledna 2018 proběhly 
v klášterním kostele sv. Jana Nepo-

muckého komentované prohlídky. 
Studentky SOŠPO návštěvníky se-
známily s historií a interiérem toho-
to nádherného barokního chrámu. 
Opomenuty nebyly nádherné fresky 
zobrazující život a smrt sv. Jana Ne-
pomuckého od prostějovského malí-
ře Jana Sebastiniho. Prohlídky byly 
doplněny povídáním o Vánocích.

-mou-

Apoštolská církev v Prostějově vás zve na cyklus přednášek o křesťanství 
inspirovaných populárními Kurzy Alfa

Otazníky života
29. ledna – 5. března 2018 vždy v pondělí od 17:30 do 19:30 

v budově Apoštolské církve, Raisova 1159, Prostějov

Témata jednotlivých přednášek:
29. 1. 2018 Jde v životě o víc?

5. 2. 2018 Kdo je Ježíš?
12. 2. 2018 Proč musel Ježíš zemřít?

19. 2. 2018 Jak získat víru a komunikovat s Bohem?
26. 2. 2018 Proč a jak číst Bibli?
5. 3. 2018 Proč je důležitá církev?

Čeká Vás příjemné prostředí s večeří, následovat bude přednáška  
a diskuze na dané téma. 

Přednášky jsou zdarma s možností dobrovolného příspěvku na občerstvení. 
Hlídání dětí zajištěno.

Další informace tel.: 734 182 021 nebo mail: starsi@acprostejov.cz

Fond ohrožených dětí vyhlašuje svou tradiční  

sbírku na podporu projektu Klokánek.

Číslo účtu 3055103/0300 variabilní symbol 2017.

KLOKÁNEK je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Klokánek nabízí 

dětem pomoc na přechodnou dobu, dokud se neupraví podmínky v biologické 

rodině nebo dokud se nenajde jiné řešení.

Převážně se jedná o děti týrané, zneužívané  

nebo jinak sociálně ohrožené.

Tel.:  +420 224 236 655
e-mail: fod@fod.cz, www.fod.cz

RV
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13

7/
02



30 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

KINO

1.2. čtvrtek
15:30 POSLeDNÍ krÁL SCANDI

NO / DE / SE | 101’ | 2016 | rodinný dob-
rodružný film | 12+ | 110,- / 90,- | titulky

17:30 DArkLAND SCANDI

DK | 112’ | 2017 | akční thriller | 15+ 
110,- / 90,- | titulky

20:00 PreZIDeNt BLANÍk PreMIÉrA

ČR | 90’ | 2018 | satirická komedie  
15+ | 120,- 
--------------------------------------------------
2.2. PÁtek
15:30 tŘI SLOvA SCANDI 
DK | 91’ | 2015 | romantické rodinné 
drama | 12+ | 110,- / 90,- | titulky

17:30 POtvOrA SCANDI

DK | 86’ | 2017 | drama | 15+
110,- / 90,- | titulky

20:00 PreZIDeNt BLANÍk
ČR | 90’ | 2018 | satirická komedie  
15+ | 120,- 
--------------------------------------------------
3.2. SOBOtA
15:30 JO NeSBØ: DOktOr 
PrOktOr A PrDICÍ PrÁŠek SCANDI

NO / DE / SE | 95’ | 2014 | rodinná ko-
medie | přístupné | 110,- / 90,- | dabing

17:30 OkAMŽIk ZkrAtU SCANDI

IS | 105’ | 2012 | akční krimi thriller 
15+ | 110,- / 90,- | titulky

20:00 PreZIDeNt BLANÍk
ČR | 90’ | 2018 | satirická komedie  
15+ | 120,- 
--------------------------------------------------
4.2. NeDěLe
10:30 COCO 
US | 109’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:30 tÉMěŘ CHLAP SCANDI

NO / DE / SE | 75’ | 2012 | komedie 
| 12+ | 110,- / 90,- | titulky

17:30 tAk PrAvIL BŮH SCANDI

DK | 105’ | 2017 | komedie | 15+  
110,- / 90,- | titulky

20:00 NIt Z PŘÍZrAkŮ
US | 130’ | 2017 | drama | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
5.2. PONDěLÍ
17:30 PreZIDeNt BLANÍk
ČR | 90’ | 2018 | satirická komedie  
15+ | 120,- 

20:00 HAPPY eND FILMOvÝ kLUB

FR / DE | 107’ | 2017 | satirické dra-
ma | 12+ | 100,- / 80,- | titulky 
--------------------------------------------------
6.2. úterÝ
14:00 MILADA MetrO SeNIOr

ČR | 130’ | 2017 | detektivní drama  
přístupné | 50,- 

17:30 LABYrINt: vrAŽeDNÁ LÉčBA
US | 140’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
130,- | titulky

20:00 NIt Z PŘÍZrAkŮ
US | 130’ | 2017 | drama | 12+ | 120,- 
titulky
--------------------------------------------------
7.2. StŘeDA
17:30 PreZIDeNt BLANÍk
ČR | 90’ | 2018 | satirická komedie 
15+ | 120,- 

20:00 BÍLÁ tMA 
(PŘeDFILM ŠkŮDCe) FILMOvÝ kLUB

ČSR | 11’+102’ | 1948 | drama 
+ dokument | 15+ | 100,- / 80,-
--------------------------------------------------
8.2. čtvrtek
17:30 PreZIDeNt BLANÍk
ČR | 90’ | 2018 | satirická komedie  
15+ | 120,- 

20:00 PADeSÁt ODStÍNŮ SvO-
BODY PreMIÉrA

US | 105’ | 2018 | erotický thriller  
15+ | 140,- | titulky
--------------------------------------------------
9.2. PÁtek
15:30 SNěHOvÁ krÁLOvNA: 
tAJeMStvÍ OHNě A LeDU 3D

RU | 89’ | 2016 | animovaný film  
přístupné | 150,- / 130,- | dabing

17:30 LABYrINt: vrAŽeDNÁ LÉčBA
US | 140’ | 2018 | akční sci-fi | 12+ | 130,- | titulky

20:00 PADeSÁt ODStÍNŮ SvOBODY
US | 105’ | 2018 | erotický thriller
15+ | 140,- | titulky
--------------------------------------------------
10.2. SOBOtA
15:30 SNěHOvÁ krÁLOvNA: 
tAJeMStvÍ OHNě A LeDU
RU | 89’ | 2016 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 PADeSÁt ODStÍNŮ SvOBODY
US | 105’ | 2018 | erotický thriller  
15+ | 140,- | titulky

20:00 PADeSÁt ODStÍNŮ SvOBODY
US | 105’ | 2018 | erotický thriller  
15+ | 140,- | titulky
--------------------------------------------------
11.2. NeDěLe
10:30 COCO 
US | 109’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:30 čertOvINY
ČR | 101’ | 2018 | pohádka | přístup-
né | 130,- / 110,-

17:30 LABYrINt: vrAŽeDNÁ LÉčBA
US | 140’ | 2018 | akční sci-fi | 12+ | 130,- | titulky

20:00 PADeSÁt ODStÍNŮ SvOBODY
US | 105’ | 2018 | erotický thriller 
15+ | 140,- | titulky
--------------------------------------------------
12.2. PONDěLÍ
14:00 PADDINGtON 2 BIJÁSek

GB | 103’ | 2017 | rodinná komedie  
přístupné | 50,- | dabing

17:30 PADeSÁt ODStÍNŮ SvOBODY
US | 105’ | 2018 | erotický thriller  
15+ | 140,- | titulky

20:00 MOSt NA kONCI SvětA 
FILMOvÝ kLUB

HR / SRB / BIH / F | 115’ | 2014 | drama, 
thriller, krimi | 12+ | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
13.2. úterÝ
14:00 PADDINGtON 2 BIJÁSek

GB | 103’ | 2017 | rodinná komedie  
přístupné | 50,- | dabing

17:30 PreZIDeNt BLANÍk
ČR | 90’ | 2018 | satirická komedie  
15+ | 120,- 

20:00 PADeSÁt ODStÍNŮ SvOBODY
US | 105’ | 2018 | erotický thriller  
15+ | 140,- | titulky
--------------------------------------------------
14.2. StŘeDA
17:30 PeStrOBArveC PetrkLÍ-
čOvÝ FILMOvÝ kLUB

GB | 104’ | 2014 | erotické drama  
15+ | 100,- / 80,- | titulky

20:00 PADeSÁt ODStÍNŮ SvOBODY
US | 105’ | 2018 | erotický thriller  
15+ | 140,- | titulky
--------------------------------------------------
15.2. čtvrtek
17:30 BLACk PANtHer PreMIÉrA

US | 132’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
120,- | dabing

20:00 BLACk PANtHer PreMIÉrA

US | 132’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
120,- | titulky
--------------------------------------------------

16.2. PÁtek
15:30 COCO 
US | 109’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 BLACk PANtHer 3D 

US | 132’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
140,- | dabing

20:00 PADeSÁt ODStÍNŮ SvOBODY
US | 105’ | 2018 | erotický thriller  
15+ | 140,- | titulky
--------------------------------------------------
17.2. SOBOtA
15:30 SNěHOvÁ krÁLOvNA: 
tAJeMStvÍ OHNě A LeDU 3D

RU | 89’ | 2016 | animovaný film  
přístupné | 150,- / 130,- | dabing

17:30 BLACk PANtHer 
US | 132’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
120,- | dabing

20:00 PADeSÁt ODStÍNŮ SvOBODY
US | 105’ | 2018 | erotický thriller  
15+ | 140,- | titulky
--------------------------------------------------
18.2. NeDěLe
10:30 čertOvINY
ČR | 101’ | 2018 | pohádka | přístup-
né | 130,- / 110,-

15:30 SNěHOvÁ krÁLOvNA: 
tAJeMStvÍ OHNě A LeDU
RU | 89’ | 2016 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 BLACk PANtHer 
US | 132’ | 2018 | akční sci-fi | 12+ 
120,- | titulky

20:00 PADeSÁt ODStÍNŮ SvOBODY
US | 105’ | 2018 | erotický thriller  
15+ | 140,- | titulky
--------------------------------------------------
19.2. PONDěLÍ
14:00 eArtH: DeN NA ZÁZrAčNÉ 
PLANetě BIJÁSek

GB / CN | 95’ | 2017 | dokumentární 
přístupné | 50,- | dabing

17:30 tvÁŘ vODY
US | 123’ | 2017 | romantické fantasy  
15+ | 120,- | titulky

20:00 HMYZ FILMOvÝ kLUB

ČR | 98’ | 2018 | komedie, drama  
12+ | 110,- / 90,- 
--------------------------------------------------
20.2. úterÝ
14:00 eArtH: DeN NA ZÁZrAčNÉ 
PLANetě BIJÁSek

GB / CN | 95’ | 2017 | dokumentární  
přístupné | 50,- | dabing

17:30 BLACk PANtHer 
US | 132’ | 2018 | akční sci-fi | 12+ 
120,- | titulky

20:00 tvÁŘ vODY
US | 123’ | 2017 | romantické fantasy 
15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
21.2. StŘeDA
17:30 BLACk PANtHer 3D

US | 132’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
140,- | dabing

20:00 POLIBek OD BeAtrICe 
FILMOvÝ kLUB

FR | 117’ | 2017 | drama | 12+ 
100,- / 80,-  | titulky
--------------------------------------------------
22.2. čtvrtek
17:30 věčNě tvÁ NevěrNÁ PreMIÉrA

ČR | 92’ | 2018 | komedie | 12+ | 130,- 

20:00 AktA PeNtAGON: SkrYtÁ 
vÁLkA PreMIÉrA

US | 115’ | 2018 | historické drama  
12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

23.2. PÁtek
15:30 PrAčLOvěk 
GB | 88’ | 2018 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 věčNě tvÁ NevěrNÁ 
ČR | 92’ | 2018 | komedie | 12+ | 130,- 

20:00 UNDerGrOUND COMeDY
ČR | 90’ | 2018 | živá stand-up show 
150,- / 120,- 
--------------------------------------------------
24.2. SOBOtA
15:30 PrAčLOvěk 
GB | 88’ | 2018 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 věčNě tvÁ NevěrNÁ 
ČR | 92’ | 2018 | komedie | 12+ | 130,- 

20:00 PADeSÁt ODStÍNŮ SvOBODY
US | 105’ | 2018 | erotický thriller 
15+ | 140,- | titulky
--------------------------------------------------
25.2. NeDěLe
10:30 PrAčLOvěk 
GB | 88’ | 2018 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

14:30 SNěHOvÁ krÁLOvNA: 
tAJeMStvÍ OHNě A LeDU
RU | 89’ | 2016 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

16:30 PrOStOr
SE | 30’ | 2018 | moderní balet  
přístupné | 120,- 

17:30 věčNě tvÁ NevěrNÁ 
ČR | 92’ | 2018 | komedie | 12+ | 130,- 

20:00 AktA PeNtAGON: 
SkrYtÁ vÁLkA
US | 115’ | 2017 | historické drama  
12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
26.2. PONDěLÍ
14:00 veLkÁ OŘÍŠkOvÁ 
LOUPeŽ 2 BIJÁSek

CA / US | 92’ | 2017 | dobrodružná rodin-
ná komedie | přístupné | 50,- | dabing

17:30 tvÁŘ vODY
US | 123’ | 2017 | romantické fantasy 
15+ | 120,- | titulky

20:00 tHe FLOrIDA PrOJeCt 
FILMOvÝ kLUB

US | 115’ | 2017 | drama | 15+ 
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
27.2. úterÝ
14:00 veLkÁ OŘÍŠkOvÁ 
LOUPeŽ 2 BIJÁSek

CA / US | 92’ | 2017 | dobrodružná rodin-
ná komedie | přístupné | 50,- | dabing

17:30 AktA PeNtAGON: 
SkrYtÁ vÁLkA
US | 115’ | 2017 | historické drama  
12+ | 120,- | titulky

20:00 PADeSÁt ODStÍNŮ SvOBODY
US | 105’ | 2018 | erotický thriller  
15+ | 140,- | titulky
--------------------------------------------------
28.2. StŘeDA
14:00 FILM NA PŘÁNÍ BABY BIO

hlasovat o filmu můžete na Face-
booku kina, více informací tamtéž 
a na webu

17:30 BLACk PANtHer 
US | 132’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
120,- | titulky

20:00 HOrA FILMOvÝ kLUB

AU | 74’ | 2017 | dokument | 12+  
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------

kINO 
PrOStěJOv

kINO MetrO 70 
www.MetrO70.CZ

FACeBOOk: kINOMetrO70
kINO@MetrO70.CZ

ú N O r
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HUDEBNÍ OBOR
7. 2. 2018 Společný koncert žáků 
a rodinných příslušníků – Veselé 
muzicírování
v 17.00 hod. sál ZUŠ

Školní kola soutěže – sál ZUŠ 
15. 2. 2018 – Hra na dechové dřevěné 
nástroje a dechové žesťové nástroje
20. 2. 2018 – Hra na bicí nástroje
Okresní kola soutěže – sál ZUŠ 
14. 2. 2018 – Sólový a komorní zpěv

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie linka Kravařova 14 –  
únor–březen 2018 
Výstava fotografií z činnosti 
tanečního oboru ZUŠ z let  
1998–2018 RETROSPEKTIVA.
Zahájení výstavy ve čtvrtek  
8. 2. 2018.

Kravařova 14, telefon: 582 406 050, 
e-mail: zusvapenice@seznam.cz 

Výtvarný obor – vyhlašuje výtvarnou 
soutěž na téma 
POD VODOU, NAD VODOU…
Soutěž je určena pro žáky základních 
škol a ZUŠ okresu Prostějov. Práce 
mohou zasílat školy i jednotlivci našeho 
regionu. 
Téma:
Voda v přírodě, ve městě nebo doma. 
Kdo pracuje na vodě? Vodní fauna a fló-
ra, od louže po oceán, technika a voda, 
mořeplavci, objevitelé a piráti, voda 
v každodenním životě.
Výtvarné techniky: 
Kresba, malba, koláž, grafika, kombino-
vaná a autorská technika, hlína, papír, 
netradiční materiál. 
Formát plošných prací: maximálně A2
Věkové kategorie: 6–10 let, 11–15 let
Označení soutěžních prací: 
Jméno a věk autora, adresa školy nebo 
bydliště, telefonní kontakt a e-mail. 
Práce zašlete nejpozději do 9. března 
2018 na adresu ZUŠ Vl. Ambrose, 
výtvarný obor, Vápenice 3, Prostějov, 
796 01.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VLADIMÍRA 
AMBROSE  PROSTĚJOV     
ÚNOR 2018    Kravařova 14, Telefon: 582 406 050

RV
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OBČANSKÁ PORADNA
PETRA MICHKA

POSTŘEHY PETRA MICHKA A JEHO PŘÁTEL
Jiří Krampol: Mám rád moudra od Bolka Polívky. Nedávno, 
když zrovna držel skleničku vína, mu jeden kolega říkal: “Víš, 
že alkohol  zabije každý rok více jak sto tisíc Čechů?” A Bolek s 
úsměvem odpověděl: “Tož to mám u pozadí, mňa se to netýká, 
já su totiž Moravák!”

Petr Michek: Od Bolka Polívky se mi líbí vtip o cigánění: Když 
ťa tvoji rodiče přistihnů při cigánění, podívaj sa jim hluboko do 
očí a chladnokrevně řekni: “Mikuláš, Ježíšek,  čápi....”.

Radim Uzel: Když vzpomínáme Bolka Polívku, tak jeden vtip od 
něho. Pesimista  vidí v tunelu tmu. Optimista vidí světlo na 
konci tunelu a realista vidí světla vlaku. A co vidí strojvedoucí?  
Tři debily na kolejách.

  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
RV
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Když se potkají generace,  
dějí se zázraky!
I v letošním školním roce se naše ma-
teřská škola při ZŠ a MŠ Prostějov, 
Melantrichova 60 zapojila do krás-
ného projektu neziskové organizace 
Mezi námi, o.p.s., která podporuje 
pravidelná setkávání  lidí všech ge-
nerací. Společnost Mezi námi po-
máhá dětem najít cestu k babičkám 
a dědečkům, rozvíjet jejich vzájemné 
porozumění a společně objevovat je-
jich rozdílné světy. Setkání probíhají 
formou výtvarných nebo kreativních 
činností, hraní her či sportovních ak-

tivit. Děti se na setkání připravují pod 
vedením paní učitelky Soni Smečkové 
a paní učitelky Gabriely Vybíhalové. 
Naše poslední setkání proběhlo v úte-
rý 19. prosince 2017 v domově seniorů 
v Nerudově ulici. Kromě dobré nála-
dy jsme přinesli našim seniorům také 
vánoční dárek, soubor stolních her 
od paní Křížkové, maminky chlapce 
z naší mateřské školy. Pro babičky 
a dědečky jsme si připravili známé 
koledy, které jsme si všichni zazpíva-
li u klavíru. Tentokrát jsme společně 

vyráběli vánoční dekoraci – Andílka. 
Pohodová vánoční atmosféra ovlád-
la celé setkání. Všichni účastníci byli 
ze setkání nadšeni a kromě andílků 
jsme si odnesli také společné zážitky  
a skvělý pocit, že jsme prožili něco je-
dinečného. Už teď se těšíme na další 
setkání.  -sm-

SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ 
V MĚSÍCI PROSINCI 2017 
OSLAVILI SVÁ JUBILEA

70 let Vladimír Čunderle
Naděžda Juríková
Jiří Roba
Marie Vojáčková
Zdenka Hebelková
Ing. Pavel Sekanina
Mgr. Blanka Drevennáková
Věroslava Čehovská
Zdeňka Beníšková
Vlastimila Koukalová
Eva Vychodilová
Marie Zaorálková
Ladislav Duda
Jaromír Dvořák
Jiří Křížek
Eva Nejedlá
Štěpánka Šmídová
Marie Čubrdová
Josef Ošlejšek
Ervín Balzer
Drahomíra Veselá
Věra Studená

75 let Jitka Lehnertová
Kristina Chrásková
Kristina Hofschnaidrová
Marie Křupková
Jiří Pazdera
Ota Vopalecký
Věra Ehlerová
Viliam Macho
Jaroslava Černá
Jana Bubelová
Leopold Rozsíval
Anna Havlíková
Miloslav Zapletal
Miroslav Otáhal
Marie Dopitová
František Štacha
Dagmar Hainsová
Miloslav Králíček
Marie Jeremiášová
Otto Popelka
Bohuslav Brhel
Ladislav Peštuka
Eva Černochová

80 let Milada Soldánová
Štěpánka Holbojová
Eva Kousalíková
Irena Robová
Jiří Snášel
Josef Došlík
Eva Foretová
Rudolf Svozil
Eva Navrátilová
Ludmila Nováková
Marie Ondrová
Ladislav Müller
Mgr. Felix Kubina
Jarmila Zahradníčková

85 let František Hořava
Olga Řezáčová
Věra Zbořílková
Mikuláš Dubják
Anna Začalová
Ilona Raclavská
Květoslava Hofbauerová
Lubor Chovan
Marie Trnečková
Marie Roháčková

90 let Jaroslav Milar
Alena Makovcová
Růžena Michálková
Marie Popelková
Jitřena Vodičková

91 let Jana Řehulková
92 let Marie Stavělová

Miroslav Mucha
93 let Vlasta Havlová

Milan Matula
Věra Skyvová

94 let Zdenka Chytilová
Jiřina Říhová
Anna Koblihová

95 let Jan Sedláček

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
6. 2. 2018 14.00 Cestování po Japonsku

Odložená přednáška nás zavede na vzdálené ostrovy, které jsou pro nás pořád poněkud 
exotické a v mnohém nepochopitelné.

Mgr. Jaroslav 
Servus

13. 2. 2018 14.00 Cvičení s Pavlínkou
V nové tělocvičně zahajujeme nový cyklus cvičení s oblíbenou lektorkou.Nezapomeňte si 
pohodlné oblečení a obuv vhodnou do tělocvičny.

Pavla Glocová

20. 2. 2018 14.00 Exkurze do firmy Kendrion s.r.o.
Připravili jsme pro Vás exkurzi do firmy, která vyrábí magnety pro automobily a zeměděl-
skou techniku. Je to jedna z nadnárodních firem, která už působí v Prostějově řadu let 
a zaměstnává nemalé množství pracovníků. Protože ale půjdeme do výrobního procesu, 
může nás jít jen omezené množství a proto se přihlaste na Tetíně, kde se při přihlášení 
dozvíte ostatní informace.

Hana Vybíhalová 
a Mgr. Martina 
Svobodová

27. 2. 2018 14.00 Trénujeme paměť 
V novém roce zahajujeme nový cyklus tréninků paměti. Takže pokud si chcete procvičit 
hravou formou paměť, přijďte. Už se na Vás moc těší naše nová lektorka. 

Mgr.Tereza  
Kavková 

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 finanční podpory statutárního města Prostějova.

AKCE PRO SENIORY V ÚNORU
Milí výletníci. I když je poznat, že se 
těšíte na nové výlety a jste zvědaví, 
která nová místa letos navštívíme, 
musím vás trošku zklamat. V únoru 
opravdu nikam nepojedeme. Chladné 
počasí by nakonec většinu zájemců 
odradilo. Pokud přece jen nechcete 
sedět doma, sledujte naše webové 
stránky a oznámení ve výloze obchůd-
ku na nám. T. G. Masaryka 18 (Nový 
dům). V polovině února chystáme 
opět vaření na zdravé téma a koncem 
měsíce posezení s harmonikou.

Pozvu vás ale přece jen na první 
letošní výlet. Uskuteční se totiž hned 

8. března. S průvodkyní se projdeme 
po historické části města Brna a určitě 
se nemusíte bát, že cca dvouhodino-
vou procházku po Brně nezvládnete. 
Abychom ulevili bolavým nohám, pří-
padně se schovali před nepřízní poča-
sí, počítá se se zastávkou. Odpoledne 
nahlédneme do brněnského podzemí 
a to do míst, která byla objevena te-
prve nedávno. Nyní Mincmistrovský 
sklep slouží zároveň jako expozice té-
měř zapomenuté ražby mincí v Brně. 
Před odjezdem domů bude ještě čas 
na kafíčko. Vždyť Brno je vyhlášené 
svými kavárnami!

Hlásit se můžete, jako vždy, přihlá-
sit na prodejně v Prostějově na nám. 
T. G. Masaryka 18 (Nový dům), pro-
střednictvím internetu na webu www.
filemon-baucis.cz nebo telefonicky 
na čísle 722 464 228 (prodejna). 
Během února ještě počítejte se zkrá-
cenou otevírací dobou od pondělí 
do pátku : 9:00 – 16:00 hod. 

Akce jsou pořádané ve spolupráci 
se Zdravým městem Prostějov za fi-
nanční podpory statutárního města 
Prostějova.

Těší se na vás Jana Šmudlová
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Všechny besedy, semináře a pora-
denství jsou určeny veřejnosti, nejen 
pravidelným návštěvníkům MC. 
Vzhledem ke kapacitě MC je nutná 
rezervace předem.

MC Cipísek slaví 19.výročí zalo-
žení – narozeninový týden 
19.2.–23.2. karnevalový týden pro 
pravidelné návštěvníky MC Cipísek.

Tresty a odměny do výchovy  
nepatří!? A vedou  
k (ne) zodpovědnosti?
Fungují tresty a odměny, tak jak 
by rodiče chtěli? Vyroste bez trestů 
generace nevychovanců? Co může-
me použít místo trestů? Proč může 
chvála dítěti i ublížit? Jaký je rozdíl 
mezi pochvalou, úplatkem a pod-
porou? 
Beseda pro rodiče s Markétou Sklá-
dalovou o výchově a komunikaci 
s dětmi v úterý 13.2. 18.00–20.00.

Ženský kruh
Setkání, sdílení a inspirace. Podve-
čer pro ženy s Veronikou Richter 
v úterý 20.2. 18.00–20.00 

Kreativní podvečer pro dospělé- 
Maňásci a hry pro rozvoj dětí
Přijďte si vyrobit maňáska a inspi-
rovat se pro tvoření dalších her, 
hraček a pomůcek pro rozvoj vašich 
dětí. Tvořte sami z dostupného ma-
teriálu. a nemusíte zbytečně utrácet. 

Tvořivý podvečer s Lenkou Kopec-
kou a s Lenkou Královou v pondělí 
26.2. 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 aktuál-
ního rozpisu v MC

Individuální psychologické  
poradenství
s PhDr.Petrou Tenglerovou dle ob-
jednání hodinová konzultace 

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

Individuální poradenství  
v péči o dítě
s Mgr.Ivanou Halouzkovou dle ob-
jednání

Individuální poradenství v ob-
lasti zdravého pohybu pro do-
spělé a dětí
Zdravý pohyb, správný vývoj dětí, 
odstranění bolestí a špatného držení 
těla cvičením, aromaterapie, podpora 
zdraví přírodními prostředky apod. 
s Mgr. H.Peterkovou dle objednání

Bližší informace a rezervace na na-
šich kontaktních adresách:  
www.mcprostejov.cz , www.face-
book.com/cipisekprostejov, e-mail: 
mcprostejov@centrum.cz
Aktivity projektu MC Cipísek-aktivní 
podpora harmonické rodiny jsou podpo-
řeny z dotačního fondu Rodina MPSV, 
za finanční podpory statutárního města 
Prostějova a Olomouckým krajem.

Program MC Cipísek  
únor 2018

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
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?

  PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

Regionální vydavatelství 
(vydává Prostějovské radniční listy) 
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!

Designed by Kues / Freepik
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ  ČESKÁ  LEGENDA!
 
 
                                                                 Muzikál Karla Svobody,   
                                                                 Zdeňka Borovce   
                                                                 a  Richarda Hese

Akce se vztahuje na termíny muzikálu Dracula v únoru 
a březnu 2018. Dárek - program a termohrnek - získáte 
ke každým 2 vstupenkám zakoupeným v pokladně nebo 
obchodním oddělení divadla.

VYMĚŇTE SVŮJ DÁRKOVÝ POUKAZ  

ZA VSTUPENKY NA DRACULU 2018 A ZÍSKEJTE DÁREK!

www.hdk.cz

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

NSK_92x63_DRACULA-2018.indd   1 25.01.18   11:12
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Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, 
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd. 
tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz 
a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz

Partner muzikáluGenerální partner muzikálu

H U D E B N Í  D I VA D L O  K A R L Í N 

ve  spoluprác i 

s  T WO MEN PRODUCTION

uvádí

Stredocech_92x63_CasRuzi.indd   1 18.09.17   11:02
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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

tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 12. února od 16:00 

do 18:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 

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

tvořivá dílna
Recyklace bez legrace – Drátkování
KDY:  pátek 16. února od 16:00 do 18:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

Husovo nám. 67, Prostějov
Ze starých měděných drátů vyrobíme 
srdíčka, popř. i ptáčky a jiné tvary, které 
ozdobíme dřevěnými a skleněnými 
korálky. Pokud máte kulaté kleště, 
vezměte si je. Cena 20 Kč/výrobek.
vycházka 
S hraběnkou po Hraběnce
KDY:  sobota 24. února od 8:30 do 16:20
KDE:  sraz na vlakové zastávce Čele-

chovicích na Hané v 8.30 (odjezd 
vhodného vlaku v 8.02 z Prostějo-
va, nutno nastoupit do posledního 
vagónu)

Vycházka nejen pro rodiny s dětmi z Če-
lechovic na Hané do Čech pod Kosířem. 

Budeme putovat se zakletou hraběnkou 
po Hraběcí cestě vedoucí podél úpatí 
Kosíře. Navštívíme zajímavá i tajemná 
místa, společně budeme luštit různé 
šifry, hádanky a úkoly, díky nimž se 
nám možná podaří hraběnčino zakletí 
zrušit. Návrat do Prostějova autobusem 
z Čech pod Kosířem, příjezd do Prostě-
jova ve 13:20 nebo v 16:20 (dle počasí). 
Poplatek 20 Kč/dítě.

tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 26. února od 16:00 

do 18:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 

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

přednáška
Léčivá moc bylinek I.
KDY:  středa 28. února od 17:00 do 19:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 

nám. 67, Prostějov
První z cyklu přednášek bylinkáře 
Vládi Vytáska o využití léčivých rostlin 
pro léčbu různých nemocí a potla-
čení bolesti. V. Vytásek je zkušený 

bylinkář, žák, přítel a pokračovatel 
díla Pavla Váni a Josefa Zentricha. 
V úvodním setkání se dozvíme nejen 
obecné informace o léčivých rostli-
nách a jejich účincích, ale i o tom, jak 
bylinky sbírat, sušit a dále zpraco-
vávat, jak se správně připravují čaje, 
odvary, nálevy, sirupy, masti apod. 
Součástí přednášky bude ochutnávka 
čaje namíchaného autorem z jeho 
vlastních bylin. Poplatek 50 Kč/
osobu.

PŘIPRAVUJME:
Jarní prázdniny v Ekocentru Iris
KDY:  12.–16. března, denně od 7:30 

do 16:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 

nám. 67, Prostějov

Pětidenní příměstský tábor. Cena 
1500 Kč (v ceně program, materiál 
na tvořivou činnost, pitný režim, oběd, 2 
svačiny, pedagogický dozor,...). Čeká nás 
týden plný her, tvoření i dobrodružství. 
Každý den aktivity uvnitř i venku, vyrá-
bění z přírodních materiálů, hádanky, 
soutěže... Na akci je nutné se přihlásit 
na iris@iris.cz

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 únoru tyto akce:

Přehled 
odchycených psů 
v Prostějově, které 
je možné si osvojit
Liga na ochranu zvířat ČR místní  
organizace Olomouc, pobočný spo-
lek. Telefon: 585 418 484, E-mail:  
olomouc.utulek-loz@seznam.cz 
Aktuální přehled odchycených psů 
najedete na webových stránkách útul-
ku: http://www.olomouckyutulek.cz

Evid. č. 5170 
(Peron) –  
pes kříženec, 
nalezen dne  
7. 12. 2017, 
místo nálezu: 
ulice Edvarda 
Valenty

Evid. č. 5171 
(Nisha) – fena 
křížence jezevčí-
ka, nalezena dne 
7. 12. 2017, mís-
to nálezu: ulice 
Krapkova
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JARŇÁKY NA PRADĚDU
KDY: 11.–16. 3. 2018
KDE: Ski areál Praděd

Výcvik na běžeckých a sjezdových lyžích, výlety, herní aktivity, soutěže
Cena: 3500 Kč + ski pas cca 1000 Kč

Pro děti od 8 do 13 let
Ubytování na chatě Sabince (chatasabinka.cz), kapacita 30 dětí

Běžkaři začátečníci i pokročilí
Sjezdaři pokročilí (sám vyjede a sjede modrou sjezdovku)

V ceně: ubytování, strava, doprava, materiál, odměny,
zapůjčení běžkařského vybavení, program.

Přihlášky online na www.sportcentrumddm.cz.
Kontakt: Denisa Holická, tel.720 322 474, dmayerova@sportcentrumddm.cz.

Zážitkový tábor 
Harry Potter prokleté dítě
LÉTO V BRADAVICÍCH
I. Turnus 15. – 20. 7. 2018 8 – 10 let
II. Turnus 22. – 27. 7. 2018 11 – 15 let
Lázně Lipová
Ubytování: chata Smrčník
Jízda bradavickým expresem a zážitkový program s turistickými výlety – 
Jeseník Priznitzovy lázně, jeskyně Na pomezí – lesní bar – faunapark
22 let po pádu Pána Zle se syn Harryho a Ginny – Albus Severus 
Potter se svým přítelem Scorpiem Malfoyem vrátí pomocí obraceče času 
na Turnaj tří kouzelnických škol zachránit Cedrika Diggoriho. Zásah 
do minulosti však způsobí katastrofu a vládu Voldemorta. 
Vrať se s Harrym, Ronem a Hermionou zpět do minulosti a zachraň svět 
pro budoucnost!
PROPOZICE A PŘIHLÁŠKY ON-LINE: www.sportcentrumddm.cz 

Převážně sportovní vzpomínky VLASTIMILA KADLECE 
Autor vzpomínek na často velmi 
úspěšné výkony prostějovských spor-
tovních týmů a sportovců, od roků 
po skončení druhé světové války, chce 
pamětníkům mnohé připomenout. 
A mladším prokázat, že Prostějov byl 
městem sportu i v minulosti. Prostě-
jovské radniční listy to rády chtějí čte-
nářům umožnit, autorovy vzpomínky 
budeme přinášet na pokračování. 
Fotografie jsou z archivu Vlastimila 
Kadlece.
Díl I.
Střelba před koncem druhé svě-
tové války – fotbalisté prchali 
do šaten
Své vzpomínky na dávná sportovní 
dění v Prostějově zahájím fotbalem. 
Asi první fotbalové utkání jsem vi-
děl na sklonku druhé světové války 
ve svých deseti letech. Soutěže už 
byly na jaře 1945 přerušeny, šel jsem 
na přátelský duel mezi SK Prostějov 
a SK Sparta Prostějov (později TJ Ag-
rostroj). Ale předtím jsem šel na své 
první rande.... Líbila se mně Jiřinka, 

sestřenice kamaráda Jardy, s kterým 
se máme rádi dodnes. S Jiřinkou jsme 
bruslívali, držíce se za ruce, na ledové 
ploše připravené na tenisových dvor-
cích ve Sportovní ulici, oči jsem mohl 
na ní nechat i na šibřinkách v soko-
lovně. Kamarád Jarda mně jednou 
řekl, že mně Jiřinka vzkazuje, že mám 
přijít v neděli ve tři hodiny odpoledne 
k hlavnímu kostelu na prostějovském 
náměstí. Marně jsem tam čekal půl 

hodiny, nepřišla, nevím proč. Jarda 
si nepamatuje, zda si třeba neudělal 
ze mne legraci.... A tak jsem šel na ten 
fotbal, hrálo se na hřišti ve Sportovní 
ulici. V jeho průběhu ohlásily sirény 
letecký poplach. Po chvíli začala – nad 
Prostějovem mimořádně – střelba 
mezi anglo-americkými a němec-
kými stíhačkami. Fotbalisté prchali 
do šaten a diváci alespoň pod střechu 
tribuny. Přečkal jsem, natlačen s dal-
šími lidmi, v malé pokladně hřiště 
uprostřed Sportovní ulice. Jak jsem se 
pak dozvěděl, v ulicích našeho města 
leželi i mrtví naši spoluobčané. Když 
jsem se vrátil domů, ustarané mamin-
ce spadl kámen ze srdce.... Tak začalo 
moje fotbalové fandění.

Fotbalový SK Prostějov – to býval 
kdysi pojem…
Když jsem se tedy začal zajímat o fot-
bal, z vyprávění starších jsem pochy-
till, že SK Prostějov patřil před dru-
hou světovou válkou, a ještě i v jejím 
průběhu, k nejlepším ligovým týmům 

u nás. Však také pražská Sparta pro-
hrála v Prostějově 3:1 a Slávia dokonce 
6:1! SK Prostějov často figuroval v po-
předí ligové tabulky a tak hrál i Středo-
evropský pohár. To byla tehdy jediná 
evropská fotbalová soutěž, ale hrály ji 
jen týmy maďarské, rakouské, italské 
a naše. Hlediště stadionu ve Sportov-
ní ulici bývalo přeplněné nadšenými 
diváky a prostějovská sestava Šrám 
– Omachlík, Němeček – Milkin, Kýr, 
Juříček – Kula, Pavelka, Melka, Kastl, 
Drozd (Hořínek) – ta byla pro prostě-
jovské fotbalové fandy něco jako mot-
litba.... Brzy pak přibyli ještě brankáři 
Kujal a Jurka, dále Gazda i mnozí 
další. Prostějovský SK ctil oblečením 
svých fotbalistů barvy československé 
vlajky – bílé dresy, modré trenýrky 
a červené štulpny. Tehdy se hrál fotbal 
zcela jiným systémem než dnes, před 
brankářem působili v řadě dva obrán-
ci, před nimi tři záložníci a vpředu pět 
útočníků, pravé křídlo, pravá spojka, 
střední útočník, levá spojka a levé kří-
dlo.  -vk-



37PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

SPORT/SPOLEČNOST

Oblastní spolek ČESKÉHO ČERVENÉHO 
KŘÍŽE Prostějov

Milíčova 3
Zastoupený: Ing. Lenkou Černochovou, ředitelkou úřadu

Český červený kříž Prostějov pořádá příměstský tábor – Zdravý 
záchranář o jarních prázdninách od 12. 3 do 16. 3. 2018

Bude probíhat na ČČK Prostějov, Milíčova 3 a bude zaměřen na výuku 
první pomoci hravou formou a zdravý životní styl.

Tábor je kapacitně a věkově omezen (děti od 6 do 12 let), maximálně 20 dětí.
Děti jsou na táboře od 7.15 do 16.45 hod v pracovní dny, mimo víkend. V ceně 
tábora je celodenní strava ( 2 x svačina + oběd ) + pitný režim, program a výlet. 

Během tábora bude výlet s hledáním pokladu na zámku Plumlov.

Cena tábora je 1 250 Kč.

Pokud máte o tábor zájem, zašleme Vám přihlášku na váš mail nebo si ji 
osobně přijďte vyzvednout na ČČK Prostějov, Milíčova 3. Platí se 500 Kč 
záloha při podpisu přihlášky, která je vratná v případě nemoci dítěte nebo 

nedostavení se z jiného vážného důvodu.
Příměstský tábor bude i o letních prázdninách

1. turnus 9. 7.–13. 7. 2018
2. turnus 30. 7.–3. 8. 2018 pro děti ve věku 5 až 12 let

3. turnus 27. 8.–31. 8. 2018, 
cena 1 250 Kč každý turnus

Ing. Lenka Černochová
ředitelka Oblastního spolku českého červeného kříže Prostějov

Milíčova 3, 796 01 Prostějov, IČ: 00426369, mobil: 723 005 411
e-mail: prostejov@cervenykriz.eu, www.cervenykrizprostejov.cz

facebook/Lenka Černochova

Vítání
4. 1. 2018:

Tereza Potěšilová
Michal Doseděl
Nela Cásková
Tomáš Hudec
Adam Hemerka
Patrik Žáček
Eliška Šubertová
Laura Štveráková
Adriana Hliňáková
Karolína Petříková
Štěpánka Filo
Štěpán Hrebeňár
Tomáš Konečný
Filip Slavíček
Veronika Hlaváčková
Simon Čepel
Kateřina Pospíšilová

Kristián Koudelka
Anna Velochová
Kryštof Ditrich
Michal Mára
Jakub Lošťák
Sabina Laníková
Zoe Zatloukalová
Anna Jarmičová
Nikola Reiterová 
Nikol Ludvíková
Vanessa Schwarzová
Lilien Kratochvílová
Adam Balog
Anthony Dohnal 
Sébastien Gamberský
Izabela Vavrečková
Viktorie Petrová
Antonín Hrubý
Amy Williams

DISKOŠKA 2018
Doporučeno pro děti od 4 do 12 let

24. 2. 2018 16–19 hodin
Vstupné: 40 Kč, přezůvky s sebou a dobrou náladičku

Sportcentrum DDM, Olympijská 4, Prostějov
Pro rodiče možnost zahrát v M klubu šipky, biliard
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Ohlédnutí za florbalovým ledovým 
turnajem Zlatá Brána 2018

Na popud Domovní správy Prostějov 
s.r.o., která spravuje pravidelně umě-
lou ledovou plochu u prostějovského 
muzea, vznikla nová sportovní akce 
a vpravdě i prostějovská rarita – flor-
balový turnaj na ledové ploše Zlatá 
Brána. Sportovní podnik byl uspořá-
dán spolu se Sportcentrem – DDM 
a oddílem florbalu Sportovního klu-
bu K2 první páteční dopoledne letoš-
ního roku. Nakonec si k muzeu našlo 
cestu 64 mladých ledových florbalis-
tů ze 4. a 5. tříd všech prostějovských 
základních škol.

Školy byly rozlosovány do 2 
skupin po 4 družstvech. Ze skupin 
vzešli semifinalisté, kteří se utkali 
o konečné pořadí v turnaji. Nejú-
spěšnějším celkem se stala škola 
z ulice Dr. Horáka, když ve finále 
porazila ZŠ E. Valenty 3:2 až v ner-
vy drásajícím prodloužení. V boji 
o třetí místo byla úspěšnější ZŠ 
Jana Železného před ZŠ Kollárova. 

Nejlepším hráčem turnaje byla vy-
hlášena dívka, a to Eliška Stráská ze 
školy Jana Železného.

Turnaj zahájila primátorka 
města RNDr. Alena Rašková. Slav-
nostního buly se zhostila půvabná 
manažerka Zlaté Brány Karolína 
Pořízková.

„Rád bych zhodnotil, že turnaj 
naplnil naše očekávání, ale bohužel 
to říct nemohu, protože jsme upřím-
ně nevěděli, co čekat,“ uvedl s úsmě-
vem jeden z pořadatelů Jan Zatlou-
kal, „ovšem nakonec jsme byli velmi 
spokojeni. Jsem rád nejen za Sport-
centrum – DDM ale i za komise 
sportovní a školskou Rady města 
Prostějova, které převzaly nad akcí 
patronát, že se nám podařilo zahájit 
spolupráci se Zlatou Bránou i novou 
formu spolupráce s Domovní sprá-
vou Prostějov s.r.o.,“ doplnil.

„Turnaj měl vysokou sportovní 
úroveň, i toho jsme se trošku obá-

vali, tento turnaj byl velká novinka. 
Důležité je, že se účastníci dobře 
bavili a skvěle si zahráli,“ zhodno-
til manažer z florbalového oddílu 
SK K2 Prostějov Radek Pařenica. 
Doplnil jej iniciátor celé akce, ředi-
tel Domovní správy Prostějov s.r.o. 
Vladimír Průša: „Byl jsem spokojen 
s tím, jak akce nakonec dopadla. Už 
jsme se s kluky domlouvali, jakou 
novou akci připravíme. Když nabíd-
nete dětem netradiční věc, je vidět, 
že je umíte zabavit i v dnešní době.“

Poděkování patří i sponzorům 
turnaje. Hlavním sponzorem byl 
obchodní dům Zlatá Brána, dále 
ceny věnovala například Laser Are-
na Prostějov. O občerstvení se po-
starali Makovec – maso, uzeniny, 
Pekařství MaM a Skleňův stánek. 
Pořadatelé rovněž děkují student-
kám Střední zdravotnické školy 
v Prostějově za zajištění zdravotní 
hlídky. -jz-

Sportovní komise Rady města  
Prostějova u příležitosti ankety 

Sportovec města Prostějova za rok 
2017 vyhlašuje kategorii

Hvězda  
prostějovských 

médií
Tato kategorie je určena pro 
sportovní veřejnost, která zde 
může navrhnout a hlasovat 

pro jakéhokoliv prostějovského 
sportovce z prostějovského oddílu. 
Informace o soutěži jsou zveřejněny 

v prostějovských médiích  
(Prostějovské radniční listy, 

Prostějovský Večerník, Prostějovské 
novinky a Prostějovský Deník)

Přihláška a hlasování
prostřednictvím webu  

sportovní komise
www.skmpv.cz

uzávěrka hlasování 
05. 03. 2018

Vyhlášení ankety
Dne 16. 03. 2018 u příležitosti slav-
nostního vyhlášení ankety Sportovec 
města Prostějova 2017 vylosujeme 
z platných anketních lístků jednoho 
z hlasujících, který bude kontakto-

ván prostřednictvím telefonního čísla 
uvedeného na lístku.

Cena pro vítěze 
vítěz obdrží desetidenní zájezd od  

sponzora soutěže 

Čtenářské soutěže 
CK VLHA Prostějov (Elba na kole, 

Elba „nejen" s cvičením jógy)

SPORTCENTRUM 
dům dětí a mládeže, Olympijská 4, 796 01 Prostějov, www.sportcentrumddm.cz 

Baldovec Adrenalin camp
10. ročník: Spartan Training Camp + závěrečný závod!
Pro děti ve věku 6 – 15 let

Termíny: 
I. turnus 8. – 13. 7. 2018
II. turnus 5. – 10. 8. 2018
(Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, stravu, veškeré vstupné)
V ceně tábora je i zážitkový program:

a Multifunkční horolezecká věž
a Lanové centrum, lanovka
a Lukostřelba, střelba z praku
a Nafukovací aktivity Martina Dejdara
a Koupání v místním bazénu, rafting
a Výlet do jeskyní, lezení na skalách, slaňování
a A mnoho dalších sportovních her a soutěží
www.baldovec.cz 
EXCLUSIVE – cena 3.300,-- Kč
Veškeré informace na Sportcentrum DDM Prostějov:
Tel: 604 821 175, online přihláška na nábor na stránkách: 
www.sportcentrumddm.cz 
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Příběh oblíbené lyžařské oblasti začal 
již v roce 1977, kdy došlo k zahájení 
spolupráce lanových drah šesti tyrolských 
obcí v oblasti mezi údolím Brixental a po-
hořím Wilder Kaiser. Vznikla tak rozlehlá 
oblast pro vyznavače zimních sportů 
SkiWelt. Od počátku jde o společný pro-
jekt regionálních vizionářů s originálními 
nápady a je to zde znát, protože si zde 
své najdou děti i dospělí, „hobíci“ i zdatní 
lyžaři. Pro české turisty je to oblast 
zajímavý dostupností.  Automobilem je to 
slabou hodinku od Mnichova. 

V současnosti je tato oblast zimních sportů 
jedním z největších a nejmodernějších 
lyžařských areálů na celém světě a patří 
v celosvětovém měřítku i k těm nejúspěšně-
jším. SkiWelt má k dispozici celkem  
21 sjezdů dolů do údolí a v provozu je 
cca 65 strojů na úpravu tratí, aby všech 

284 km sjezdovek bylo příští den opět 
v perfektním stavu! V současnosti je již 
k dispozici také 15 retenčních nádrží, 
zřízených s ohledem na vhodné umístění 
v okolní přírodě a při dodržování všech 
ekologických zásad. Na podzim 2017 
tak byla v rámci světoznámé akce „World 
Snow Awards“ britského deníku „The 
Telegraph“ poprvé v historii propůjčena 
cena za ekologii jednomu z lyžařských 
areálů SkiWelt Wilder Kaiser- Brixental, 
a to jako ocenění za dlouholeté projekty 
v oblasti ekologického provozu. 

V posledních letech stály v popředí 
zájmu organizací SkiWelt především 
investice do zvyšování komfort. Je to tak 
rozhodně znát a pohodlí pro všechny 
lyžaře, snowboardisty i další turisty jsou tu 
na špičkové úrovni. Všechny přibližovací 
vleky byly nahrazeny moderními 
kabinkami nebo pohodlnými sedačkami, 
často i s vyhříváním, což ocení především 
rodiče s menšími dětmi, pro které je zde 
také mnoho koutků, které i těm nejmenším 
usnadní a zpříjemní lyžařské začátky. 
Následovala výstavba parkovacích 
domů, úschoven lyží, investice do Wi-
Fi-sítí a do technologií pro zajištění 
dostatečných sněhových podmínek 
a perfektně upravených sjezdovek. 

Více na: www.skiwelt.at

Martin Březina

Lyžařská oblast SkiWelt si vás získá

Jubilejní 40. ročník Silvestrovského běhu  
v Prostějově proběhl velmi úspěšně 
V prostějovských Kolářových sadech 
se o silvestrovském dopoledni již tra-
dičně sešli příznivci běžeckých závo-
dů na 40. ročníku parkového krosu. 
Zhruba stovka aktivních závodníků 
a přibližně stejný počet diváků byl 
svědkem velmi napínavých bojů 
ve všech kategoriích. Ve většině mlá-
dežnických kategorií vítězové dosáhli 
velmi dobrých časů, vítězové ale byli 
všichni, kteří neváhali v poměrně 
sychravém počasí (drobně mrholilo 
po celou dobu závodů) vstát od počí-
tačů, televizí či jiných lákadel a jít si 
zasportovat. „ S účastí a kvalitou star-
tovního pole jsme spokojeni. Jsem 
velice rád, že se na našem závodě ob-

jevili i mimo prostějovští běžci – na-
mátkou z Kopřivnice, Brna, Vyškova, 
Židlochovic a také ze slovenské Rovin-
ky. Rovněž se nám velmi osvědčilo, že 
jsme poprvé použili on-line přihláško-
vý systém, který nám výrazně pomohl 
při registraci“ řekl nám ředitel závodu 
Dušan Vystavěl. Statutární město Pro-
stějov finančně podpořilo závod z do-
tačního titulu „Zdravé město“ a závod 
proběhl pod záštitou náměstkyně pri-
mátorky statutárního města Prostějo-
va Mgr. Ivany Hemerkové a účastnil 
se ho i náměstek zodpovědný za sport 
Bc. Pavel Smetana 

-dv- redakčně zkráceno

Martin tentokrát bez zaváhání 
Máme za sebou 3. turnaj 7. ročníku 
Prostějovské žákovské ligy v šachu, 
který se uskutečnil 17. 1. 2018 již tra-
dičně v prostorách ZŠ Jana Železné-
ho v Prostějově.

Začátek turnaje se tentokrát 
zoufale nepovedl Jirkovi Blumovi, 
který prohrál hned 2 úvodní zápasy 
s hráči, kteří by měli být ještě stále 
cca o třídu za ním. Ztráta 2 bodů 
v pětikolovém turnaji je příliš a mezi 
špičku turnaje se Jirka už neměl jak 
vrátit i přes zisk spíše povinných 3 
bodů v druhé části turnaje a musel 
se spokojit s 8. pořadím. Boj o po-
řadí tak zůstalo na vítězi posledního 
turnaje Ondrovi Šustrovi a Markovi 
Moudrému ze ZŠ Jana Železného 
a Standovi Novákovi s Jirkou Mi-
kulkou z Vrbátek. Ondra si opět 
vůbec nevedl špatně, ale ve třetím 
kole tentokrát s Martinem Londi-
nem prohrál a vzápětí i s Markem 
Moudrým. Tím se cesta k dobrému 
výsledku otevřela právě Markovi. 
Ten sice zaváhal ve druhém kole 
s Matějem Nejezchlebem, ale ve 4. 
kole byl spolu s Martinem Londi-
nem jediným neporaženým hráčem 

a právě tito dva se v posledním kole 
utkali o vítězství. Bohužel tady Ma-
rek selhal a utkání velmi rychle vy-
pustil a prohrál. Přitom stačila remí-
za na druhé místo. Druhé místo tak 
připadlo podle předpokladů Jakubu 
Urbanovi, který prohrál jen s Mar-
tinem a třetí místo se štěstím nako-
nec obhájil Jirka Mikulka z Vrbátek, 
když v posledním kole měl prohra-
nou partii se Šimonem Czopnikem, 
ale Šimon si partii pokazil naprosto 
zbytečným zbrklým tahem. Tato 
školácká chyba ho bohužel připravi-
la o umístění v první pětce. Přitom 
ostatní partie s výjimkou 3. kola 
s Jakubem Urbanem nezahrál úplně 
špatně. S Jakubem přitom naprosto 
zbytečně partii vypustil a rychle pro-
hrál, což je škoda.

Mezi děvčaty opět zvítězila se 
dvěma uhranými body Zuzka Wlasá-
ková, která tak už ve druhém turnaji 
potvrdila, že poslední příčky jsou již 
minulostí a usazuje se již blízko stře-
du tabulky. Na druhém místě o půl 
bodu méně skončila Ester Czopni-
ková a s jedním bodem na 3. místě 
Natálka Valkovičová. -zk-

HANÁK NA GERLACHU
105 výstupů a seběhnutí 6510 schodů  

SPORTCENTRUM DDM Komenského ul. 4

Sobota 17. 2. 2018
Registrace: www.sportcentrumddm.cz , poplatek: 50,- Kč

Info: Filip Burka, fburka@sportcentrumddm.cz , +420 607 284 327



20 tbl

Lékárna Mamed Prostějov 

Akční ceny produktů platné od 1. 2.–28. 2. 2018. 
Platí do vyprodání zásob.

Lékárna Mamed Prostějov, Kravařova 191/2, Prostějov 796 01, tel.: 581 110 233
lekarnamamedprostejov@seznam.cz, 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 45 tob

48 tbl48 tbl48 tbl48 tbl

82 Kč310 Kč

332 Kč

20 tbl20 tbl

60 Kč

539 Kč

10 sáčků

Lékárna Mamed Prostějov 

199 Kč

170 Kč

45 tob45 tob45 tob

96 Kč

Lékárna Mamed Prostějov 
10 sáčků

Lékárna Mamed Prostějov 

139 Kč

60+60 tbl

Lékárna Mamed Prostějov 
60+60 tbl

299 Kč

146 Kč

95 Kč
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Hledá nové kolegy na pozice:

  Průmyslová 5
796 01 Prostějov

• Nástrojář,
• obsluha CNC strojů,
• obsluha elektroerozivních strojů,
• manipulant do výroby 

Nabízíme stabilní zaměstnání s jistotou mzdy, motivační ohodnocení, dotované stravování aj.

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

WWW.KP-KOPRO.CZ


