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jsmeprvni.rkokno.czZjistěte více na:

Služby, které si zamilujete.
Jako 1. v ČR Vám nabízíme 
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UPOZORNĚNÍ:
Za obsah periodika (s výjimkou reklamy) odpovídá dle tiskového záko-
na vydavatel, v případě Prostějovských radničních listů tedy statutární 
město Prostějov. 

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

Rekonstrukce pošty  
na prostějovském Poděbradově náměstí 
Ve středu 28. 3. 2018 zahájí Čes-
ká pošta rekonstrukci své pobočky 
Prostějov 1 na Poděbradově náměstí 
979/13. Rekonstrukce se týká vnitř-
ních prostor pošty, největší změnou 
bude umístění všech přepážek do stá-
vající hlavní haly. Předpokládaný ter-
mín ukončení základních stavebních 
úprav je konec května tohoto roku.

Pošta bude ve dnech 28. 3.–2. 4. 2018 
proto z technických důvodů uzavřena. 
V úterý 3. dubna bude zahájen provoz 
v provizorních podmínkách beze změ-
ny v otevíracích hodinách pro veřej-
nost. Přepážky s vchodem z ulice Vod-
ní zajistí příjem a výdej balíků, výplatu 
důchodů, peněžní služby a příjem 
listovních zásilek. Přepážky Poštovní 
spořitelny a ČSOB Pojišťovny umís-
těné v oddělených prostorách v prv-

ním patře poskytnou služby klientům 
v plném rozsahu. Další přepážky zde 
umístěné poskytnou veškeré univer-
zální služby včetně Czech Pointu a vý-
deje a příjmu listovních zásilek. Pří-
padné změny v obsluze klientů oproti 
výše uvedenému budou zveřejněny 
u vstupu na poštu. Nejbližší pobočky, 
která bude poskytovat poštovní služ-
by v plném rozsahu, jsou pošta pošta 
Prostějov 4 ul.Plumlovská, pošta Pro-
stějov 2 ul.Janáčkova a pošta Prostě-
jov 8 na ul.Dolní. 

Za případné komplikace se našim 
klientům omlouváme a věříme, že 
rekonstruované prostory pošty Pros-
tějov 1 jim přinesou vyšší komfort při 
vyřizování poštovních záležitostí.

Ing.Luděk Coufal, vedoucí řídící 
pošty Prostějov 1

18. března uplyne sto deset let 
od narození středoškolského 
učitele, sokolského a kulturního 
činitele PhDr. Josefa Čermáka. 
Rodák z Křenovic u Vyškova 
vystudoval obor čeština 
a francouzština na Filozofické 
fakultě brněnské univerzity.

Od roku 1935 učil na dívčím reál-
ném gymnáziu v Prostějově. Od 1. 9. 
1939 až do svého zatčení 4. 12. 1939 
učil na zdejším reálném gymnáziu. 
V Prostějově se podílel na vydávání 
Kulturních zpráv. Byl členem před-
sednictva prostějovské župy sokol-
ské a redaktorem Vatry. Po oku-
paci českých zemí nacisty byl jako 

nadporučík v záloze pověřen funkcí 
důvěrníka pro Prostějovsko v odbo-
jové skupině Weinstein – Šimek – 
Sedláček. 4. 12. 1939 byl gestapem 
zatčen a ve Vratislavi byl odsouzen 
na sedm let káznice. Zahynul jako 
politický vězeň při bombardová-
ní Kasselu 22. září 1944 ve svých 
šestatřiceti letech. Jméno tohoto 
statečného odbojáře nám připomí-
nají pamětní desky v budově soko-
lovny na Skálově náměstí a v bývalé 
reálce, nynějším SOU obchodním 
na náměstí E. Husserla.

Před devadesáti lety – 27. března 
1928 – zemřel v Prostějově starosta 
města Stanislav Manhard. Narodil 
se 13. 11. 1871 v Prostějově jako nej-
starší syn obuvnického mistra. Z fi-
nančních důvodů musel zanechat 
studia na reálce. Prošel řadou profe-
sí – dělník v otcově dílně, prodavač, 
výčepní, administrátor Hlasu lidu, 

ředitel Dělnického mlýna a Dělnické 
záložny. Pod vlivem otce – funkcio-
náře sociálně demokratické strany 
– se i on stal členem této strany. Byl 
zakladatelem čtenářsko-pěveckého 
spolku Svornost a prvním staros-
tou DTJ. V roce 1913 se stal členem 
obecního zastupitelstva. Po vítězství 
sociální demokracie v červnových 
volbách roku 1919 byl zvolen staros-
tou města. Jeho zásluhou byla po-
stavena letecká kasárna, kam bylo 
přemístěno letecké učiliště z Chebu. 
Byly dlážděny ulice a náměstí, budo-
vány komunikace. Rozhodl o zakle-
nutí mlýnské strouhy, rozšíření škol 
a nemocnice. Byla rekonstruována 
městská plynárna a elektrárna a při-
praven nový regulační plán města 
vypracovaný architekty Josefem 
Peňázem a Jindřichem Kumpoš-
tem. Stanislav Manhard pracoval 
také v různých spolcích a správních 

radách. Například byl předsedou 
okresního silničního výboru, před-
sedou ředitelství městské spořitel-
ny a místní školní rady, předsedou 
konzumního družstva Budoucnost. 
Byl zakládajícím členem firmy Uni-
verzal a podpůrného a vzdělávacího 
spolku Karly Máchové. Náročný vý-
kon funkcí ovlivnil i jeho zdravotní 
stav. V listopadu 1927 onemocněl 
srdeční chorobou. Jeho zdravotní 
stav se zhoršil koncem března 1928, 
kdy se přidal výron krve do plic. 
Tomu také podlehl. Jeho památku 
připomíná v našem městě název uli-
ce a čestná hrobka v centrální části 
městského hřbitova. „Odešel muž, 
který téměř celé desetiletí řídil osu-
dy města, který bystrým postřehem 
a bohatými zkušenostmi přispěl 
značnou měrou k rozkvětu pováleč-
ného Prostějova,“ napsal 29. 3. 1928 
v nekrologu list Rozvaha.

HANA BARTKOVÁ

Výročí měsíce

Letošní druhý novodobý  
Masopust opět úspěšný!
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Časové úpravy na linkách a spojích MHD
K úpravám dojde v souvislosti se 
změnami příměstské autobusové 
dopravy platné od 4. 3. 2018. 

Na lince MHD č. 4 bude v pra-
covní dny spoj s odjezdem 4,05 ho-
din z Domamyslic uspíšen o 5 minut 
z důvodů vlakového přípoje. 

Na téže lince MHD 4  bude 
v pracovní dny spoj s odjezdem 
15,05 hodin z aut.st. opožděn  
o 5 minut. 

Dále o víkendech budou spoje 
na lince MHD 4 s odjezdem 17,43 

hodin z aut.st a v 18,02 hodin 
z Domamyslic opožděny o 10 mi-
nut. 

Na lince MHD 5 dojde k uspí-
šení spoje s odjezdem 15,43 hodin 
z Čechůvek o 10 minut stejně jako 
u spoje s odjezdem 8,43 hodin 
z Čechůvek. S tím souvisí opoždě-
ní  o 5 minut spojů na lince MHD 
32 s odjezdem 8,45 hodin z aut.
st a s odjezdem 9,15 hodin ze za-

stávky Plumlovská OC. 
Na lince MHD 6 s odjezdem 

5,20 hodin z Domamyslic dojde 
k uspíšení odjezdu o 5 minut.

Veškeré informace o změnách 
na spojích MHD v Prostějově lze 
získat v Informační kanceláři FTL 
na Svatoplukově ulici 59 nebo 
na telefonu  582 333 181.

Zdroj a ilustrační foto: FTL

Uzavírka ulice Brněnské 
se bude konat z důvodu 
rekonstrukce silnice II/433 
Prostějov – Morkovice, která 
je investiční akcí Olomouckého 
kraje.

Uzavírky budou probíhat  
následovně:
1. etapa uzavírky
1. fáze
od 4. 3. 2018 do 22. 4. 2018
Bude uzavřen úsek ul. Brněnské 
od křižovatky s ul. Wolkerovou 
po okružní křižovatku s ul. Okruž-
ní a dále úsek od brány hřbitova 
směr Němčice nad Hanou (včetně 
mostu přes dálnici u Žešovského 
hřbitova).
Úsek ul. Brněnské od okružní 
křižovatky s ul. Okružní po brá-
nu hřbitova bude bez dopravní-
ho omezení, příjezd bude možný 
z ulice Okružní.
Změny v MHD:
Linka 11 Prostějov, aut. st. – 
Žešov
Linka bude vedena po ob-
jízdné trase přes Určice, dále 
po III/4332 směr Výšovice 
a po III/0462 do Žešova. Bude 
platit zcela nový, tzv. výluko-
vý jízdní řád (počet spojů bude 
redukován [pracovní dny – 10 
spojů do Žešova (oproti 14 nyní) 
a 11 spojů do PV (oproti 15 nyní), 
víkend – 7 spojů do Žešova (po-
čet zůstává zachován) a 7 spojů 
do PV (počet zůstává zachován)].
Zastávky Brněnská, Brněnská, 
křiž. Krokova a Agrostav nebudou 
obsluhovány, přibydou zastávky 
Žeranovská a Poděbradovo nám. 
Linka 1 Prostějov, aut. st. – 
hřbitov

Linka bude vedena po objízdné 
trase přes ul. Určickou, Okruž-
ní, na okružní křižovatce na ul. 
Brněnskou, dále spojkou podél 
severní zdi hřbitova, ul. Lidickou, 
dále ul. Okružní na ul. Určickou, 
ul. Žeranovskou a na Poděbrado-
vo nám., dále již po trase linky.
Bude platit výlukový jízdní řád, 
počet spojů na hřbitov (v sou-
časnosti linka 1 a linka 11) bude 
zachován.
Zastávky Brněnská a Brněnská, 
křiž. Krokova nebudou obslu-
hovány, přibydou zastávky Že-
ranovská, Poděbradovo nám. 
a Okružní, zastávka Hřbitov bude 
přemístěna na panelovou komu-
nikaci podél severní zdi hřbitova 
k bočnímu vchodu do hřbitova.
Linka 2 Prostějov, aut. st – 
nemocnice
Linka bude vedena po trase linky 
21, to je nikoliv po ul. Brněnské, 
ale Určické. Zastávka Brněnská 
bude přemístěna na zastávku 
Okružní (za roh).
V rámci této fáze bude zajištěn 
příjezd k Agrostavu a PV – Autu 
po účelových komunikacích z ul. 
Určické.
Dodavatel stavby během 1. etapy 
upraví recyklátem vyústění úče-
lové komunikace u PV – Auta. 
Dále dodavatel osadí panely pro 
zastávku u severní zdi hřbitova.
Příjezd na parkoviště na rohu 
Brněnské a Wolkerovy ul. Bude 
možný z ul. Libušinka (je třeba 
zajistit odstranění sloupků).
Nebude možný (nebo pouze 
po dohodě se stavbyvedoucím) 
příjezd k budovám mezi křižovat-
kami ul. Brněnské s ul. Wolkero-
vou a ul. Krokovou. 

2. Fáze
Od 23. 4. 2018 do 17. 6. 2018
Oproti 1. fázi dojde k otevření úse-
ku od brány hřbitova po most přes 
dálnici, který bude nadále uzavřen.
Navíc dojde k uzavření úseku 
ul. Brněnské od okružní křižo-
vatky s ul. Okružní po konec zdi 
Centra sociálních služeb (býva-
lá nemocnice). Úsek od konce 
zdi CSS po bránu hřbitova bude 
přístupný pro dopravní obslu-
hu, příjezd bude možný přes 
ulici Lidickou a podél severní 
zdi hřbitova (bude zrušena jed-
nosměrka). Dále bude možný 
příjezd po účelové komunikaci  
z ul. Určické - jednosměrně od ul. 
Určické v PV Autu a zpět jed-
nosměrně od Agrostavu k ul. Ur-
čické.
V závěru této fáze se bude cca 4 dny 
asfaltovat, úsek bude zcela uzavřen.

Změny v MHD:
Linka 11 Prostějov, aut. st. – 
Žešov
Stejně jako ve fázi č. 1.
Linka 1 Prostějov, aut. st. – 
hřbitov
Linka bude vedena po objízd-
né trase přes ul. Určickou, dále 
po účelové komunikaci kolem 
PV – Auta, dále po Brněnské ul. 
Na účelovou komunikaci kolem 
Agrostavu a po ul. Určické zpět 
na svou původní trasu.
Bude platit výlukový jízdní řád, 
stejný jako ve fázi č. 1. Zastávka 
Hřbitov nebude u severní zdi hřbi-
tova, ale na točně. Přibude zastávka 
Agrostav.
Linka 2 Prostějov, aut. st. – 
nemocnice
Bude vedena jako ve fázi č. 1.

3. Fáze
Od 18. 6. 2018 do 24. 6. 2018
Bude uzavřen úsek od křižovat-
ky ul. Brněnské s ul. Wolkerovou 
po okružní křižovatku s ul. Okruž-
ní, a to včetně této křižovatky. 
Dále potrvá uzavírka mostu přes 
dálnici u Žešovského hřbitova.

Změny v MHD:
Linka 11 Prostějov, aut. st. – 
Žešov
Stejně jako v předchozích fázích.
Linka 1 Prostějov, aut. st. – 
hřbitov
Stejně jako ve fázi č. 2.
Linka 2 Prostějov, aut. st. – 
nemocnice
Linka bude vedena po objízdné tra-
se přes ul. Jezdeckou, ul. Dolní, ul. 
Wolkerovu a na Poděbradovo nám.
Budou vynechány zastávky Šárka 
a Brněnská.
Linka 21 Prostějov, aut. st. – 
nemocnice
Linka bude vedena po objízdné 
trase přes ul. Jezdeckou, ul. Dol-
ní, ul. Wolkerovu a na Poděbra-
dovo nám.
Budou vynechány zastávky Šárka, 
Okružní, Určická, Rybník a Žera-
novská.

4. Fáze
Od 25. 6. 2018 do 30. 9. 2018
Prostějov bude bez uzavírek. Uza-
vřen bude most přes dálnici u Že-
šovského hřbitova a dále úsek 
od tohoto mostu směr Němčice 
nad Hanou 

Změny v MHD:
Linka 11 Prostějov, aut. st. – 
Žešov
Stejně jako v předchozích fázích.
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Galerie umění Prostějov, nám. Svatopluka Čecha 2 
(vchod za Zlatou bránou) 

vykupuje a zdarma oceňuje veškeré  
obrazy, starožitnost a zlaté šperky.

GALERIE SÍDLÍ V KRÁSNEM HISTORICKÉM DOMĚ  
Z 15. STOLETÍ V CENTRU MĚSTA.

NAŠE MOTTO: Neprodávejte překupníkům,  
ale odborníkům za nejvyšší možné ceny! 

JINDŘICH SKÁCEL, 
WWW.GUPV.CZ, TEL. 608 805 775

Volejte nebo nás osobně navštivte:
 PO–PÁ  v době od 11 do 16 hodin 

bezpečnost

rozhlehlá terasa v zahradním vnitrobloku

bezbariérovost

komfort

relax a soukromí 

dva výtahy

moderní novostavby

dostupnost
v centru Prostějova

klid
odhlučněné byty

garáž
přímo v domě

PROSTĚJOVBYTOVÝ DŮM PALACKÉHO
MLÝNSKÁ více než jen byt ...

nadstandardní výměry
2 2

byty od 72m  do 148 m

úspornost
energeticky úsporný provoz

kamerový systém společných prostor
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Kam s nefunkční 
zářivkou?
Řada z nás musela 
v poslední době doma řešit, 
co s úspornou zářivkou, 
která po letech přestala svítit. 
Vysloužilé lineární či úsporné 
zářivky a výbojky totiž nepatří 
do popelnice na směsný 
odpad, kde z nich při rozbití 
mohou unikat nebezpečné 
látky. 

V minulosti to bylo snadné, kla-
sická wolframová žárovka se 
prostě vyhodila do popelnice 
na komunální odpad a z obcho-
du se přinesla nová. Od loňského 
roku se ale klasické wolframové 
žárovky přestaly v Evropské unii 
prodávat, a tak postupně všichni 
začínáme používat ekonomicky 
a ekologicky šetrnější světelné 
zdroje. Tedy kompaktní a line-
ární zářivky či LED žárovky. Má 
to ale jeden háček: pokud taková 

úsporka do-
svítí, nesmí skončit 

v běžném koši a nepatří ani 
do tříděného skla. 

Důvodem je jedovatá rtuť, 
kterou zářivky (trubicové i kom-
paktní úsporné) v malém množ-
ství obsahují. Při špatném či ne-
odborném zacházení a ve vyšších 
koncentracích může rtuť ohrozit 
lidské zdraví a životní prostředí. 
Nejjednodušší je vzít starou zá-
řivku a odevzdat ji v obchodě při 
nákupu té nové. 

Další možnost, jak správně 
naložit s nefunkční zářivkou, je 
odevzdat ji ve sběrném dvoře 
na ulici Anenská a Průmyslová. 
Obsluha sběrného dvora od Vás 
úsporku zdarma převezme a uloží 
ji do speciální sběrné nádoby, aby 
se nerozbila. Zpětný odběr záři-
vek pro město Prostějov zajišťu-

je kolektivní systém EKOLAMP, 
který nejen přispívá na náklady 
provozu sběrného místa, ale na-
víc plně hradí veškeré náklady 
na přepravu a recyklaci. Díky 
EKOLAMPu ušetříme z obecního 
rozpočtu část prostředků, kte-
ré bychom jinak museli použít 
na ekologickou likvidaci nebez-
pečného odpadu. 

Menší nepohodlí spojené se 
správnou likvidací úsporné zá-
řivky nám vynahradí až o 80 % 
nižší spotřeba elektrické energie 
a vědomí, že společně přispívá-
me k ochraně životního prostředí 
okolo nás. 

Děkujeme občanům, že třídí od-
pad a odevzdávají na sběrných dvo-
rech použité elektrospotřebiče!

Více se o nakládání s nefunkč-
ními světelnými zdroji a dalších 
aktivitách společnosti EKOLAMP 
dočtete na www.ekolamp.cz.

Základní školu 
Dr. Horáka čeká 
rekonstrukce 
bazénu a střechy
Rada města Prostějova odsouhlasila 
přípravu projektové dokumentace.

Práce v základní škole se mají 
dotýkat rekonstrukce bazénu včetně 
střechy.

„Bazén již opravu potřebuje. 
Po opravě získá prvky podle nejmo-
dernějších standardů,“ uvedl první 
náměstek primátorky Zdeněk Fišer. 
Pro tuto investiční akci již proběhlo 
výběrové řízení na zhotovitele pro-
jektové dokumentace.

„V otevřeném výběrovém řízení, 
zveřejněném na webových strán-
kách města Prostějova, jsme oslo-
vili šest projektových společností. 
Zúčastnit se mohli i ti zájemci, kteří 
nebyli osloveni. Dostali jsme pouze 
jedinou cenovou nabídku,“ uvedl 
první náměstek primátorky Zdeněk 
Fišer s tím, že o projektovou doku-
mentaci by se měla postarat firma 
Rostislav Kolda - K- projekce, Pros-
tějov.  -kaa-



6 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY Z MĚSTA

Akce městské policie  
CHRAŇTE SVŮJ MAJETEK
Našli jste na vstupních dveřích 
do domu takovéto upozornění? 
Znamená to, že strážníci dům v noci 
kontrolovali. 

Akci CHRAŇTE SVŮJ MAJE-
TEK okomentoval ředitel Městské 
policie Prostějova Jan Nagy:

„Strážníci Městské policie Pro-
stějov vykonávají službu 24 hodin 
denně. I v nočních hodinách pěší 
hlídky provádí kontroly a dohled 
na sídlištích, ulicích, veřejných pro-
stranstvích. Úkolem hlídek je zajis-
tit řádný stav veřejného pořádku, 
předcházet poškozování majetku, 

vandalismu, ale i řešení doprav-
ní situace. Občané se i v nočních 
nebo večerních hodinách obrace-
jí na operační středisko městské 
policie se žádostí o vyřešení růz-
ných problémů. Mnohdy se jedná 
o oznámení, kdy se cizí osoby pohy-
bují v bytovém domě, je podezření 
na krádež ve společných prosto-
rách. V neposlední řadě se jedná 
o osoby bez přístřeší, které se snaží 
najít trochu tepla v těchto domech. 
Často samotní lidé, kteří v domech 
bydlí, nedbají na uzavření vstup-
ních dveří a pak se zde může pohy-

bovat kdokoliv. Proto hlídky měst-
ské policie v nočních hodinách, kdy 
provádí pěší hlídku v různých lo-
kalitách, umisťují na vstupní dveře 
takovéto upozornění: 

Smyslem je připomenout, že 
je třeba chránit si vlastní majetek 
a také přispět k tomu, aby do domů 
nevstupovaly bez pozvání cizí oso-

by. Informujeme takto veřejnost, že 
v nočních hodinách, kdy obyvatelé 
odpočívají, strážníci kontrolovali 
takové lokality. Obdobné informo-
vání obyvatel probíhalo i v letních 
měsících, kdy řada občanů tráví 
dovolené mimo svůj domov, a by-
tové domy by se mohly stát terčem 
zlodějů. Akce CHRAŇTE SVŮJ 
MAJETEK  běží od 30. ledna 2018 
do 20. února 2018. Hlídky budou 
samozřejmě provádět namátkové 
kontroly lokalit trvale.“ 

-kaa-

Informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“)
Osvobození a úlevy od poplatku 
na rok 2018

Jak již bylo uvedeno v posledním 
vydání Prostějovských radničních 
listů, osvobození a úleva od poplat-
ku na rok 2018 budou stejné jako 
v minulém roce.
Od poplatku je osvobozena fy-
zická osoba, která je 
n umístěna do dětského domova 
pro děti do 3 let věku, školského 
zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy nebo školského 
zařízení pro preventivně výchovnou 
péči na základě rozhodnutí soudu 
nebo smlouvy,
n umístěna do zařízení pro děti vy-
žadující okamžitou pomoc na zá-
kladě rozhodnutí soudu, na žádost 
obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, zákonného zástupce dí-
těte nebo nezletilého,
n jako nezaopatřené dítě umístěna 
v domově pro osoby se zdravotním 
postižením na základě rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy o poskytnutí 
sociální služby, nebo
n umístěna v domově pro osoby se 
zdravotním postižením, domově 
pro seniory, domově se zvláštním 
režimem nebo chráněném bydlení.

Důkazem tohoto tvrzení je po-
tvrzení o délce pobytu v daném za-
řízení
Od poplatku se dále osvobozuje:
a) poplatník narozený v příslušném 
kalendářním roce – toto osvoboze-

ní vzniká automaticky, není podmí-
něno ohlašovací povinností.

b) poplatník po dobu pobytu 
v jiné obci na území České repub-
liky, za předpokladu, že v této obci 
platí poplatek nebo úhradu podle 
jiného právního předpisu (tzn. je 
vybírán jinak, než z trvalého poby-
tu a z titulu vlastnictví domu, bytu 
a rekreačního objektu bez trvalého 
pobytu) – důkazem tohoto tvrzení 
je např.  nájemní smlouva, v níž je 
platba za odpad za danou osobu ob-
sažena, doklad o úhradě poplatku 
od dané obce za příslušné období

c) poplatník po dobu výkonu 
trestu odnětí svobody nebo poby-
tu ve vyšetřovací vazbě – důkazem 
tohoto tvrzení je potvrzení o délce 
pobytu v daném zařízení.

d) poplatník po dobu pobytu 
v azylovém domě, v léčebně dlou-
hodobě nemocných – důkazem 
tohoto tvrzení je potvrzení o délce 
pobytu v daném zařízení.

e) poplatník po dobu pobytu 
v ubytovacím zařízení nacházejí-
cím se na území města Prostějova, 
za předpokladu, že hradí náklady 
za svoz odpadů ubytovateli – toto 
tvrzení musí být uvedeno ve smlou-
vě o ubytování nebo v potvrzení 
o délce pobytu v daném zařízení.

f) poplatník, který je umístěn 
ve zdravotnických zařízeních (ze-
jména v nemocnicích nebo v ji-
ných prostorách určených pro 

poskytování zdravotních služeb) 
a to nepřetržitě déle než 3 měsíce 
– důkazem tohoto tvrzení je např. 
potvrzení o délce pobytu v nemoc-
nici nebo v jiných prostorách ur-
čených pro poskytování zdravot-
ních služeb.

g) poplatník, který je třetím 
a dalším dítětem ve věku do 16 let 
(včetně) žijícím ve společné do-
mácnosti alespoň s jedním dalším 
poplatníkem, který má trvalý pobyt 
ve městě Prostějově (nárok na osvo-
bození je podmíněn bezdlužnos-
tí osvobozovaného dítěte a jeho 
zákonného zástupce na místních 
poplatcích vůči městu Prostějovu 
ke dni 1. 7. příslušného kalendářní-
ho roku).

h) poplatník, který pobývá 
v příslušném kalendářním roce 
nepřetržitě nejméně 9 měsíců 
mimo území České republiky – 
důkazem tohoto tvrzení je např. 
průkaz zahraničního zdravotního 
pojištění – platný v rámci EU, 
zahraniční průkaz totožnosti, 
povolení k pobytu v dané zemi, 
potvrzení tamního úřadu o dél-
ce pobytu v zahraničí, pracovní 
smlouva, potvrzení o odhlášení ze 
zdravotního pojištění v ČR z dů-
vodu dlouh. pobytu v zahraničí, 
vízum, potvrzení o studiu, potvr-
zení o docházce do školy, školky, 
nájemní smlouva, apod. Důkazy 
musí osvědčovat pobyt v zahraničí 

v délce nejméně 9 měsíců (nepře-
tržitě)v kalendářním roce.

ch) poplatník, který je vlastní-
kem nebo spoluvlastníkem stavby 
určené k individuální rekreaci, na-
cházející se na území města Prostě-
jova a současně má tento poplatník 
i trvalý pobyt ve městě Prostějově 
– toto osvobození vzniká automa-
ticky, není podmíněno ohlašovací 
povinností.

Oznámení nároku na osvobo-
zení může správci poplatku podat 
příslušné zařízení, ve kterém je po-
platník umístěn, případně sociální 
pracovník Odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Prostějova. 

Nárok na osvobození dle písm. 
b) – f) a h) podává poplatník správ-
ci poplatku nejpozději do konce pří-
slušného kalendářního roku, tzn. 
do 31. 12. 2018.

Oznámení nároku na osvobo-
zení dle písm. g) podává poplat-
ník správci poplatku nejpozději 
do splatnosti poplatku.

I nadále platí úleva od poplatku 
ve výši 108 Kč pro poplatníka, kte-
rý v příslušném kalendářním roce 
dovrší 65 a více let věku (tzn., že 
tento poplatník zaplatí v roce 2018 
částku 492 Kč – úleva vzniká auto-
maticky, není podmíněna ohlašo-
vací povinností).

Finanční odbor  
Magistrátu města Prostějova
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Řízení pro rekonstrukci  
páteřní komunikace v Žešově zahájeno

Radní odklepli zadávací řízení pod-
limitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení s názvem Re-

konstrukce páteřní komunikace 
Žešov.

Po nové páteřní komunikaci 
obyvatelé Žešova volají již něja-
ký čas a jak se ukazuje, na řadě je 
výběr prováděcí firmy, která by se 
o novou silnici postarala.

„Hlavním kritériem pro výběr 
dodavatele stavby pro tuto investiční 
akci bude pochopitelně ekonomická 
výhodnost nabídky. Dále jedním 
z navržených  hodnoticích kritérií 
bude délka záruky za jakost staveb-
ních prací. Výzvu k jejímu podání 
budeme posílat pětici možných do-

davatelů,“ uvedl první náměstek pri-
mátorky Zdeněk Fišer s tím, že pro 
hodnocení s ohledem na charakter 
zakázky nebude využita elektronická 
aukce. Předložené písemné nabídky 
účastníků tak budou hodnoceny kla-
sicky výběrovou komisí.

O co konkrétně v Žešově půjde?
„Tamní obyvatele čeká rekon-

strukce průtahu obcí včetně nezbyt-
ných rekonstrukčních prací stávající 
dešťové kanalizace a rozšíření plochy 
stávajících parkovacích i odstavných 
stání a také rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení. Stavební práce budou 

z provozně technických důvodů roz-
děleny do dvou etap na rok 2018 
a rok 2019,“ uvedl Zdeněk Fišer.

O projekt pro provádění stav-
by se postarala Projekční kancelář 
Laboro ateliér, s.r.o., Choceň. Re-
konstrukční práce budou probíhat 
v termínech 20. 4. 2018–30. 8. 
2018 a 1. 4. 2019–30. 8. 2019. Jako 
první bude provedena etapa, vybra-
ná dle stanoviska Osadního výboru 
místní části Žešov.

Celková předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky je 11,1 milionu ko-
run (bez DPH). -kaa-

Plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2018
Rada města Prostějova dala 
zelenou novému plánu oprav 
chodníků. 

„K celoplošným opravám povrchu 
jsme vybrali chodníky, které jsou 
ve špatném stavu a jsou z původní 
staré dlažby formátu 30x30 centi-
metrů nebo z litého asfaltu. Posu-
zovali jsme také dopravní význam 
a frekvenci pohybu chodců, pocho-
pitelně i propojení již opravených 
chodníků nebo návaznost na inves-
tiční akce města,“ uvedl náměstek 
primátorky Jiří Pospíšil.

Jak velké finance do oprav popu-
tují? Dle Smlouvy pro správu, opra-
vy a údržbu místních komunikací 
ve městě Prostějov ze dne 21. 10. 2016 
uzavřené se společností FCC Prostě-
jov, s.r.o. je na opravu chodníků dláž-
děným krytem (dlažba 20x10 cm – ce-
loplošné opravy), rozpočtováno 1,028 
milionu korun (včetně DPH). Další 
finanční prostředky ve výši 2,030 mi-
lionu korun jsou určeny k opravám 
uvolněné dlažby a k lokálním opra-
vám chodníků na území celého města. 
Tyto finance byly v rozpočtu města 
na rok 2018 navýšeny o 3 miliony ko-

run k realizaci dalších celoplošných 
oprav chodníků. Na celoplošné opra-
vy chodníků je celkem určeno 4,028 
milionu korun (včetně DPH). 

„Seznam navrhovaných chod-
níků jsme konzultovali s Odborem 
rozvoje a investic Magistrátu měs-
ta Prostějova a se správci inženýr-
ských sítí (VaK, innogy, E.ON, atd.) 
tak, aby nedošlo k opravě chodníku 
v lokalitě, kde je plánovaná inves-
tiční akce, případně výkopové práce 
správců inženýrských sítí,“ doplnil 
náměstek Pospíšil.

V tabulce níže uvádíme seznam 
chodníků, navrhovaných k prove-
dení celoplošné opravy povrchu, 
včetně jejich plochy a předpokláda-
né ceny.  -kaa-

Celoplošné opravy chodníků:

ulice upřesnění úseku chodníku celková plocha (m2) předpokládaná cena v Kč s DPH

Lidická od ul. Dobrovského a ul. Šárka po ul. Okružní (pokračovaní opravy z roku 2017) 350 420 000

Poděbradovo nám. od ul. Brněnská po ul. Žeranovská (úkol z PP konané 08. 01. 2018) 230 360 000

Jezdecká před bytovým domem 6a–6b od ul. Studentská po parkoviště 240 400 000

Újezd od ul. Sádky po autobusové zastávky 708 1 060 000

Krasická jižní strana od kruhové křižovatky po bytový dům č. 43 560 670 000

Libušinka dokončení napojení na ul. Brněnská 70 140 000

kpt. Nálepky od ul. Tovární po ul. Smetanova 450 550 000

Smetanova pokračování opravy k ul. kpt. Nálepky 150 200 000

rezerva na případné vícepráce 228 000

CELKEM: 4 028 000

Lokální opravy chodníků:

celý Prostějov lokální opravy chodníků na území celého města v průběhu roku 2018 (včetně rezervy 
na případné havarijní stavy v průběhu roku)

dle potřeby 2 030 380



8 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY Z MĚSTA

První díl seriálu: Volební období pomalu končí. Radní bilancují v oblasti hospodaření města 
Čeho se podařilo dosáhnout a jak 
je plněno Programové prohlášení 
Rady města 2014–2018?

Rada města Prostějova pracuje již 
téměř celé volební období na zákla-
dě svého Programového prohlášení, 
které si začátku funkčního období sta-
novila. Předkládáme první díl seriálu, 
který postupně zmapuje osm oblastí 
prohlášení. 

Za prosperitou města stojí, mimo 
jiné, dobré hospodaření. V této oblas-
ti se dlouhodobě daří, o čemž svědčí 
i stav financí na účtech města a ne-
malé částky, které město každoročně 
investuje do svého majetku.

V oblasti hospodaření  
se radní zavázali: 
n k pokračování v odpovědném 

a úspěšném hospodaření města 
a jím zřízených organizací

n k modernizaci tepelného hospodář-
ství, zvýšenou pozornost věnovat 
městskému bytovému fondu 

n k maximálnímu úsilí o získání dota-
cí z národních i evropských fondů, 
k mimořádné pozornosti v oblasti 
ITI (integrované územní investice)

n k tomu, že obchodní společnos-

ti Lesy města Prostějova, s. r. o. 
a Domovní správa Prostějov, s. r. o. 
zůstanou v majetku města
Podívejme se na jednotlivé vý-

sledky:

Hospodaření města: 
Rok 2014 – hospodaření města 
skončilo kladným saldem příjmů 
a výdajů ve výši 87 689 130,08 Kč. 
Celkově skončilo výsledkem plus 
164 099 509,71. Nebylo třeba žádných 
úvěrů. Kapitálové výdaje se na celko-
vých výdajích města podílely částkou 
186 402 371,06 Kč, (24,39 % vůči cel-
kovým výdajům). 

Hospodaření Lesů města Prostějo-
va, s. r. o. (dále jen LMP, s.r.o.) – zisk 
cca 873 tis. Kč. 

Domovní správa Prostějov, s. r. o. 
(dále jen DSP, s. r. o.) – ztráta cca 
4 034 tis. Kč (ovlivněno odpisy ma-
jetku aquaparku a úroky z úvěru 
za aquapark ve výši 4,5 mil. Kč).

Ratingové hodnocení – nejvyšší 
rating Aaa.cz (národní rating). 

Rok 2015 – hospodaření skon-
čilo kladným saldem příjmů a výdajů 
ve výši 34 318 110,26 Kč. Celkově skon-
čilo výsledkem plus 173 735 552,88 Kč. 
Ani v tomto roce nebylo nutné město 

zadlužovat úvěry. Kapitálové výdaje 
se na celkových výdajích podílely část-
kou 186 113 661,37 Kč (22,71 % vůči 
celkovým výdajům města).

Hospodaření LMP, s. r. o. – zisk 
cca 1 096 tis. Kč. 

DSP, s. r. o. – ztráta cca 1 299 tis. 
Kč (ovlivněno odpisy majetku aqua-
parku ve výši 3,5 mil. Kč).

Ratingové hodnocení – nejvyšší 
hodnocení A1 (mezinárodní rating) 
a Aa1.cz (národní rating). 

Rok 2016 – hospodaření skon-
čilo kladným saldem příjmů a vý-
dajů ve výši 38 624 518,07 Kč. 
Celkově skončilo výsledkem plus 
178 037 306,93 Kč. Opět nebylo třeba 
žádných úvěrů. Kapitálové výdaje se 
na celkových výdajích podílely část-
kou 159 384 717,52 Kč (19,49 % vůči 
celkovým výdajům města).

Hospodaření LMP, s. r. o. – zisk 
cca 1 147 tis. Kč. 

DSP, s. r. o. – zisk ve výši cca  
606 tis. Kč.

Ratingové hodnocení – nejvyšší 
na úrovni A1 (mezinárodní rating) 
a Aa1.cz (národní rating). 

I. pololetí 2017 – průběžné rozpoč-
tové hospodaření – kladné saldo pří-
jmů a výdajů ve výši 113 307 015,87 Kč. 

Konečná čísla budou známa po uza-
vření účetního roku.

Modernizace tepelného hospo-
dářství, městský bytový fond: 
Čtveřice kogeneračních jedno-
tek snížila cenu tepla, která v roce 
2014 činila 654 Kč/GJ na dnešních  
481 Kč/GJ. Jde o několikatisícovou 
roční úsporu pro jednotlivé domác-
nosti. Po převzetí provozu Spole-
čenského domu v Prostějově DSP,  
s. r. o. se dosáhlo roční úspory oko-
lo 1 mil. Kč. Změny doznal i měst-
ský bytový fond, vzrostly částky  
určené na opravy:

Za rok 2015 – 17.620.000 Kč 
Za rok 2016 – 19.104.000 Kč 
Za rok 2017 – 21.473.000 Kč
Dotace z národních i evropských 

fondů a integrovaných územních in-
vestic:

Rok 2014:   42,0 mil. Kč
Rok 2015:  39,5 mil. Kč
Rok 2016:  2,9 mil. Kč
Rok 2017:  17,2 mil. Kč
Obchodní společnosti Lesy města 

Prostějova, s. r. o. a Domovní sprá-
va Prostějov, s. r. o. jsou k datu 25. 
1. 2018 100 % vlastněny statutárním 
městem Prostějovem.  -kaa-

V pátek 19. ledna 2018 proběhlo 
v reprezentativních prostorách Ob-
řadní síně Magistrátu města Prostě-
jova slavnostní vyhlášení nejlepších 
policistů a občanských zaměstnanců 
územního odboru Prostějov za rok 

2017. Slavnostního aktu se zúčast-
nila celá řada významných hostů 
nejen z řad Policie České republiky 
ale i ostatních složek Integrovaného 
záchranného systému i veřejného 
života. 

Slavnostní akt zahájil vedoucí 
územního odboru Prostějov plukov-
ník Miroslav Spurný, který přítomné 
přivítal a v projevu za dobrou práci 
poděkoval všem policistům i občan-
ským zaměstnancům v rámci celého 
územního odboru Prostějov. 

Krátké projevy pronesli také ře-
ditel Krajského ředitelství policie 
Olomouckého kraje, plukovník To-
máš Landsfeld a primátorka města 
Prostějova, doktorka Alena Raško-
vá. Ta v projevu ocenila nelehkou 
práci policistů a ocenila význam po-
licejní práce pro veřejnost.

Hlavním bodem dnešního 
slavnostního setkání bylo uděle-
ní medailí policejního prezidenta 
a vyhlášení nejlepších pracovníků 
jednotlivých oddělení územního 
odboru Prostějov, nejlepšího velite-
le a také nejlepšího občanského za-

městnance za rok 2017. 
Sedm policistů dnes obdrže-

lo medaili policejního prezidenta 
za věrnost 1., 2. a 3. stupně. Dále 
byly uděleny dvě „Čestné medaile 
Policie České republiky“ a jedna me-
daile „Za zásluhy o bezpečnost“. 

Devět policistů pak obdrželo oce-
nění za práci v roce 2017 a mohou se 
tak pyšnit titulem nejlepší policista 
svého útvaru roku 2017. Obdobným 
oceněním pak byl poctěn také nej-
lepší občanský zaměstnanec a nej-
lepší velitel územního odboru Pro-
stějov. 

Kulturního zpestření slavnostní-
ho ceremoniálu se ujali žáci Základní 
umělecké školy Vladimíra Ambrose 
v Prostějově. Za dotvoření důstoj-
né a příjemné atmosféry dnešního 
slavnostního ceremoniálu jim tak 
patří veliké poděkování, stejně jako 
zástupcům Statutárního města Pro-
stějova, kteří umožnili konání aktu 
v reprezentativních prostorách pro-
stějovské radnice. 

por. Mgr. František Kořínek
tiskový mluvčí

Vyhlášení nejlepších pracovníků  
ÚO Prostějov za rok 2017
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PRO INZERCI  
PROSÍM 

KONTAKTUJTE:

Karal Tomáš
mob: +420 732 530 071

e-mail: karal@regvyd.cz

Uzávěrka příštího čísla:
21. března
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scénář 
S A G VA N  T O F I

www.hdk.cz

Partner muzikáluGenerální partner muzikálu

KLIC_92X63_HDK_CR.indd   1 13.02.18   10:50NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ  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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PROGRAM 
NA BŘEZEN
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pondělky 9.30–11.30 – program 
pro rodiče s malými dětmi Vám rozšíří 
obzory, zatímco Vaše děti si zlepší své 
sociální, pohybové, hudební a manuální 
schopnosti.. 

Úterky 17.00–19.00 – vzdělávací 
a volnočasová setkání s hlídáním dětí.
6. 3. Pravdy a mýty o BIO potravinách – 
beseda s Mgr. Jitkou Nadymáčkovou
BIO potraviny – máme jim důvěřovat, 
anebo o nich pochybovat? Jde o pouhý 
módní trend, anebo je to jediná cesta, 
jak jíst zdravě? Pojďte s námi diskuto-
vat o zásadních otázkách ve světě jídla 
a jeho původu.
13. 3. Švédská teorie lásky – promítá-
ní dokumentu z cyklu Jeden svět (2015, 
90 min. 75 % na ČSFD)
V roce 1972 přišli švédští politici s pře-
lomovým programem „Rodina budouc-
nosti“. Měl stvořit moderní společnost, 
kde bude důraz kladen na nezávislost 
každého občana, jemuž ve štěstí nesmí 
bránit ani vztahy k dětem, partnerům či 
rodičům. 

20. 3. Velikonoční dekorace – tvořivá 
dílna s E. Svobodovou DiS.
V dnešní tvořivé dílně si budete moci vy-
zkoušet netradiční zdobení vyfouknutých 
vajíček, ze kterých vytvoříme originální 
věnec. Bude připraven jednodušší způsob 
zdobení pro děti (lepení barevných 
papírků vyražených děrovačkou) a těžší 
verze pro dospělé nebo šikovnější děti 
(lepení obarvených kousků skořápek 
do mozaiky). 

27. 3. Sourozenecké konstelace – 
beseda s Mgr. J. Rozehnalovou
Jaký vliv může mít pořadí narození 
na osobnost člověka? Pojmenujeme 
specifika prvorozeného, prostředního a nej-
mladšího dítěte – výhody, nevýhody, úskalí 
jednotlivých postavení v rámci rodiny. 

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

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

Aktuální informace  
o otevírací době ICM najdete 
vždy na našich stránkách  
www.icmprostejov.cz

Změny v otevírací době ICM
V pondělí 5. března bude  
v ICM Prostějov probíhat kreativní 
dílna – nebude možné využít pří-
stup na počítač.
Aktuální informace vždy najdete  
na našich stránkách  
www.icmprostejov.cz.

AKCE PLÁNOVANÉ  
NA BŘEZEN

Kreativní dílna – Záložky 
do knížky 
Víte, že březen je s Měsícem knihy 

spojován už více jak 60 let? Ke knize 
patří čtenář a tomu se zase skvěle 
hodí záložka do knihy, aby se po ná-
vratu k napsanému příběhu mohl 
vrátit tam, kde přestal. Přijďte si 
společně s námi vytvořit záložku 
v pondělí 5. února od 14:00. 

Noc s Andersenem
Jaká dobrodružství spolu prožili 
pejsek a kočička při společných ak-
tivitách? ICM Prostějov zve všechny 
děti od 6 do 11 let na tradiční Noc 
s Andersenem, která proběhne 
v pátek 23. března 2018. Čeká nás 
povídání o knížkách, společná ve-
čeře, hry, zábava, kreativní dílničky 
a mnoho dalšího, a to vše spojené 
s přespáním v budově Cyrilome-

todějského gymnázia. Vyplněné 
přihlášky, které najdete na  
www.icmprostejov.cz, zasílejte 
do 20. března na e-mail  
info@icmprostejov.cz.

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

ICM

Kogenerační jednotky  
za 100 milionů korun
Vytápění domácností, škol 
i dalších budov v Prostějově 
prochází díky aktivitě Domovní 
správy Prostějov (DSP) 
významnou proměnou. Velkou 
část tepelného hospodářství 
nyní zajišťují čtyři moderní 
kogenerační jednotky s celkovým 
výkonem přesahujícím 4,5 MWe, 
které instalovala a následně bude 
také provozovat společnost ČEZ 
Energo, dceřiná firma ČEZ ESCO, 
která do nich investovala  
106 milionů korun. Další investici 
uhradila přímo DSP, jež zajistila 
výměnu kotlů.

Celkový výkon všech kogeneračních 
jednotek provozovaných v lokalitě 
Prostějov společností ČEZ Energo 
přesáhl 8 MWe. „Nové kogenerač-
ní jednotky přinesou dva benefity 
– ekonomický a environmentální. 
Jde o technologii na míru 21. století 
a součást moderního trendu, kterým 
teď celá energetika směřuje. DSP, 
stejně jako dalším desítkám na-
šich zákazníků, budeme garantovat 
spolehlivost dodávek,“ vysvětlil ge-

nerální ředitel ČEZ Energo Michal 
Rzyman.

Záměr instalovat kogenerační 
jednotky byl výsledkem doporučení 
několika nezávislých studií, které 
si DSP nechala zpracovat, jako re-
akci na odpojení některých domů 
od centrálního vytápění. „Už nyní 
můžeme toto rozhodnutí hodnotit 
jako velice dobré, neboť i díky tomu 
se nám podařilo snížit cenu tepla 
na rok 2018 tak, že každá domácnost 
uspoří několik tisíc Kč za rok. Se stá-
vající plánovanou cenou 418 Kč bez 
DPH se řadíme k nejlevnějším v re-
gionu a při této ceně se už nevyplatí 
výstavba vlastní plynové kotelny,“ 
uvedl jednatel Domovní správy Pro-
stějov Vladimír Průša.

Náměstek primátorky Jiří Po-
spíšil potvrdil, že způsob finančních 
úspor na vytápění hledalo město 
Prostějov již delší dobu: „Spolupráce 
na realizaci kogeneračních jednotek 
by mohla být tou správnou cestou, 
kterou lidem zabezpečíme i do bu-
doucna co nejvýhodnější podmínky 
moderního vytápění domácností“. 

Slovo kogenerace pochází z an-

glického co-generation a znamená 
společnou výrobu elektřiny a tepla. 
Výhody jsou nasnadě: Zatímco z kla-
sických elektráren se teplo vznikají-
cí při výrobě elektřiny vypouští bez 
užitku do okolí, kogenerační jed-
notka využívá teplo k vytápění nebo 
přípravě teplé vody. Šetří tím palivo 
i peníze a navíc garantuje vysokou 
účinnost využití energie. Ta přesa-
huje 90 procent, což znamená nižší 
emise škodlivých látek do ovzduší.

Instalovaný výkon nových koge-
neračních jednotek v jednotlivých 
kotelnách:

Krasická   600 kWe
Tylova    999 kWe
Mozartov 1560 kWe
Sídliště Svobody  1560 kWe

Společnost ČEZ Energo provozu-
je v Česku celkem 118 kogeneračních 
jednotek s celkovým instalovaným 
elektrickým výkonem 91 MWe a te-
pelným výkonem přesahujícím 194 
MWt.

Vladislav Sobol,  
mluvčí Skupiny ČEZ
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.
Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel.731 626 126

Rodiče předškolních dětí, zveme na přednášku:
Školní zralost aneb co je dobré vědět před zápisem do 1. třídy
V úterý 6. 3. 2018 od 17,00 hodin 
Přednášející Mgr. Magda Greplová
Součástí přednášky je hlídání dětí.
Kapacita je omezena, proto se prosím nahlaste co nejdříve.

MATEŘSKÉ CENTRUM – každé pondělí od 9–12 hod
Mateřské centrum nabízí prostor pro maminky i děti. Děti se vydovádí, 
zatancují si, zazpívají, něco vyrobí a získají kontakt se svými vrstevníky 
před vstupem do MŠ. Program pro maminky probíhá bez odloučení od dětí. 
Vítány jsou všechny maminky a děti od narození do 5ti let. 

PRVNÍ ŠKOLIČKA – každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod
Dopolední adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku 
usnadňuje přípravu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů 
a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí. 
Přijímáme nové děti.
Těšíme se na vás. 
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit 
u Mgr. Jitky Havlíčkové, tel: 731 626 126 nebo e-mailem na adresu:  
cprprostejov@ado.cz .

Skřítci na radnici

V závěru loňského roku se třída 
Skřítků, z mateřské školy Jana 
Železného v Prostějově, zúčast-
nila prohlídky radnice. Díky prů-
vodkyni se děti dozvěděly o his-
torii budovy a měly možnost se 

podívat do prostor obřadní síně 
radnice. Ve školce pak děti ma-
lovaly radnici, jak ji vidí svýma 
očima. Tyto výkresy byly násled-
ně vystaveny na nástěnce ve ves-
tibulu radnice.  -lš-

Provoz sběrných dvorů  
a svoz odpadů ve svátky

2018 Sběrný dvůr odpadů
Svoz

Datum Den Anenská Průmyslová
30.března pátek otevřeno zavřeno svážíme
2.dubna pondělí zavřeno zavřeno nesvážíme *)
1.května úterý otevřeno zavřeno svážíme
8.května úterý otevřeno zavřeno svážíme
5.července čtvrtek otevřeno zavřeno svážíme
6.července pátek zavřeno otevřeno svážíme
28.září pátek zavřeno otevřeno svážíme
28.října neděle zavřeno otevřeno nesvážíme
17.listopadu sobota zavřeno otevřeno nesvážíme
24.prosince pondělí zavřeno zavřeno nesvážíme *)
25.prosince úterý zavřeno zavřeno svážíme
26.prosince středa zavřeno zavřeno svážíme
31.prosince pondělí zavřeno otevřeno do 13:00 svážíme

2019
1.ledna úterý zavřeno zavřeno nesvážíme *)

*) Svoz se v tomto týdnu posunuje o jeden den tj. úterý–sobota, včetně svozu bio odpadu

PURIM v hanáckém Jeruzalémě
Téma svátku PURIM se neslo v ne-
děli 25. 2. 2018 aulou Gymnázia 
Jiřího Wolkera v Prostějově. Spolek 
Hanácký Jeruzalém pořádal akci 
ve spolupráci s divadlem POINT 
a taneční skupinou RUT. Přednášky 
o významu a historii tohoto nejve-
selejšího židovského svátku se ujal 
Jiří Klimeš ze Židovské obce Olo-
mouc. PURIM slaví Židé jako při-
pomínku záchrany svých souvěrců 
žijících v Perské říši v době krátce 
po zničení prvního jeruzalémského 
chrámu Babyloňany.

Následovalo pásmo tanců Z Ispá-
mie do hanáckého Jeruzaléma sku-

piny RUT a divadelní skeč podle 
povídky Vojtěcha Rakuse– Motche 
a Rézi na židovském bále v podání 
malých „Poinťáků“. 

Na akci se navzdory mrazivému 
počasí vypravily desítky Prostějo-

vanů všech věkových kategorií a dle 
ohlasů odcházeli diváci velmi spo-
kojeni. V samotném závěru si totiž 

mohli na vlastní kůži vyzkoušet ně-
kolik izraelských kruhových tanců.

-jg-



12 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

PUBLICISTIKA

Ledové sochy z Prostějovska bodovaly 
na světovém mistrovství
Ve dnech 12.–14. 1. 2018 se sochaři 
z deseti zemí světa utkali ve Vysokých 
Tatrách v horském středisku Hrebie-
nok v tvorbě ledových soch. Jednalo 
se již o šestý ročník mezinárodního 
mistrovství TATRY ICE MASTER, bě-
hem kterého umělci zpracovali okolo 
50 tun ledu, ze kterých vzniklo 40 uni-
kátních soch. Mezi sochaři nechyběli 
ani zástupci České republiky, a to kon-
krétně Marian Maršálek z Otinovse 
a Ondřej Procházka z Prostějova. 

Během tří dnů se sochaři utkali 
ve třech soutěžních disciplínách, kdy 
přetvářeli ledové kvádry do několika 
témat a motivů. První den měli socha-
ři volnou ruku a tvořili sochu na jimi 

zvolené téma. Pro tento soutěžní den 
si zástupci Prostějovska vybrali vy-
obrazení dvou judistů a získali s tou-
to sochou první místo, kdy o pořadí 
rozhodovali ostatní soutěžící sochaři. 
V dalších dvou dnech se hodnocení 
ujala odborná porota a v soutěžním 
dnu na téma fauna a flóra obdrželi 
duo Maršálek-Procházka se svoji le-
dovou sochou žraloků krásné druhé 
místo. 

Během zimního období se zmínění 
sochaři účastní nejedné akce. Podíleli 
se například na tvorbě ledových soch 
na Pustevnách, Tatranského dómu 
na Hrebienoku či Ledária ve Špindle-
rově mlýně, které je tento rok zaměře-

no na hvězdné války. V letních měsí-
cích se účastní tvorby dřevěných soch 

a soch z písku. 
Ondřej Procházka

Kosmetičky ze SOŠ Prostějov na nám.  
E. Husserla se přátelí s MYSTIC GOTHICEM!

8. února se žákyně 2. a 4. ročníku 
oboru Kosmetické služby vydaly 
spolu s učitelkami odborného vý-
cviku Nikol Koutnou a Markétou 
Župkovou na sesterskou SOŠ a SOU 
v Lanškrouně, aby se zúčastnily sou-
těže Kalibr Cup Lanškroun 2018. 
Jde o soutěž v kadeřnické tvor-
bě, make-upu, nehtovém designu 
a malbě na tělo (Body Artu). Letošní 
ročník se konal pod taktovkou ta-
jemného MYSTIC GOTHICU.

Naše děvčata soutěžila ve dvou 
kategoriích. Maturantka Michaela 
Halouzková s modelkou Annou Seč-

kářovou obsadily výborné 12. místo 
z 22 soutěžících, neztratily se ani 
druhačka Kateřina Sosíková s mo-
delkou Eliškou Soldánovou na 17. 
místě.

Excelovala ale druhačka Lu-
cie Alturbanová, která s modelkou 
Veronikou Oprchalovou získala 
v kategorii Body Art stříbrný pohár 
za druhé místo a vybojovala si po-
stup do Prahy, kde se účastní sou-
těže v rámci kosmetického veletrhu 
na letňanském výstavišti.

Jitka Křenková, Kateřina 
Machátová

HANÁCKÁ BARMANSKÁ SHOW
SOŠ Prostějov, nám. E. Husserla 1 pořádá 22. března 2018 ve společen-
ských prostorách Národního domu první ročník barmanské soutěže juniorů 
pod názvem HANÁCKÁ BARMANSKÁ SHOW.   Jitka Křenková



13PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

ZPRÁVY Z MĚSTA

Toto je číslo, které bylo uvede-
no na plakátech zvoucích na ples 
Okresního výboru KDU-ČSL, který 
se konal dne 10. 2. 2018 v nádher-
ných prostorách Národního domu 
v Prostějově. Je to nejpočetnější ples 
v historii KDU-ČSL, protože žádná 
jiná organizace naší tradiční politic-
ké strany tak vysokého čísla konání 
plesů zábavy nedosáhla. Jsem rád, 
že přibývá i mladých tanečníků. To 
dokumentují i dojmy námi anga-
žované kapely z Kroměříže, která 
zahájila ples polkami a valčíky, pro-
tože si mysleli, že budou na plese jen 
„odrostlí“ tanečníci, ale pak museli 
hudbu „přitvrdit“. 

Vzhledem k tomu, že se ve stej-
nou dobu konal Krajský ples  
KDU-ČSL v Olomouci, přesto nás 
přijel pozdravit místopř. KV KDU 
ČSL ing. Jan Šafařík. Na plese se 

představil bývalý nám. min. škol-
ství a dlouholetý bývalý ředitel CMG 
Mgr. Jaroslav Fidrmuc. O bezpeč-
nost či rychlé eventuální zdravotní 
nasazení jsme se při veselé zábavě 
nemuseli vůbec obávat, protože 
mezi nás přijali pozvání pan ředitel 
Městské policie Prostějov Mgr. Jan 
Nagy a bývalí poslanci MUDr. Jitka 
Chalánková nebo MUDr. Pavel Ho-
lík. I to svědčilo o nepolitičnosti na-
šeho lidového plesu. Za přítomnosti 
více jak 120 účastníků plesu se pre-
zentovaly do bohaté věcné tomboly 

či finančním darem jednak všechny 
naše okresní organizace, tak i někte-
ří naši členové a jednak naše Pros-
tějovské firmy či sportovní kluby, 
kterým patří velký dík. Do tomboly 
přispěly i firmy z ostatních měst.

Ples byl hodnocen všemi účast-
níky (i těmi, co v tombole nevyhrá-
li, ale takoví snad ani nebyli) velice 
pozitivně, vládla na plese přátelská 
a srdečná atmosféra, kterou umoc-
nili i všichni vystupující v bohatém 
programu, jako Národopisný sou-
bor Mánes, nebo mladé tanečnice ze 
skupiny Pirouette. Celým plesovým 
večerem pak nás provázela kapela 
Poctivá Hudební Společnost z Kro-
měříže. 

Již nyní vás milí občané Prostě-
jova zveme a těšíme se na setkání 
s vámi 16. 2. 2019, kdy se bude konat 
73. Ples OV a MěO KDU-ČSL. 

Ing. Petr Kousal, Předseda 
Klubu KDU-ČSL a předseda 

MěOrganizace KDU-ČSL Prostějov

Založme fond pro 
potřebné děti!

Protože se již delší dobu osobně an-
gažuji v některých sociálních projek-
tech, chtěla bych navrhnout prostě-
jovské veřejnosti debatu, k níž mne 
inspirovalo jedno z okolních měst. 
Například v Olomouci totiž město 
zřídilo speciální sociální fond, do ně-
hož mohou přispívat různí soukromí 
dárci. V praxi tak činí zejména firmy 
a podnikatelé, kteří chtějí věnovat 
prostředky na konkrétně zacílený 
charitativní projekt a nemají prostor 
hledat vhodné příjemce jejich dob-
ročinné pomoci.

Tento konkrétní sociální fond 
totiž slouží k podpoře dětí, které 
si kvůli sociální situaci jejich rodin 
nemohou finančně dovolit některé 
běžné věci. Prostředky z fondu se 
využívají na jednorázové příspěvky 
pro děti, které z vážných důvodů 
nemohou jet na školní výlet, školu 
v přírodě nebo si třeba nemohou 
pořídit vybavení do školy. Peníze 
jsou určené přímo na konkrétní věc 
a nemohou být proto zneužity.

O jejich rozdělení by rozhodo-
vala pracovní skupina, v níž by byli 
silně zastoupeni zástupci organi-
zací, které v terénu pracují přímo 
s potřebnými dětmi, jakou jsou 
S.O.S. vesničky nebo Klokánek, 
pracovníci sociálního odboru, ale 
i zástupci města. Odborníci totiž 
nejlépe vědí, kam peníze nasměro-
vat, aby pomohly těm, kteří je nej-
více potřebují.

Pojďme takový Fond pomoci 
prostějovským dětem zkusit založit 
i u nás ve městě. Peníze vynalože-
né pro naše děti se nám všem v bu-
doucnu mnohonásobně vrátí.

Milada Sokolová,  
zastupitelka ODS

„Serving the children of the world“
Motto „Serving the children of the 
world“ (Sloužíme-pomáháme dětem 
celého světa) označuje hlavní činnost 
a náplň projektů Kiwanis Internatio-
nal. Kiwanis International je jedním 
ze tří největších mezinárodních pres-
tižních klubů na světě. Je to servisní 
klubová organizace sdružující lidi, kte-
ří prostřednictvím vlastních projektů 
pomáhají převážně dětem a mladým 
lidem. Humanitární a jiné projekty 
klubu mohou být místní, celonárodní 
i mezinárodní. Členové Kiwanis klubu 
reprezentují téměř všechny profese. 
Jejich náboženské či politické smýš-
lení není důležité. Jsou motivováni 
touhou pomáhat druhým, spolupra-
covat a aktivně se podílet na vytváření 
lepší společnosti. Kiwanis poskytuje 
po mnohá desetiletí vybudovanou 

infrastrukturu, která vám umožní 
rozvíjet a realizovat vaše společné my-
šlenky, pomůže vám setkávat se s no-
vými lidmi a vytvářet nové obchodní či 
osobní kontakty po celém světě.

V Prostějově již od roku 1994 fun-
guje Kiwanis klub Prostějov, který se 
k myšlenkám Kiwanis hlásí a podle 
svých možností úvodní motto naplňu-
je. Prioritním projektem je spolupráce 
a pomoc dětem z Dětského domova 
Prostějov, sídlícího v areálu „staré ne-
mocnice“ a dříve v zámku v Čechách 
pod Kosířem. Spolupráce trvá již 24 
let. Dětem, podle potřeb a dohody, 
klub pomáhá zajišťovat zajímavé ak-
tivity organizačně nebo finančními 
příspěvky. Každoročně zástupci klubu 
s dětmi stráví u vánočního stromku 
s dárky část Štědrého dne v předvečer 

vánočních svátků. Pro děti z domova 
spolupořádá různé výlety, momentál-
ně populární vyhlídkové lety v Hradci 
Králové při akci „Open Skies for Han-
dicapped“. Mladé také podporuje pří-
ležitostně jako například finančním 
příspěvkem na zakoupení hudebního 
nástroje pro talentovaného chlapce ze 
sociálně slabší rodiny nebo příspěv-
kem na rehabilitační léčbu Zdeňky 
Kotyzové. Klub také podle svých mož-
ností zajišťuje pro děti v pediatrickém 
traumatu tzv. „Kiwanis panenky“ 
na dětská oddělení nemocnic v Pros-
tějově a momentálně Přerově. Výroba 
těchto panenek závisí na sponzorech 
a hlavně seniorech, kteří jsou ochotni 
bezplatně se podílet na výrobě a těch 
bohužel poslední dobou ubývá. 

Kiwanis klub Prostějov spolu-
pracuje s ostatními kluby v České 
republice a Slovensku, protože je 
součástí společného distriktu, a se 
zahraničními kluby Rakouska, Švý-
carska, Polska, Belgie a dalšími. 

Prostějovský Kiwanis klub je 
zvláštní také tím, že je klubem pán-
ským. Sdružuje tedy muže, kteří se 
mají zájem scházet, být členy mezi-
národně uznávané prestižní orga-
nizace, navazovat přátelství doma 
i v zahraničí a přitom se podílet 
na pomoci potřebným dětem.

Ing. Jaromír Hruban
Sekretář Kiwanis club Prostějov z.s.

Sedmdesátdvojka

foto: Prostějovský večerník
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Obrat v kauze MANTHELLAN

Nejdříve rada města, následně i za-
stupitelstvo přijalo zásadní usnesení 
ve věci právních vztahů se společ-
ností MANTHELLAN, která chce 
v Prostějově realizovat projekt ob-
chodní galerie.

Rada města Prostějova schválila 
na svém jednání dne 6. 2. 2018 jed-
nak dodatek ke Smlouvě o stálém 
právním zastoupení sjednané mezi 

statutárním městem Prostějovem 
a společníky Advokátní kanceláře 
Rritter – Šťastný a rozhodla o ur-
čení kontaktní osoby oprávněné 
jednat za Radu města Prostějo-
va s touto kanceláří v právní věci 
MANTHELLAN. Touto kontaktní 
osobou je Ing. Zdeněk Fišer, 1. ná-
městek primátorky. Tato renomo-
vaná kancelář převzala řešení veš-

kerých právních záležitostí případu. 
Dále rada města deklarovala, že 

nájemní smlouvu uzavřenou mezi 
městem Prostějovem a společností 
MANTHELLAN a.s. považuje za ab-
solutně neplatnou. 

Zároveň město Prostějov poža-
duje prostřednictvím kanceláře Rit-
ter – Šťastný vyklizení všech prona-
jatých nemovitostí (odstavná plocha 

po bývalé sodovkárně, Společenský 
dům, tržnice a příslušná pronajatá 
parkoviště) do 28. 2. 2018.

Zastupitelstvo města Prostějo-
va vzalo následně na vědomí také 
informaci o právním stanovisku 
Advokátní kanceláře Ritter - Šťast-
ný o absolutní neplatnosti Smlouvy 
o budoucích smlouvách se společ-
ností MANTHELLAN. -jg-

Finance na ekologické výukové programy se i letos budou navyšovat
Město Prostějov každoročně zajišťu-
je zakázku malého rozsahu na ekolo-
gickou výchovu, vzdělávání a osvětu. 
Zájem o tyto programy roste.

„Jedná se o specializovanou za-
kázku na soubor služeb týkající se 
ekologických programů, kterou mají 
zajišťovat města a obce ve svých 
správních obvodech,“ vysvětlila ná-
městkyně primátorky Ivana Hemer-
ková, která problematiku ekologic-
kých programů řešila letos v lednu 
se zástupci Českého svazu ochránců 
přírody, regionálním sdružením Iris.

„V loňském roce se zvýšil zájem 
o ekologické programy pro děti 
v mateřských školách a o programy 

pro seniory. To je velice pozitiv-
ní. Budeme proto dál pokračovat 
v zajišťování těchto aktivit a co víc, 
pošleme na ně více peněz,“ uvedla 
Ivana Hemerková a přidala, že na le-
tošní rok bylo pro ekologické progra-
my vyčleněno v rozpočtu města 572 
tisíc korun. Vzhledem k velkému 
zájmu obyvatel o tuto oblast radní 
navýšili finanční prostředky o 120 
tisíc korun. 

Peníze poputují na:
n Výukové programy ve školách, 

na Ekocentru i v terénu pro ZŠ, 
MŠ a SŠ 

n Ekoporadnu pro veřejnost, knihov-
nu a videotéku, www stránky, 
zookoutek, zahradu ekocentra

n Osvětové akce pro veřejnost
n Akce pro školní kolektivy
n Akce pro pedagogy
n Akce pro seniory 
n Akce pro rodiny s dětmi
n Akce na pomoc přírodě
n Přírodovědné exkurze a vycházky
n Tvořivé dílny
n Publikační činnost -kaa-

Společenský dům fungoval několik let pod hrozbou zbourání. Od  1. 1. 2018 opět Domovní správa platí nájem nejen za  tento objekt statutárnímu městu Prostějov, nikoliv 

společnosti Manthellan. 
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OČKOVÁNÍ

PLAVÁNÍ

VITAMÍNY

TĚHOTENSTVÍ

CVIČENÍ

ZDRAVÉ	KLOUBY

MAMOGRAF

a vybírejte pro sebe i své děti  
příspěvky z nejlepších preventivních programů:

PŘIHLASTE SE K VOJENSKÉ

KONTAKTUJTE  
NÁS

NEBO  
NAVŠTIVTE

naše nové jednatelství v Prostějově, 
Trávnická 2 info@vozp.cz

DENTÁLNÍ	HYGIENA

MASÁŽE

PÉČE	O	MIMINKO

ROVNÁTKA

ŠKOLA	V	PŘÍRODĚ

STOP	KOUŘENÍ

Právě nyní se můžete registrovat 
k VoZP, čas máte do 31. března!
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Významné stavebně investiční akce roku 2017 – 2. část 
V roce 2017 byly realizovány i další investiční akce, které příznivě ovlivnily život v našem městě.

Regenerace sídliště Šárka

Byla provedena další etapa regenerace sídliště – především výstavba doprav-
ní a technické infrastruktury. Celkové náklady činily cca 18 mil. Kč. Stavbu 
realizovala firma HORSTAV Olomouc spol. s.r.o.

Cyklistická stezka Žešov

V minulém roce byl dokončen další navazující úsek cyklistické stezky vedoucí 
do Žešova. Na realizaci cyklistické stezky byla získána dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu ve výši 1,7 mil. Kč. Celkové finanční ná-
klady činily cca 3,3 mil. Kč. Stavbu realizovala firma STRABAG a.s.

ZŠ Dr. Horáka – dvorní trakty

V rámci investiční akce byla provedena rekonstrukce dvorních traktů pro I. 
a II. stupeň základní školy. Celkové náklady činily cca 2,9 mil. Kč. Stavbu rea-
lizovala firma Prostějovská stavební společnost PROSTAS s r.o.

Rekonstrukce budovy Vápenice č. 27

Byla provedena celková rekonstrukce řadového domu Vápenice č. 27. Kromě 
vnitřních úprav byl objekt kompletně zateplen.
Celkové náklady činily cca 5 mil. Kč. Stavbu realizovala firma JAMASTAV 
MORAVIA a.s.

Objekt Kostelecká 17

Byla provedena energeticky úsporná opatření bytového domu Kostelecká 17. 
Na realizaci projektu byla získána dotace z Integrovaného regionálního ope-
račního programu ve výši 1,9 mil. Kč. Celkové náklady činily cca 7,1 mil. Kč. 
Zhotovitelem stavby byla firma POZEMSTAV Prostějov.

Revitalizace náměstí Odboje

V rámci stavby byly provedeny úpravy chodníků včetně jejich nového vymeze-
ní a sadové úpravy. Byly instalovány nové sloupy veřejného osvětlení a měst-
ský mobiliář (lavičky a odpadkové koše). Celkové náklady činily cca 2 mil. Kč. 
Stavbu realizovala firma Strabag a.s.
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KULTURA, SPOLEČNOST

VZDĚLÁVACÍ AKCE
ASOCIACE REIKI MORAVA z.s.
www.reikimorava.cz
vás zve na březnové akce:
21. 3. 2018 středa 18.00 hod
Klub AREIM – Národní dům v Prostějo-
vě – 1.NP, červený salonek

ROK 2018 Z POHLEDU  
NUMEROLOGA – přednáška o tom, jak 
tento rok efektivně využít a na co si dát 
raději pozor. Prostor bude i pro vaše 
individuální dotazy.
Přednáší: Ing. Zdeněk KOVARŇA, 
zkušený numerolog, který je od r. 2000 
žákem a spolupracovníkem ing. Milana 
Walka, autora knih Numerologie v praxi 
a Numerologie magických čtverců devíti 
hvězd.

CO JE REIKI? Informaci podá Mgr. Ru-
dolf FRANTIS – předseda ASOCIACE 

REIKI MORAVA z.s.
Vice na: www.reikimorava.cz 

MEDITACE – společné harmoni-
začně-léčebné uvolnění vedené slovem 
biotroničky, ekoložky, malířky a básnířky 
Mgr. Eriky BÁBKOVÉ
Vstupné: členové AREIM 50Kč, ostatní 
90Kč

31. 3. 2018 sobota 10.00 hod
TRADIČNÍ USUIHO REIKI –  
I. STUPEŇ – ART ECON SŠ,  
Husovo nám. 91, PV
Přibližně hodinová prezentace o REIKI, 
potom iniciace na REIKI. Následuje 
seminář o práci s energií REIKI a prů-
běžné procvičování jednotlivých technik,
které jsou součástí výuky prvního stup-
ně. Iniciace probíhá individuálně. 
Získáte certifikát a praktický manuál.  
Ti, kteří již absolvovali I. stupeň  

u Dr. L. Hodka nebo Mgr. R. Frantise, 
mohou přijít na opakování (doporučuje-
me okolo 12hod. po úvodní části a inici-
aci nových zájemců.) Na výše uvedenou 
akci srdečně zveme všechny, kteří mají 
o danou problematiku zájem. 
Děti mohou být iniciovány od 3let.  
REIKI u dětí posiluje imunitní systém, 
prohlubuje osobnostní rozvoj, zvyšuje 
koncentraci a chrání před zneužíváním 
návykových látek. Úvodní přednáška 
s prezentací a zodpovězením dotazů je 
zdarma. 
Více na www.reikimorava.cz

Mgr. Rudolf FRANTIS
předseda a členové Rady 

ASOCIACE REIKI MORAVA z.s.

Projekt „Seznamování veřejnosti s tra-
dičním Usuiho REIKI“ byl spolufinanco-
ván Olomouckým krajem a statutárním 
městem Prostějov

VELIKONOČNÍ KERAMIKA 
keramická dílna pro děti i dospělé

1. skupina 14:30–16:00
2. skupina 18:00–19:30

Sportcentrum-DDM, Komenského 4, Prostějov

2. 3. 2018 – VYRÁBĚNÍ
9. 3. 2018 – GLAZOVÁNÍ

velikonoční dekorace
předlohy a šablony

vykrajovačky, formy…
barevné glazury, burel

sklo

poplatek 100Kč za osobu na 2 dny

přihlášky on-line:
www.sportcentrum.ddm.cz

info kancelář SC-DDM Komenského 4, 730 805 144 
mkoudelkova@sportcentrumddm.cz, 602 845 113

vyzvednutí výrobků: 19.–23. 3. 2018 14–18h.

Milí rodiče budoucích 
předškoláků, 

přijďte se podívat na Den otevře-
ných dveří do naší třídy s rozšířenou 
výukou anglického jazyka na MŠ 
Jana Železného.

Děti se u nás seznamují s anglič-
tinou přirozenou cestou v průběhu 
celého dne, nejen při řízených čin-
nostech. Výuka probíhá hravou a pro 
děti zábavnou formou s využitím 
mnoha her, básniček, písniček a dal-
ších zábavných aktivit. Nejde o kla-
sickou výuku, ale o přípravu dítěte 
k budoucímu osvojování si jazyků. 
Využíváme metody, které odpovídají 
vývojovým potřebám a možnostem 
dětí předškolního věku. Děti ten-
to styl výuky baví, zažívají při něm 
spoustu legrace, anglický jazyk si pak 
spojují s kladnými emocemi.

Předškolní dítě má mimořádné 
předpoklady k osvojení si řeči, učí 
se mimoděk, odposlechem, nápo-
dobou, opakováním, používá meto-
du pokus/omyl, testuje slova, kte-
rým nerozumí. Má také mimořádné 
sluchové schopnosti, rozlišovací 
i imitační. Jeho projevy jsou spon-
tánní bez zábran.

Den otevřených dveří proběhne 
21. 3. 2018 od 9:00 do 10:00 hodin, 
přijďte se podívat i se svým dítětem. 
Případné zařazení vašeho dítěte 
do třídy s rozšířenou výukou anglič-
tiny je bezplatné.

Těšíme se na vás i vaše děti.

Srdečně zve kolektiv MŠ  
Jana Železného

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.olo-
mouckyutulek.cz
Evid. č. 5208 
(Floppy) – pes kří-
ženec, nalezen dne 
7. 1. 2018, místo ná-
lezu: 

ulice Brněnská

Evid. č. 5229 (Pi-
fík) – pes kříženec, 
nalezen dne 26. 1. 
2018, místo nálezu: ulice Okružní 
(Kaufland)

Evid. č. 5228 (Die-
go) – pes maďarský 
ohař, nalezen dne 29. 
1. 2018, místo nálezu: 
ulice J.V.Myslbeka

POZVÁNKA

Sbor církve adventistů  
sedmého dne Prostějov

zve srdečně spoluobčany

na velikonoční bohoslužbu,
která se uskuteční  

v pátek 30. března v 18 hodin 
v budově sboru na Šafaříkové ul. 9.



18 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

KULTURA, SPOLEČNOST



19PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

SPOLEČNOST, KULTURA

INZERCE

RV
18

00
44

0/
01

k doplnění pracovního kolektivu potřebuje

ZDRAVOTNÍ SESTRY DOMÁCÍ PÉČE
n schopnost výkonu zdravotního povolání bez odborného dohledu

n aktivní řidič sk. B
n pružná pracovní doba

Práce na plný úvazek za 20 tis. Kč/měsíc
Neváhejte nás kontaktovat!

Více informací získáte na tel.: 777 731 323 nebo na webových stránkách 
Charity Prostějov.

Životopisy zasílejte na e-mail: info@prostejov.charita.cz

Veterinární klinika, Palackého 23, 796 01 Prostějov
tel.: 604 360 319

Poskytujeme péči o malá a exotická zvířata  
(psi, kočky, králici, hlodavci, medvídkovité šelmy, plazi, ptáci a další). 

POZOR ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY!
Po–Pá: 9–11 a 14–18 hodin 
Ne: 17:30–19:30 hodin
Možnost objednání:  
Po–Pá 8–9 hodin, 11–14 hodin, 18–19 hodin, 
So dopoledne, Ne odpoledne

Pohotovost na telefonu máme:  Po–Ne 7:00–22:00 hodin na telefonu: 604 360 319
vakcinace D chirurgie D sono D hospitalizace D digitální RTG D ošetření zubů 
D čipování D magnetoterapie D veterinární diety D krmivové doplňky  

www. veterina-prostejov.cz
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 Hana Machová
Masarykovo nám. 66

798 52 Konice

www.hanamachova.cz 
E-mail: hana.machovabt@gmail.com

tel. 724 162 116

 n Zprostředkujeme hypotéky, 
 n podnikatelské úvěry, 

 n životní pojištění, 
 n pojištění aut či majetku, 

 n stavební spoření a jiné...
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Krčmaňská aféra
V březnu 2018 
pokračuje Klub 
historický a stá-
tovědný v Pros-
tějově zajímavou 
přednáškou pra-
covníka odděle-
ní historických 
fondů Vědecké 
knihovny v Olo-
mouci Mgr. Lubomíra Novot-
ného. Posluchači budou uve-
deni do období od září 1947 
do února 1948, kdy probíhalo 
vyšetřování pokusu o atentát 
na tři československé neko-
munistické ministry. Pro tento 
případ se později vžil název tzv. 
krčmaňská aféra. Tato celostát-
ní kauza měla svůj regionální 
dopad na střední Moravě. Část 
obviněných z trestných činů 
souvisících s pokusem o aten-
tát na ministry a s ukrýváním 
zbraní žila ve vesnici Krčmaň 
a v Olomouci. Státní zástupce 
JUDr. František Doležel, jenž 

celou aféru vyšetřo-
val, se narodil a žil 
v Prostějově. V celé 
aféře hrály roli ne-
přímo důležitou 
roli i další regio-
nální aktéři, k nimž 
lze řadit především 
prostějovského ex 
starostu a poslan-

ce Ústavodárného národního 
shromáždění za sociální demo-
kracii Oldřicha Johna. Před-
náška bude vycházet z knihy 
Krčmaňská aféra. Tajemný 
pokus o atentát na českoslo-
venské ministry, kterou vydal 
Mgr. Novotný v loňském roce. 

Klubová akce se uskuteční 
v tradiční třetí úterý v měsíci 
dne 20. března 2018 v 17 ho-
din ve výstavním sále Státního 
okresního archivu Prostějov 
v Třebízského ulici č. 1. Všichni 
jsou srdečně zváni. 

Tomáš Cydlík

HLEDÁME DO NAŠEHO TÝMU NA ODDĚLENÍ  
DLOUHODOBÉ LŮŽKOVÉ PÉČE V PROSTĚJOVĚ: 

a LÉKAŘ PRAKTIK NEBO INTERNISTA  
(i důchodce) na ½ úvazek. Finanční ohodnocení nadstandartní

a SANITÁŘ/KA 
a VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA 

Nepřetržitý provoz, 12ti hodinové směny. Požadujeme odbornou a zdravotní 
způsobilost dle vyhlášky 55/2011 Sb. v platném znění, praxe v oboru, samostat-

nost, zodpovědnost a odolnost vůči psychické zátěži, vlídný lidský přístup, empatii 
a loajálnost. Mzdové ohodnocení dle vnitřních předpisů a délky praxe. 

Nabízíme příjemné pracovní prostředí a kolektiv. Možnost stravování. Nástup 
možný ihned nebo dle dohody.

Kontakt: 
ADP-SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, e-mail : info@adpsanco.cz, mob. 777 749 774
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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

B Ř E Z E N   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.

ČTVRTEK 1. BŘEZNA | 9 A 11 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 60 MINUT
Petr Vodička: BABU A PAPOUŠEK | Naivní divadlo Liberec
Hrají: M. Bělohlávková, M. Homolová, V. Košvancová, M. Sýkorová, T. Bělohlávek, T. Holý, 
F. Homola, A. Kubiška, M. Sýkora
Režie: Petr Vodička

PÁTEK 2. BŘEZNA | 8.30 A 11.30 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 105 MINUT
Christiane F. – Kai Hermann – Horst Rieck: MY DĚTI ZE STANICE ZOO
Činoherní studio Ústí nad Labem
Hrají: V. Soumarová, L. Svobodová, V. Hanzl, L. Černoch, J. Achab Haidler, 
T. Volánková, J. Jankovský, M. Bukovčan
Režie: Michal Skočovský

SOBOTA 3. BŘEZNA | 13 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST, POŘÁDÁ DUHA
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE

ÚTERÝ 6. BŘEZNA | 9 A 11 HODIN
DIVADELNÍ SÁL  | PRO ŠKOLY | 55 MINUT
Iva Peřinová: KOLÍBÁ SE VELRYBA | Divadlo Alfa Plzeň 
Hrají: J. Jelínek, P. Vydarený, R. Mašková
Režie: Tomáš Dvořák

STŘEDA 7. BŘEZNA | 19 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | 5. ABONENTNÍ KONCERT, DOPRODEJ, LM
"ŽIDOVSKÁ HUDBA A KLEZMER PRO VIOLONCELLO"
DOMINIKA WEISS HOŠKOVÁ - violoncello | JIŘÍ HOŠEK - violoncello, klavír, varhany
Koncert z děl E. Blocha, J. Hoška, M. Ch. F. Brucha, D. Poppera

ČTVRTEK 8. BŘEZNA | 15 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST
MATEŘINKA − Festival mateřských škol

ČTVRTEK 8. BŘEZNA | 18 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | PRO VEŘEJNOST, POŘÁDÁ CK VLHA
EXPEDIČNÍ KAMERA − Filmový festival outdoorových filmů

NEDĚLE 18. BŘEZNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | TROJÁK, MIMO PŘEDPLATNÉ, VYPRODÁNO
Michaela Doleželová a Roman Vencl: ANI ZA MILION!
Divadlo v Rytířské Praha 
Hrají: J. Langmajer, A. Gondíková
Režie: Petr Hruška

PONDĚLÍ 19. BŘEZNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA B, DOPRODEJ, LM
Wolfgang Amadeus Mozart: KOUZELNÁ FLÉTNA | Moravské divadlo Olomouc
Účinkují: J. Přibyl/D. Szendiuch, O. Koplík/P. Martínek, M. Kubečka j.h./V. Zápražný, 
J. Rousek/M. Vlček, E. Gazdíková/O. Jelínková, B. Sabella, L. Vítková ad.
Překlad: Radek Malý | Dirigent: Miloslav Oswald/Petr Šumník
Režie: Roman Vencl, Michaela Doleželová

ÚTERÝ 20. BŘEZNA | 16.30 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ, KONCERT PRO DĚTI A RODIČE | 60 MINUT
JAREK NOHAVICA: TŘI ČUNÍCI
Zahájení prodeje 1. března 2018 ve 13 hodin
Maximálně 4 vstupenky na jednu osobu  | Vstupenky není možné rezervovat ani hromadně objednat 

ÚTERÝ 20. BŘEZNA |  19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ | KONCERT NENÍ VHODNÝ PRO DĚTI DO 12 LET
JAREK NOHAVICA − KONCERT
Hosté: Robert Kuśmierski (Polsko) – akordeon, piano, Pavel Plánka – bicí, perkuse
Zahájení prodeje 1. března 2018 ve 13 hodin
Maximálně 4 vstupenky na jednu osobu  | Vstupenky není možné rezervovat ani hromadně objednat 

ČTVRTEK 22. BŘEZNA | 10 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 150 MINUT
Oskar Wilde: JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
Městské divadlo Mladá Boleslav
Hrají: M. Ruml, A. Petráš, R. Madeja, I. Nováčková, S. Milková, S. Černodrinská, 
K. Frydecká ad.
Překlad: Jiří Zdeněk Novák | Režie: Pavel Khek

ČTVRTEK 22. BŘEZNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5N, DOPRODEJ
Oskar Wilde: JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
Městské divadlo Mladá Boleslav
Hrají: M. Ruml, A. Petráš, R. Madeja, I. Nováčková, S. Milková, S. Černodrinská, 
K. Frydecká ad.
Překlad: Jiří Zdeněk Novák | Režie: Pavel Khek

NEDĚLE 25. BŘEZNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ, POŘÁDÁ CHERMON, Z.S.
PAŠIJE
Účinkují: zpěváci, rocková kapela, komorní orchestr, smíšený sbor

PONDĚLÍ 26. BŘEZNA | 18 HODIN
JEVIŠTĚ ZA OPONOU | LISTOVÁNÍ Č. 7, DOPRODEJ
LiStOVáNí.cz: NEJLEPŠÍ KNIHA O FAKE NEWS!!! 
(Vejvodová, Gregor, Zvol si info)
Účinkují: A. Novotný/J. Brožek, J. Ressler

ÚTERÝ 27. BŘEZNA, STŘEDA 28. BŘEZNA | 9 A 11.15 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 100 MINUT
Romain Roland: PETR A LUCIE
Divadlo Radka Brzobohatého Praha
Hrají: J. Nováčková/A. Fišerová, Š. Tuček/M. Šnajdr, R. Goščíková/T. Nekudová, 
L. Burian, M. Enčev, M. Helma/V. Havelka
Režie: Lukáš Burian

STŘEDA 28. BŘEZNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | TROJÁK – MIMO PŘEDPLATNÉ, VYPRODÁNO
Patrik Hartl: LÍBÁNKY NA JADRANU
Studio DVA divadlo Praha
Hrají: E. Holubová, B. Klepl, M. Šoposká ad.
Režie: Patrik Hartl

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:

3. a 4. 4. | pro školy  | O BERÁNKOVI, KTERÝ SPADL Z NEBE  | Naivní divadlo Liberec
5.  a 6. 4. | pro školy | ZÁHADA HLAVOLAMU | Divadlo Lampion Kladno
8. 4. | Čtyřlístek – předplatné pro děti a rodiče | MICHAL NA HRANÍ − Pragokoncert
8. 4. | skupina A, doprodej | HOŘÍ, MÁ PANENKO! | Východočeské divadlo Pardubice
10. 4. | 6. abonentní koncert | TRIO DUBOIS
18. 4. | skupina 5P, doprodej | OBLOMOV | Divadlo v Dlouhé Praha
19. 4. | mimo předplatné  | ČESKÉ NEBE | Divadelní společnost Větřák Pivín
20. 4. | DOTEKY MÓDY
22. 4. | KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ V. Ambrose Prostějov
24. 4. | skupina A, doprodej | ZAČÍNÁME KONČIT | Divadlo Kalich Praha
25. 4. | skupina 5N, doprodej | MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ | Divadlo Na Jezerce Praha
26. a 27. 4. | mimo předplatné  | MŮJ TCHÁN JE PRINCEZNA | Moje divadlo Prostějov



21PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

SPOLEČNOST, KULTURA



22 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

SPOLEČNOST, KULTURA



23PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

KULTURA, SPOLEČNOST

Velikonoce na zámku
ČECHY POD KOSÍŘEM

30.3. – 2.4. 2018
• jarně vyzdobené interiéry
• velikonoční hra v parku
• sobota 31.3. a neděle 1.4.:

o kostýmované velikonoční prohlídky pro rodiny s dětmi
detektivně laděný příběh doplněný povídáním o zvycích, každou celou hodinu
rezervace předem na tel. 773 784 110 nebo rezervacecpk@seznam.cz
o zvířecí koutek -králíčci, morčátka
o ukázka hanáckého kroje s poradenstvím
o dílničky pro děti
výroba květin, košíčků a dekorací ze dřeva, pletení pomlázek s prodejem, zdobení 
vajíček voskovkovou technikou (vyfouklá a suchá vejce s sebou), malování na keramiku
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KNIHOVNA

5.3. | PO | 9 H   
KNIŽNÍ BAZAR

6., 20. 3. | ÚT | 9.30 H | PODKROVNÍ SÁL  
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

8.3., 22.3. | ČT | 15 – 17 H | UČEBNA  
PORADNA SOS

8.3. | ČT | 17 H | PODKROVNÍ SÁL  
NAMÍBIE A BOTSWANA

14.3. | ST  | 17 H | PODKROVNÍ SÁL  
JAK FUNGUJE MOZEK ANEB O TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

14. – 15.3. | ST, ČT | 9 - 11, 13 – 15 H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ

19.3. | PO | 13.30 – 15.30 H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ  
SLÁMOVÝ DEN

19.3. | PO | 16 – 18 H | UČEBNA  
RECYKLITERATURA

21.3. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   
SETKÁNÍ S ADAMEM BORZIČEM 

26.3. | PO | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   
SÁM SOBĚ LÉČITELEM

27.3. | ÚT | 9 H | PŮJČOVNA   
TVOŘIVÁ KNIHOVNA

KNIHOVNA | MĚSTSKÁ 
KN IHOVNA 
PROSTĚJOV
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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. Nakonec uspořádáme výstavu a tři obrázky odměníme knížkou. Výtvarná soutěž je 
určená dětem do 15 let. 

Hledáte zajímavou knihu pro svou knihovničku? Je vám líto vyhodit knihy, které již nepotřebujete? Navštivte knižní bazar, 
který bude probíhat v prostorách knihovny až do 29. března. Můžete přinést vaše knihy, které budou zdarma k dispozici 
ostatním čtenářům, a sami si můžete odnést všechny publikace, které vás zaujmou.

Pravidelné setkání účastníků Virtuální Univerzity třetího věku. 
Další přednáška z cyklu „České dějiny a jejich souvislosti“. Koná 
se pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské 
univerzity v Praze.

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

Cestovatelské promítání dobrodruha a fotografa Davida Vargy o dvou 
jihoafrických zemích s unikátní přírodou a atmosférou. Čekají nás pouště, 
divočina, hvězdy a safari. Těšit se můžete i na několik cestovatelských 
tipů a triků a na dva nové krátké filmy natočené dronem z ptačí perspek-
tivy. Akce se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci 
projektu K21.

Jak funguje náš mozek z hlediska paměti? 
Jakými typy paměti vládneme? A co 
můžeme udělat pro to, aby nám mozek 
sloužil co nejlépe? Nejen na tyto otázky 
odpoví přednáška Mgr. et Mgr. Lenky 
Javůrkové.

Jarní prázdniny v knihovně, to nebude žádná nuda. Čeká na vás zábava, hry, soutěže i tvoření. 
To vše a mnohem víc pro děti od 6 do 15 let. Můžete přijít sami nebo s kamarády.

Jako každý rok před Velikonocemi si pod vedením zkušené „pletařky“ paní Zatloukalové z Brodku u Konice, titulované Nositelky 
tradic lidové výroby, může kdokoli, děti i dospělí, přijít vyzkoušet tradiční pletení slámových ozdob a malování kraslic voskem.

Jste kreativní? Rádi stříháte a lepíte? Pak si nenechte ujít náš workshop. Ukážeme 
vám, co je to recykliteratura. Vyzkoušíme si, jak můžeme pomocí fotografií a textů 
ze starých knih a časopisů vytvářet nová, zajímavá dílka.  A že se knížky stříhat 
nesmí? Tentokrát je to dovoleno, protože recykliteratura si to žádá.

Jak můžeme pracovat se svým energetickým potenciálem a jak ho 
využívat? Přednáška Jarmily Mandžukové, autorky mnoha publikací 
o zdravém životním stylu, přiblíží úžasné možnosti vlastních léčivých sil. 
Akce se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci pro-
jektu K21.

Pokračuje devátý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá knihov-
na“. Tentokrát si vyzkoušíme pletení z papíru. Tato akce je určena 
především seniorům. Zájemci se mohou hlásit v půjčovně, počet 
míst je omezen. Těšíme se na Vás. 

Autorské čtení básníka, překladatele a publicisty Adama 
Borziče se uskuteční v rámci jedinečného projektu Spi-
sovatelé do knihoven, jehož cílem je představit čtenářům 
zajímavé současné české autory.
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Jak funguje 
mozek aneb 
O trénování 
paměti 

Dobře fungující paměť je velice 
důležitá pro náš komfortní život. 
Podle Prof. Jaro Křivohlavého nám 
dobře fungující paměť pomáhá lépe 
se orientovat v těžkých životních si-
tuacích a lépe zvládat životní úkoly. 
Jak funguje náš mozek z hlediska 
paměti? Jakými typy paměti vlád-
neme? Je normální, že stále něco 
hledám nebo že přijdu do lednice 
a nevím, co jsem tam chtěl(a)? Co 
se stane, když nám mozek začne 
stávkovat? A co můžeme udělat pro 
to, aby nám mozek lépe sloužil? Ne-
jen na tyto otázky odpoví přednáška 
Mgr. et Mgr. Lenky Javůrkové, 
která se uskuteční ve středu 14. 
března v 17 hod. v rámci Národ-
ního týdne trénování paměti vyhlá-
šeného Českou společností pro tré-
nování paměti a mozkový jogging.

Sám sobě 
léčitelem
Jarmila Mandžuková je autor-
kou mnoha knih o zdravém život-
ním stylu, zdravé výživě, motivaci, 
astrologii či numerologii. Je známá 
i z televizních pořadů Sama doma 
nebo Barvy života, kde byla častým 
hostem. Její přednáška nazvaná 
Sám sobě léčitelem přiblíží úžasnou 
sílu vlastních léčivých sil. Dozvíte se 
zajímavé informace a cenné rady, 
jak pracovat se svým energetickým 
potenciálem a jak ho využívat. Jed-
noduché sebeléčebné metody nám 
mohou poskytnout širokou škálu 
pozitivních účinků, od odstranění 
zdravotních potíží a zlepšení čin-
nosti mnohých orgánů, po relaxaci 
a získání lepší duševní pohody a vi-
tality. Nenechte si ujít v pondělí 
26. března v 17 hod.

Namíbie a Botswana
Srdečně Vás zveme na cestovatel-
ské promítání o dvou jihoafrických 
zemích s unikátní přírodou a at-
mosférou. Přijďte se podívat, jak 
známá místa i méně známá zákoutí 
Namíbie a Botswany procestoval 
dobrodruh a fotograf David Var-
ga se svými přáteli. Navštívíme 
poušť Namib, deltu řeky Okavan-
go, národní parky Chobe a Etosha. 
Dozvíme se, jak v buši píchli pneu-
matiku terénního auta těsně poté, 
co jim cestu zkřížil velký lev s lvicí, 
nebo jak v divočině stopovali volně 
žijící pouštní slony. Těšit se mů-
žete i na několik cestovatelských 
tipů a triků a na dva nové krát-
ké filmy natočené dronem z ptačí 
perspektivy. To vše ve čtvrtek  
8. března v 17 hod. 

Jarní prázdniny v knihovně
Na oddělení pro děti a mládež může-
te zažít prázdniny plné her, tvoření 
a soutěží. Ve středu 14. března 
a ve čtvrtek 15. března, vždy od  
9 do 11 hodin a pak od 13 do 15 
hodin bude v knihovně pro děti od  
6 do 15 let připraveno spoustu akti-
vit. Vyzkoušíme některé ze stolních 
her, které si můžete vypůjčit dokonce 
i domů, a představíme si nové hry, 
které jsme do našeho fondu nakou-
pili před Vánocemi. Těšit se můžete 
na Munchkin, Jurasik, Pandemic, 
Dixit, Dobble a další. A pokud vás hry 
nelákají, můžete vyzkoušet tvoření 
z papíru. Vyrobíme si myšku, skáka-
jící žabku nebo originální záložku. 
Čeká na vás také spousta soutěží a pro 
vítěze každého dne je připravena malá 
cena. Přijďte a vezměte s sebou i své 
kamarády, těšíme se na vás.

Pokračuje jedinečný projekt Spiso-
vatelé do knihoven, jehož cílem 
je propagovat současnou kvalitní 
českou literaturu a představit ve-
řejnosti zajímavé, známé i méně 
známé české autory. V rámci toho-
to projektu přivítáme ve středu  
21. března v 17 hod. Adama Bor-
ziče. Je to básník, překladatel a pu-
blicista česko-chorvatského půvo-
du. Studoval teologii, absolvoval 

psychoterapeutický výcvik a působí 
také jako terapeut. Překládá z ang-
ličtiny a chorvatštiny. Kromě vlastní 
literární tvorby se zabývá meziná-
boženským dialogem a vztahy mezi 
literaturou, spiritualitou a humani-
sticky orientovanou psychologií. Je 
šéfredaktorem literárního časopisu 
Tvar, spolupracuje s tištěnými a in-
ternetovými periodiky. Do světa li-
teratury vstoupil v roce 2008 jako 

člen básnické skupiny Fantasia, kte-
rou spolu s ním tvoří Kamil Bouška 
a Petr Řehák, a to stejnojmennou 
společnou sbírkou. V dalších letech 
vydal knihy Rozevírání a Orfické 
linie. Za básnickou sbírku Počasí 
v Evropě byl v roce 2014 nomino-
ván na Magnesii Literu. Na svém 
autorském čtení nám Adam Borzič 
představí nově připravovanou knihu 
Západo-východní zrcadla. 

Setkání s Adamem Borzičem
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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

DAGMAR HAVLÍČKOVÁ – KRESBY
do 22. 4. 2018

Na tři desítky kreseb, z nichž některé dosahují šíře až tří metrů, 
jsou k vidění v prostorách Muzea a galerie v Prostějově pod názvem 
Dagmar Havlíčková – Kresby. Výstava 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. 
Výstavu doprovází bohatě ilustrovaná monografie.

LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY 

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

Na výstavě, zapůjčené z Muzea jiho-
východní Moravy ve Zlíně, jsou pre-
zentovány zdánlivě nesourodé kom-
binace, tvořené vypreparovanými 
exempláři hmyzu a zástupci z říše ne-
rostů 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 ně-
které přírodní národy odedávna po-
užívají 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. Mi-
lan Baše od svého mládí, poz-
ději se k němu přidala i jeho 
manželka MUDr. Mária Ba-
šeová a po jeho smrti sbírku, 
která dnes čítá více než 2000 předmětů, převzal jejich syn Milan.

PETR BEZRUČ
BÁSNÍKOVY STOPY A ZASTAVENÍ
od 30. 3. do 27. 5. 2018
vernisáž ve čtvrtek 29. 3. v 17 hod.

Výstava k loňskému 150. výročí 
narození básníka Petra Bezruče 
a letošnímu 60. výročí jeho úmr-
tí představí život a dílo dnes po-
někud opomíjeného tvůrce Slez-
ských písní, ukáže mimo jiné jeho 
osobní potřeby a zařízení z místa 
jeho pobytu v Červeném dom-
ku v Kostelci na Hané, kde strá-
vil dvacet let svého života. Bude 
prezentovat také zajímavosti, kte-
ré shromáždili jeho obdivovatelé 
a sběratelé, i výtvarná díla, která se 
inspirovala básněmi Slezských pís-
ní nebo samotným jejich tvůrcem.

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

PŘEDNÁŠKA
INTERNET NAD ZEMÍ ANEB BUDOUCNOST 
VESMÍRNÉ KOMUNIKACE – 
Mgr. BOHUMIL STOKLASA, Ph.D.
22. 3. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN

Jakou roli hraje optika v přenášení velkého množství dat mezi druži-
cemi a ve spojení Země-družice? Jaké technologické překážky tu číha-
jí? Jaká je pravda o kvantově zabezpečené satelitní komunikaci a jaké 
je prvenství Číny? Na tyto otázky odpoví přednáška, založená na pří-
mé zkušenosti autora s telekomunikačním projektem firmy Google.
Vstupné 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. 
Vstupenky je možné předem rezervovat.

VÝPRAVA ZA TEMNOU OBLOHOU –  
KLENOTY ZIMNÍHO NEBE
10. 3. (SOBOTA) V 18:00 HODIN, 
SRAZ U KOSTELA V MOSTKOVICÍCH

V dalekohledu spatříme mlhoviny, kde se rodí nové hvězdy, hvězdo-
kupy plné mladých hvězd, krásné hvězdné páry v nejlepších létech 
i hvězdné hřbitovy. Zatouláme se rovněž daleko za hranice naší Ga-
laxie. K pozorování budeme mít k dispozici dalekohled o průměru 
40 cm. Díky temnější obloze budeme mít možnost prohlédnout si tyto 
vzdálené objekty lépe než z prostějovské hvězdárny, ale dejte pozor 
na jednu veledůležitou věc – nezapomeňte se velmi teple obléct!!! 
Sraz je v 18:00 hodin u kostela Nanebevzetí P. Marie v Mostkovicích, 
odkud se společně přesuneme na asi 1 km vzdálené pozorovací stano-
viště. Předpokládaný konec pozorování je asi v 21:00 hodin. Pozorová-
ní proběhne jen za dobrého počasí. Aktuální informace o konání akce 
můžete získat na telefonu 724 013 039. Účast na akci je zdarma.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST

Pozorování Slunce v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek v 15:00 hodin. 
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek 
a pátek v 19:30 hodin. 
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost 
hvězd, či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní 
program. 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND
SOBOTA 24.3 A NEDĚLE 25.3.
Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu a zú-
častnit se v sobotu i v neděli pozorování Slunce od 15:00 do 16:00 ho-
din a v sobotu též pozorování večerní hvězdné oblohy v 19:30 hodin. 
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI:
V neděli 25. 3. v 14:00 hodin soutěž pro děti 
z cyklu soutěží „SOUHVĚZDÍ – JARNÍ SOUHVĚZ-
DÍ“. Soutěži bude předcházet povídání o sou-
hvězdích jarní oblohy a viditelných planetách. 
Vstupné děti, studenti do 26 let, senioři, inva-
lidé 10 Kč a dospělí 20 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
JARNÍ POHÁDKA

Pohádku uvádíme každou březnovou středu v 15:30 
hodin. Prodavači v hračkářství se přes noc ztratí ně-
které hračky. Během dne je marně hledá a teprve ve-
čer cestou domů, když vzhlédne k obloze, je spatří. 
Mezi hvězdami nalezne všechny ztracené hračky Vel-
ký vůz, Pastýře, Pannu, Lva i Korunu. Už si s nimi ne-

může nikdo hrát, ale celé jaro si je můžeme na obloze prohlížet. 
Vstupné děti, studenti do 26 let, senioři, invalidé 10 Kč 
a dospělí 20 Kč.

PRÁZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ
V prázdninových dnech 5. – 9. 3. a 12. – 16. 3. je možné navštívit 
Hvězdárnu kterýkoliv pracovní den. 
5. 3. a 12. 3. v 10:00 hodin Jak si mlsné medvídě chtělo líznout 
mlíčka z Mléčné dráhy. Pohádka o souhvězdích Velké a Malé med-
vědice.
6. 3. a 13. 3. v 10:00 hodin Podzimní pohádka. Pohádka o podzim-
ních souhvězdích.
7. 3. a 14. 3. v 10:00 hodin Vyprávění hajného Vonáska. Pohádka 
o zimních souhvězdích.
8. 3. a 15. 3. v 10:00 hodin Jarní pohád-
ka. Pohádka o jarních souhvězdích.
9. 3. a 16. 3. v 10:00 hodin Princezna 
Labuť. Pohádka o letních souhvěz-
dích.
Vstupné děti, studenti do 26 let, se-
nioři, invalidé 10 Kč a dospělí 20 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 domlu-
vě 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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Soutěž škol ve sběru 
separovaného papíru 
ve školním roce 2017–2018

Do soutěže se v letošním roce 
přihlásilo osm škol.
Společnost FCC Prostějov, s.r.o. 
ve spolupráci se Statutárním měs-
tem Prostějov opět připravila pro 
školní rok 2017 – 2018 soutěž škol 
ve sběru separovaného papíru.

„Účelem sběrové soutěže je vy-
chovávat děti ke třídění odpadů. 
Školy touto formou získají finanční 
prostředky na činnost. Společnost 
FCC Prostějov, s.r.o. nabízí školám 

výkupní cenu papíru 1 Kč za 1 kg 
a svoz, vážení a nakládku zdarma. 
Do soutěže se v letošním roce při-
hlásilo osm škol. Soutěž probíhá 
opět ve dvou kolech,“ uvedl náměs-
tek primátorky Jiří Pospíšil. 

První kolo proběhlo v měsících 
září až prosinec 2017, kdy děti sesbí-
raly 94,841 tun a druhé kolo v ob-
dobí od ledna do května 2018 právě 
probíhá.  

-kaa-

Kulturní projekt  
pod osobní záštitou  

primátorky  
města Prostějova  

Aleny Raškové

Městská knihovna Prostějov, Skálovo náměstí 6

Odhalení dememoriální desky věnované neznámému čtenáři od autora Miloše Karáska.  
Pietní akt kulturní tolerance uvede primátorka města Prostějova Alena Rašková a ředitel Městské knihovny  
Aleš Procházka. Vystoupí emeritní profesor Moravské akademie vět Květoslav Zahajský, rektor Univerzity  
virtuální reality East Point Caspar Boskins a hudební těleso Poesia Anomalia.

Kino Metro 70, Školní 1, Prostějov

Vernisáž výstavy autorských plakátů Luďka Bárty tématizujících aproximativní osobnostní rozvoj  
klasika české poezie. Výstavu za osobní účasti autora uvede kurátor Robert. O. Schmack za doprovodu  
Samsara Music Orchestra. Výstava potrvá do 13. května 2018.

Náměstí T. G. Masaryka, Prostějov

Slavnostní odhalení neformální plastiky prostějovského básníka od autora  
Miloše Karáska. Sochu do civilního života náměstí uvede primátorka města Prostějova 
Alena Rašková, na básníka zavzpomínají pamětníci Irena Nebeská a Viktor Stracený,  
vystoupí performativní jednotka divadla Point, zahraje Topič Union Brass Ensemble.

Gallery Dvořák, Pernštýnské náměstí 8 (zámek), Prostějov

Výstava bronzových plastik a paralelních artefaktů autora Miloše Karáska, jež volně dokumentují 
vznik sochy Jiřího Wolkera. Expozice potrvá do 13. května 2018.

Mobilní sběr – jaro 2018
Statutární město Prostějov, prostřednictvím společnosti FCC Prostějov, s.r.o. zajistí 
dne 07.04.2018 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:
Časový harmonogram pro předání odpadů:
Stanoviště ( obec )   Čas předání odpadu a elektrozařízení
1. Vrahovice M. Pujmanové u mostu 10:45–10:55
2. Vrahovice ul. J. Suka  11:00–11:10
3. Vrahovice ul. M. Alše  11:15–11:25
4. Vrahovice ul. K. Světlé  11:30–11:40
5. Čechůvky točna   11:45–11:55
6. Domamyslice u samoobsluhy  12:15–12:30
7. Čechovice u pošty   12:35–12:50
8. Žešov u pomníku   13:15–13:30

a /  nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný 
např. oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.

b /  pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel. 
c /  objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není 

možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek 
apod.

d /  vyřazené elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení používané v domácnostech. 
Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné 
trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Popel, běžný domovní odpad a bio odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech 
komunálního odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry 
nepřinášeli. 
Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na:
sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711) 
Provozní doba na sběrném dvoře:
úterý – sobota– 9.00–13.30 a 14.00–17.00 hod, pondělí a neděle – zavřeno
sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716) 
Provozní doba na sběrném dvoře:
čtvrtek – pondělí – 9.00–13.00 a 13.30–17.00 hod, úterý a středa – zavřeno.
Děkujeme občanům, že třídí odpad a odkládají ho na k tomu určená místa!
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1.3. čtvrtek
17:30 NOčNÍ HrA PreMIÉrA

US | 100’ | 2018 | krimi komedie  
15+ | 120,- | titulky

20:00 rUDÁ vOLAvkA PreMIÉrA

US | 139’ | 2018 | mysteriózní thriller 
15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
2.3. PÁtek
15:30 trIkY S trPASLÍkY PrO DĚtI

CA | 101’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 JÁ, tONYA
US | 119’ | 2017 | životopisné drama  
15+ | 120,- | titulky

20:00 WINCHeSter: SÍDLO DÉMONŮ
US / AU | 99’ | 2018 | horor | 12+  
120,- | titulky
--------------------------------------------------
3.3. SObOtA
15:30 trIkY S trPASLÍkY PrO DĚtI

CA | 101’ | 2017 | animovaný film 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 rUDÁ vOLAvkA 
US | 139’ | 2018 | mysteriózní thriller 
15+ | 120,- | titulky

20:15 SeX PIStOLS: 
ANGLIe tU bUDe NAvŽDY
GB | 75’ | 2008 | záznam koncertu  
15+ | 180,-
--------------------------------------------------
4.3. NeDĚLe
10:30 PrAčLOvĚk PrO DĚtI

GB | 88’ | 2018 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:45 PLAMeNY PAŘÍŽe
RU | 135’ | 2018 | balet | přístupné  
250,- | titulky

19:00 vĚčNĚ tvÁ NevĚrNÁ 
ČR | 92’ | 2018 | komedie | 12+ | 120,- 

21:00 Uteč OSCAr 2018

US | 103’ | 2017 | mysteriózní horor  
15+ | 110,- | titulky
--------------------------------------------------
5.3. PONDĚLÍ
14:00 PÍSeŇ MOŘe bIJÁSek

IE / DK / BE / LU / FR | 94’ | 2014 | ani-
movaný film | přístupný | 50,- | dabing

17:30 tŘI bILLbOArDY kOUSek 
ZA ebbINGeM OSCAr 2018

US | 115’ | 2017 | kriminální drama 
15+ | 110,- | titulky

20:00 NIkDYS NebYL FILMOvÝ kLUb

GB / FR / US | 95’ | 2017 | mysterióz-
ní thriller | 15+ | 100,- / 80,- | titulky 
--------------------------------------------------
6.3. úterÝ
14:00 PÍSeŇ MOŘe bIJÁSek

IE / DK / BE / LU / FR | 94’ | 2014 | ani-
movaný film | přístupný | 50,- | dabing

17:30 NeJteMNĚJŠÍ HODINA OSCAr 2018

GB | 125’ | 2017 | historické drama 
12+ | 110,- | titulky

20:00 WINCHeSter: SÍDLO DÉMONŮ
US / AU | 99’ | 2018 | horor | 12+  
120,- | titulky
--------------------------------------------------
7.3. StŘeDA
17:30 S LÁSkOU, vINCeNt OSCAr 2018

GB / PL | 88’ | 2017 | animované 
krimi | 12+ | 110,- | titulky

20:00 INDIe rICkSHOW FILMOvÝ kLUb

ČR | 51’+30‘ | 2017 | dokument 
+ diskuse | 15+ | 100,- / 80,- 
--------------------------------------------------
8.3. čtvrtek
17:30 NIt Z PŘÍZrAkŮ OSCAr 2018

US | 130’ | 2017 | drama | 12+ 
110,- | titulky

20:00 tÁtOvA vOLHA PreMIÉrA

ČR | 90’ | 2018 | komediální drama  
přístupné | 130,- 

9.3. PÁtek
15:30 včeLkA MÁJA: 
MeDOvÉ HrY PrO DĚtI

DE / AU | 85’ | 2018 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 tÁtOvA vOLHA
ČR | 90’ | 2018 | komediální drama 
přístupné | 130,- 

20:00 rUDÁ vOLAvkA 
US | 139’ | 2018 | mysteriózní thriller 
15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
10.3. SObOtA
15:30 včeLkA MÁJA:
MeDOvÉ HrY PrO DĚtI

DE / AU | 85’ | 2018 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 NOčNÍ HrA 
US | 100’ | 2018 | krimi komedie  
15+ | 120,- | titulky

20:00 tÁtOvA vOLHA
ČR | 90’ | 2018 | komediální drama  
přístupné | 130,- 
--------------------------------------------------
11.3. NeDĚLe
10:30 trIkY S trPASLÍkY PrO DĚtI

CA | 101’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:30 včeLkA MÁJA: 
MeDOvÉ HrY PrO DĚtI

DE / AU | 85’ | 2018 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 tÁtOvA vOLHA
ČR | 90’ | 2018 | komediální drama  
přístupné | 130,- 

20:00 PŘÁNÍ SMrtI
US | 103’ | 2018 | horor | 15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
12.3. PONDĚLÍ
15:30 PrAčLOvĚk PrO DĚtI

GB | 88’ | 2018 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 LADY bIrD
US | 94’ | 2018 | komedie | 12+  
120,- | titulky

20:00 bÁSNÍk, kterÝ MÁLeM 
ZAbIL HItLerA FILMOvÝ kLUb

HR / RS | 107’ | 2015 | art | 12+  
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
13.3. úterÝ
14:00 DOkUD NÁS SvAtbA 
NerOZDĚLÍ MetrO SeNIOr

FR | 115’ | 2017 | komedie | přístup-
né | 50,- | titulky

17:30 JIŘÍ kOLbAbA: 
SeDM DIvŮ ISLANDU
120’ | cestovatelská přednáška 
přístupné | 180,- / 150,- 

20:00 JÁ, tONYA
US | 119’ | 2017 | životopisné drama 
15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
14.3. StŘeDA
15:30 MAXINOŽkA PrO DĚtI

FR / BE | 91’ | 2017 | animovaný film 
přístupné | 100,- / 80,- | dabing

17:30 tÁtOvA vOLHA
ČR | 90’ | 2018 | komediální drama  
přístupné | 130,- 

20:00 NA tĚLO FILMOvÝ kLUb

SK | 78’ | 2018 | art dokument  
přístupné | 100,- /80,- 
--------------------------------------------------
15.3. čtvrtek
15:30 včeLkA MÁJA: 
MeDOvÉ HrY PrO DĚtI

DE / AU | 85’ | 2018 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 tOMb rAIDer PreMIÉrA

US | 122’ | 2018 | dobrodružné 
fantasy | 12+ | 120,- | titulky

20:00 ONI 2: NOčNÍ kOŘISt PreMIÉrA

US | 85’ | 2018 | horor | 15+ | 120,- | titulky 

16.3. PÁtek
15:30 CeStA ZA krÁLeM 
trOLLŮ PrO DĚtI

NO | 104’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 tÁtOvA vOLHA
ČR | 90’ | 2018 | komediální drama 
přístupné | 130,- 

20:00 tOMb rAIDer 
US | 122’ | 2018 | dobrodružné 
fantasy | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
17.3. SObOtA
15:30 CeStA ZA krÁLeM 
trOLLŮ PrO DĚtI

NO | 104’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 tOMb rAIDer 
US | 122’ | 2018 | dobrodružné 
fantasy | 12+ | 120,- | titulky

20:00 ONI 2: NOčNÍ kOŘISt 
US | 85’ | 2018 | horor | 15+ | 120,- | titulky 
--------------------------------------------------
18.3. NeDĚLe
10:30 včeLkA MÁJA: 
MeDOvÉ HrY PrO DĚtI

DE / AU | 85’ | 2018 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:30 trIkY S trPASLÍkY PrO DĚtI

CA | 101’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 tLUMOčNÍk
SK / ČR / HU | 113’ | 2018 | tragiko-
medie | 12+ | 120,- | titulky

20:00 WINCHeSter: SÍDLO DÉMONŮ
US / AU | 99’ | 2018 | horor | 12+  
120,- | titulky
--------------------------------------------------
19.3. PONDĚLÍ
14:00 FerDINAND bIJÁSek

US | 108’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 50,- | dabing 

17:30 tÁtOvA vOLHA
ČR | 90’ | 2018 | komediální drama  
přístupné | 130,- 

20:00 NAvŽDY FILMOvÝ kLUb

SL | 82’ | 2008 | drama | 12+ 
100,- / 80,- | titulky 
--------------------------------------------------
20.3. úterÝ
14:00 FerDINAND bIJÁSek

US | 108’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 50,- | dabing 

17:30 tOMb rAIDer 
US | 122’ | 2018 | dobrodružné 
fantasy | 12+ | 120,- | titulky

20:00 ONI 2: NOčNÍ kOŘISt 
US | 85’ | 2018 | horor | 15+ | 120,- | titulky 
--------------------------------------------------
21.3. StŘeDA
17:30 rUDÁ vOLAvkA 
US | 139’ | 2018 | mysteriózní thriller 
15+ | 120,- | titulky

20:15 MIrOSLAv vItOUŠ: 
JAZZOvÁ LeGeNDA FILMOvÝ kLUb

ČR | 75’+30‘ | 2017 | dokument 
+ beseda | přístupné | 100,- / 80,-  
--------------------------------------------------
22.3. čtvrtek
17:30  MÁŘÍ MAGDALÉNA PreMIÉrA

GB / US / AU | 130’ | 2018 | biblické 
drama | 12+ | 120,- | titulky

20:00 NO MANIFeStO FILM 
O MANIC Street PreACHerS PreMIÉrA

US | 104’ | 2009 | hudební doku-
ment | 12+ | 150,- | titulky
--------------------------------------------------
23.3. PÁtek
15:30 krÁLÍček Petr PrO DĚtI

US | 89’ | 2018 | rodinný film | pří-
stupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 DeJ MI SvÉ JMÉNO
US / IT / FR / GB | 83’ | 2017 
romantické drama | 15+ | 120,- | titulky

20:00 PACIFIC rIM: POvStÁNÍ
US | 111’ | 2018 | akční sci-fi 
12+ | 130,- | titulky
--------------------------------------------------
24.3. SObOtA
15:30 krÁLÍček Petr PrO DĚtI

US | 89’ | 2018 | rodinný film
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 PACIFIC rIM: POvStÁNÍ 3D

US | 111’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
150,- | dabing

20:00 ONI 2: NOčNÍ kOŘISt 
US | 85’ | 2018 | horor | 15+ | 120,- | titulky 
--------------------------------------------------
25.3. NeDĚLe
10:30 trIkY S trPASLÍkY PrO DĚtI

CA | 101’ | 2017 | animovaný film 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:30 krÁLÍček Petr PrO DĚtI

US | 89’ | 2018 | rodinný film 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 PACIFIC rIM: POvStÁNÍ
US | 111’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
130,- | titulky

20:00 HAMLet
GB | 210’ | divadlo | přístupné 
250,- / 200,- | titulky
--------------------------------------------------
26.3. PONDĚLÍ
17:30 PACIFIC rIM: POvStÁNÍ
US | 111’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
130,- | dabing

20:00 vNItŘNÍ SLUNCe FILMOvÝ kLUb

FR | 94’ | 2017 | romantika | 12+  
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
27.3. úterÝ
15:30 NA PŘÁNÍ bAbY bIO

17:30 PLANetA čeSkO 
ČR | 81’ | 2017 | rodinný dokument  
přístupné | 120,- 

20:00 DeJ MI SvÉ JMÉNO
US / IT / FR / GB | 83’ | 2017
romantické drama | 15+ | 120,- | titulky
---------------------------------------------------
28.3. StŘeDA
9–17:00 veLIkONOčNÍ JArMArk
VSTUP ZDARMA PO CELÝ DEN

20:00 MÁŘÍ MAGDALÉNA 
GB / US / AU | 130’ | 2018 | biblické 
drama | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
29.3. čtvrtek
17:30 reADY PLAYer ONe PreMIÉrA

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

20:30 PACIFIC rIM: POvStÁNÍ
US | 111’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
130,- | dabing
--------------------------------------------------
30.3. PÁtek
15:30 SHerLOCk kOUMeS PrO DĚtI

US / GB | 90’ | 2018 | animovaný film 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 erIC CLAPtON
GB | 135’ | 2017 | hudební 
dokument | 12+ | 120,- | titulky 

20:30 reADY PLAYer ONe 3D

US | 140’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
150,- | dabing
--------------------------------------------------
31.3. SObOtA
15:30 SHerLOCk kOUMeS 3D PrO DĚtI

US / GB | 90’ | 2018 | animovaný film 
přístupné | 150,- / 130,- | dabing

17:30 PLANetA čeSkO 
ČR | 81’ | 2017 | rodinný dokument  
přístupné | 120,- 

20:00 reADY PLAYer ONe 
US | 140’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
130,- | titulky

kINO 
PrOStĚJOv

kINO MetrO 70 
WWW.MetrO70.CZ

FACebOOk: kINOMetrO70
kINO@MetrO70.CZ

b Ř e Z e N
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INZERCE

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
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SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ 
V MĚSÍCI LEDNU 2018 
OSLAVILI SVÁ JUBILEA

70 let Soldánová Hana Páclová Olga

Sedláček Petr Trojanová Ludmila

Hromek Pavel Janská Marie

Holacký Jaroslav Nedělníková Eva

Řezník Zdeněk Opluštilová Jana

Frydrychová Miloslava Pilařová Jaroslava

Žilková Marie Kristková Jarmila

Čermáková Hana Chytilová Julia

Mikšík Josef Ing. Klemeš Ivo

Janáčová Jarmila Merčáková Zdeňka

Šípková Marie Šup Jiří

Vašina František 85 let Fiedlerová Květoslava

Kochánek Petr Jandelková Jiřina

Bouchalová Oliva Čulík Josef

Kadlec Jaroslav Losová Ludmila

Hromková Zdeňka Fojtík Václav

Mikoláš Milan Šusterová Ludmila

Jílek Vladimír Kratochvílová Jarmila

Malínský Jaroslav Chaloupka Josef

Hurdová Danuše Profantová Drahoslava

Krejčí Karel Frgál Karel

Pazdera František Tomanová Jiřina

Ptáček Karel Červienka Karol

Geblová Eliška 90 let Rokosová Eliška

Ing. Virgler Karel Ing. Řehulka Zdeněk

Sehnálková Milada Vincourek Jaroslav

Drkulová Jaroslava Sonnewendová Adéla

Hašák Ladislav Kolářová Vlasta

Pachtová Marie Tylšar Jan

Hrubá Olga Surmová Naděžda

Pospíšilová Jana Neckař Milan

Luterová Anna 91 let Psičáková Karla

75 let Štěrba Miroslav Florová Anna

Proser Jiří Piňosová Milada

Kalvoda Stanislav Ryšavý Stanislav

Fojtíková Ludmila 92 let Zatloukalová Anna

Labounek Zdeněk Zapletal Josef

Proserová Jana Dr. Stříteský Josef

Mlčoch Jaroslav Čepl Oldřich

Řezáčová Marie 93 let Roubal František

Krejčí Miloslav VylíčiIová Marie

Zatloukal Zdeněk Šlézar František

Králíková Anna 94 let Florová Ludmila

Kaprálová Anna 95 let Nedělníková Věra

Jedličková Oldřiška Kyrová Anna

80 let PhDr. Hains Ernest Sedlová Růžena

Ing. Kohoutek František

VÝLETY PRO SENIORY V BŘEZENU
Počítám, že jste stejně nedočka-
ví a těšíte se na výlety tak, jako my 
v obchůdku. Tady jsou pozvánky 
na březnové akce:

8. 3. – BRNO – projdeme si 
s průvodkyní historickou část měs-
ta a nahlédneme také do podzemí. 
V Mincmistrovském sklepě si mimo 
jiné prohlédneme výstavu málo zná-
mé historie ražby mincí v Brně. 

14. 3. – VSETÍN – prohlídku 
města máme naplánovanou s prů-
vodcem. Vsetín si ale budeme moci 
prohlédnout i z výšky. Odpoledne 
je v plánu návštěva zámku, ve kte-
rém sídlí zdejší muzeum. Kdo si 
troufne vystoupat na zámeckou věž, 
bude mu odměnou krásná vyhlídka 
po okolí valašského města.

21. 3. – POHANKOVÝ MLÝN 
ŠMAJSTRLA a FRENŠTÁT 
POD RADHOŠTĚM – podívá-
me se, jak se zpracovává pohanka 
a budeme mít samozřejmě možnost 

nakoupit produkty zdejšího mlýna – 
nejen samotnou pohanku, ale také 
pohankové křupky nebo pohankové 
těstoviny. Odpoledne navštívíme 
muzeum v nedalekém Frenštátě pod 
Radhoštěm.

Koncem března je v plánu také 
„vaření“ přesunuté z února. Tento-
krát to bude na téma JÍDELNÍČEK 
PROTI STÁRNUTÍ.

A na závěr ještě pozvánka první 
dubnový výlet. Hned začátkem mě-
síce pojedeme do Nového Jičína – 
města klobouků.

Na všechny akce se můžete, jako 
vždy, přihlásit na prodejně v Prostě-
jově na nám. T. G. Masaryka 18, pro-
střednictvím internetu na webu www.
filemon-baucis.cz nebo telefonicky 
na čísle 722 464 228 (prodejna). 

Akce jsou pořádané za finanční 
podpory statutárního města Prostě-
jova.

Jana Šmudlová

POZVÁNKA
Moravsko-slezská křesťanská akademie, region Prostějov

vás srdečně zve na přednášku PhDr Karla Kavičku, historika a spisovatele

„Pěší pouť napříč Pyrenejským poloostrovem-Fatima 2017“
která se uskuteční dne 21. 3. 2018 v budově CM gymnázia,  

Komenského ul. 17, v 17,30 hod.

Setkání se koná za finanční podpory statutárního města Prostějova.
Zve výbor pobočky.

Karel Kotyza

ONKO DIANA
Onko Diana Prostějov hledá nové členky z řad onko pacientek i jejich 

kamarádek k občasným schůzkám. 
Scházíme se 1x za 14 dnů od 9–1 hod. Najdete nás 

na Facebooku – ONKO DIANA Prostějov nebo
volejte 607 605 504, 739 005 136.

NOC S ANDERSENEM 2018 
Informační centrum pro mládež 
Prostějov zve všechny děti od 6 
do 11 let na Noc s Andersenem. 
Téma: „O pejskovi a kočičce“.
23. března 2018 od 18.00 hod 
v Komenského ulici 17  
v Prostějově. 
Připravena je spousta zábavy a spo-
lečné přespání v budově gymnázia.
Více informací a přihláška na 
www.icmprostejov.cz 
Letos již 18. ročník!
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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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Všechny besedy, semináře a pora-
denství jsou určeny veřejnosti, ne-
jen pravidelným návštěvníkům MC. 
Vzhledem ke kapacitě MC je nutná 
rezervace předem.

Sourozenci – nejdelší  
vztah v životě
Jak se připravit na příchod dalšího 
dítěte a zvládnout sourozeneckou 
žárlivost? Jak podpořit lepší vztahy 
mezi sourozenci? Jak na souroze-
necké spory a bitvy? Sourozenec-
kých témat je opravdu spousta! 
Beseda pro rodiče s Markétou Sklá-

dalovou o výchově a komunikaci 
s dětmi v úterý 6.3. 18.00–20.00.

Ženský kruh
Setkání, sdílení a inspirace, podve-
čer pro ženy s Veronikou Richter 
v úterý 20.3. 18.00–20.00 

Velikonoce tradičně i netradičně
Jak oslavit Velikonoce s dětmi? 
Inspirace na tradiční i netradič-
ní zdravější velikonoční recepty 
s ochutnávkou, velikonoční dekora-
ce i tvoření s dětmi. 
Beseda pro dospělé s Alenou Poulí-
kovou v pondělí 26. 3. 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 po-
radenství
s PhDr.Petrou Tenglerovou dle ob-
jednání hodinová konzultace 

Individuální právní poradenství 
s Mgr.Alenou Hálkovou dle objed-
nání, korespondenční poradenství 
zdarma.

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

Individuální poradenství v oblas-
ti zdravého pohybu pro dospělé 
a dětí
Zdravý pohyb, správný vývoj dětí, 
odstranění bolestí a špatného držení 
těla cvičením, aromaterapie, pod-
pora zdraví přírodními prostředky 
apod. s Mgr. H.Peterkovou dle 
objednání

V březnu končí stávající cyklus pro-
gramů s Cipískem pro rodiče s dět-
mi od 3 měsíců do 3 let. 

Informace o volných místech v dal-
ším cyklu duben–červen získají 
zájemci na našich kontaktních ad-
resách.

Bližší informace a rezervace: www.
mcprostejov.cz, www.facebook.
com/cipisekprostejov, e-mail: 
mcprostejov@centrum.cz
 

Aktivity projektu MC Cipísek-ak-
tivní podpora harmonické rodiny 
jsou podpořeny z dotačního fondu 
Rodina MPSV, Statutárním městem 
Prostějov a Olomouckým krajem.

Program MC Cipísek  
březen 2018

Prostějov, Školní ul.  
Pronájem obchodu 30 m2. PENB – G.    

Cena: 6.900 Kč/měsíc

Kralice na Hané, okr. Prostějov
Prodej pozemku na výstavbu RD nebo objektu pro 
podnikání o výměře 2041 m2.
 Cena: 1.590 Kč/m2

Pustiměřské Prusy, okr. Vyškov
Prodej dvougeneračního domu s byty 2+1 a 3+1, dvůr, 
dvojgaráž. Pozemek celkem 242 m2. PENB – C. 
 
 Cena: 2.890.000 Kč

Prostějov, Lutinovova ul.  
Pronájem kancelářských prostor ve 2. patře budovy o výměře 
225 m2 + soc. zázemí. PENB – G. 
  Cena: 1.000 Kč/m2/rok
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tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 5. března 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. 

příměstský tábor
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 dobro-
družství. Každý den aktivity uvnitř 
i venku, vyrábění z přírodních materiálů, 
hádanky, soutěže... Na akci je nutné se 
přihlásit na iris@iris.cz

tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 19. března  

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
Péče o vodní zdroje u nás i jinde
KDY:  pátek 23. března od 17:00 do 19:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 

nám. 67, Prostějov
Přednáška ing. Jaromíra Vykoukala 
se zaměří na problematiku zvyšu-
jícího se sucha. Na příkladu jižní 
Moravy si ukážeme, jak jsme na tom 
se srážkami, odparem vody a schop-
ností zadržovat vodu. Při hledání 
cesty k nápravě se zblízka podíváme 
na stát Izrael, světovou špičku v péči 
o vodu, zavlažování a odsolování. 
Dnešní měnící se klima a postupné 
vysychání Evropy jako kontinentu 
vede k tomu, že zkušenosti Izraele 
jsou stále cennější. Díky nadstan-
dardním vztahům, které naše země 
mají, k těmto zkušenostem máme 
neomezený přístup. 

vycházka 
Exkurze do Litovelského Pomoraví
KDY:  sobota 24. března od 8:00 do 18:00
KDE:  sraz v 9:10 na nádraží v Horce nad 

Moravou (odjezd vhodného vlaku 

z Prostějova v 8:02 s přestupem 
v Senici na Hané)

Naše putování začne prohlídkou areálu 
Domu přírody u Sluňákova, kde obje-
víme krásné stavby zakomponované 
do krajiny. Místo, kde se dá rozjímat 
i poznávat. Vstoupíme do Lesního chrá-
mu, podíváme se na tok řeky a obejde-
me Sluneční horu. Odtud povede trasa 
lužními lesy Chráněné krajinné oblasti 
Litovelské Pomoraví. Cestou potkáme 
nejen jarní rostliny, ale i meandry a ra-
mena řeky Moravy. Exkurzi zakončíme 
v Hanáckých Benátkách (Litovel), kde 
si prohlédneme historické centrum. 
Návrat přímým vlakem z Litovle (odjezd 
v 16:15) do Prostějova (příjezd v 17.46).
Délka trasy 14 km, trasu je možné 
zkrátit na 7 km a odjet zpět vlakem ze 
Střeně. Plánujeme zastávku ve Lhotě 
v místní restauraci. 
Poplatek 30 Kč/osobu. Děti do 15 let 
zdarma. Jízdné si hradí každý sám. 

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

nám. 67, Prostějov
Další z cyklu přednášek bylinkáře Vládi 

Vytáska o využití léčivých rostlin pro léč-
bu různých nemocí a potlačení bolesti. 
V. Vytásek je zkušený bylinkář, žák, přítel 
a pokračovatel díla Pavla Váni a Josefa 
Zentricha. Tématem této přednášky 
budou bylinky pro jarní očistu, játra, 
žlučník. Opět nás čeká ochutnávka čaje 
namíchaného autorem z jeho vlastních 
bylin. Poplatek 50 Kč/osobu.

akce pro děti
Velikonoční prázdniny
KDY:  čtvrtek 29. března od 7:30 do 16:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 

nám. 67, Prostějov
Celodenní akce pro děti 1.–5. tříd 
ZŠ plná tvoření, velikonočních zvyků 
a her. Budeme vyrábět jarní dekorace, 
čekají nás jarní hry a nebude chybět 
něco zeleného.
Cena: 300 Kč/dítě (v ceně oběd a 2 
svačiny, pitný režim; dále pedagogický 
dozor, pomůcky, veškerý výtvarný mate-
riál na vyrábění).
Na akci je potřeba se předem přihlá-
sit na iris@iris.cz.

PŘIPRAVUJME:
Letní příměstský tábor v Ekocentru Iris
Kdy:  9.–13. července, denně 7:30–16:00
Je určen pro děti 1.–5. tříd ZŠ. Po celý 
týden bude pro děti připraven celoden-
ní program, čeká nás tvoření, sport, 
přírodovědné hry, pokusy, šifry, aktivity 
v botanické zahradě, atd.
Cena: 1500 Kč (v ceně je vždy oběd, 2 
svačiny, pitný režim, materiál na tvoření, 
pedagogický dozor,...). Nutno se předem 
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 březnu tyto akce:

OBČANSKÁ PORADNA
PETRA MICHKA

POSTŘEHY PETRA MICHKA A JEHO PŘÁTEL
Jiří Krampol: Nedávno jsem zašel do své oblíbené hospůdky na 
večeři a co slyším? Jeden z hostů říkal svým kamarádům: “Bůh 
nám dal deset přikázání, ale moje žena mi jich tento týden 
dala už 96...! Jak já k tomu přijdu?

Petr Michek: Minulý měsíc jsem v TV sledoval humoristický 
pořad, kde padla otázka na jednu soutěžící: “Jak to uděláte, aby 
vaše ruce zůstaly stále hebké a jemné?” Po chvíli přemýšlení 
přišla odpověď: “Umýváním nádobí pověřím manžela”. Paní 
nevyhrála. Správná odpověď zněla: “Koupím si myčku na nádobí!”

Radim Uzel: Mnoho mužů tvrdí, že čím má žena větší prsa, tím 
méně má rozumu. Pravda je ovšem taková, že čím větší prsa 
žena má, tím méně rozumu má muž!

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

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

MUDr. Radim Uzel        Mgr. Petr Michek               Jiří Krampol
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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
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HUDEBNÍ OBOR
Jarní besídky žáků v 17.00 
hod. v sále ZUŠ
20. 3., 21. 3. a 22. 3. 2018
Okresní kolo soutěže 
ZUŠ – dechové nástroje 
dřevěné
7. 3. 2018 sál ZUŠ
VÝTVARNÝ OBOR
Galerie linka  
Kravařova 14 –  

březen 2018 
Výstava fotografií 
z činnosti tanečního oboru 
ZUŠ z let 1998–2018 
RETROSPEKTIVA.
LITERÁRNĚ 
DRAMATICKÝ OBOR
16. 3. 2018 v 17.00 hod. 
v učebně LDO
MINIWOLKRÁK NA ZÁMKU
účinkuje divadelní soubor 
FREAK OUT

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 

ŠKOLA VLADIMÍRA 

AMBROSE  PROSTĚJOV 

BŘEZEN 2018
Kravařova 14, 
Telefon: 582 406 050

Bohoslužby o velikonocích 2018
29. 3. Zelený čtvrtek – připomínka Poslední večeře Páně
Povýšení sv. Kříže mše svatá 18.00 hod.
 po ní bdění v Getsemanské zahradě
Sv. Petr a Pavel mše svatá 18.30 hod.
 po ní bdění v Getsemanské zahradě do 20.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 18.00 hod.
 po ní bdění v Getsemanské zahradě do 22.00 hod.

30. 3. Velký pátek – velkopáteční obřady – den přísného postu
Povýšení sv. Kříže ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
 křížová cesta 9.00 hod.
 bohoslužba 15.00 hod.
 po ní modlitba u Božího hrobu do 18.00 hod.
Sv. Petr a Pavel ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
 bohoslužba 18.30 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
 křížová cesta 15.00 hod.
 bohoslužba 15.30 hod.

31. 3. Bílá sobota – bdění u Kristova hrobu
Povýšení sv. Kříže ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
 modlitba u Božího hrobu 8.00–17.00 hod.
Sv. Petr a Pavel ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
 modlitba u Božího hrobu 9.00–10.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
 modlitba u Božího hrobu do 17.00 hod.

31. 3. velikonoční vigilie – oslava Kristova vzkříšení
Povýšení sv. Kříže mše svatá 20.00 hod.
Sv. Petr a Pavel mše svatá 20.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 21.00 hod.

1. 4. Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční
Povýšení sv. Kříže mše svatá  7.30 a 10.30 hod.
Sv. Cyril a Metoděj  mše svatá 9.00 hod.
Sv. Josef (Krasice) mše svatá 18.00 hod.
Sv. Petr a Pavel mše svatá 9.00 a 18.30 hod.
Sv. Jana Nepomuckého (U milosrdných) mše svatá 11.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 9.15 hod.

2. 4. pondělí velikonoční
Povýšení sv. Kříže mše svatá  7.30 a 10.30 hod.
Sv. Cyril a Metoděj mše svatá 9.00 hod.
Sv. Petr a Pavel mše svatá 9.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 9.15 hod.

Informace  
o městě a magistrátu 
naleznete na webových 

stránkách: 

www.prostejov.eu 

Prostějovský zámek se otevřel veřejnosti
V sobotu 24. února v rámci oslav 

Mezinárodního dne průvodců při-
pravila Střední odborná škola pod-
nikání a obchodu ve spolupráci ze 
Zdravým městem Prostějovem pro-
hlídky zámku na Pernštýnském ná-
městí.

„Veřejnost tak mohla obdivovat 
například prostory nad vjezdem 
do zámku s fragmenty dochova-
ných renesančních maleb, které byly 
v loňském roce zrestaurovány s cí-
lem zachovat autentickou podobu 
původní renesanční výzdoby," uvedl 

ředitel Střední odborné školy podni-
kání a obchodu Marek Moudrý. 

Prohlídku zámku organizá-
toři zakončili v kavárně Dvořák, 
kde proběhla přednáška Martina 
Mokroše o historii zámku.  

-mou-kaa-
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PROJEKT WOLKER

Jde o kulturní projekt 
statutárního města Prostějova 
pod osobní záštitou primátorky 
Aleny Raškové.

JIŘÍ WOLKER TAK TROCHU JI-
NAK ..... Již před časem jsme in-
formovali o tom, že v Prostějově 
bude umístěna první 3D plastika 
v zemi „Lavička Jiřího Wolkera“. 
Součástí Projektu Wolker je mimo 
jiné i umístění  dememoriální desky 
v Prostějově.

„Koncept dememoriálních desek 
si klade za cíl vytvoření energetizují-
cích bodů v parteru a celkové oživení 
atmosféry města,“ vysvětlil na stře-
deční tiskové konferenci s novináři 
autor projektu Miloš Karásek. Podle 
jeho názoru jsme si zvykli pohybovat 
se v nám důvěrně známém prostoru 
ulic a náměstí bez toho, aniž bychom 
registrovali mnohost detailů, jež nás 
obklopují. Bez povšimnutí míjíme 
dekorativní výlohy obchodů, květi-
novou výzdobu a osazená sochařská 
díla. Ve snaze o dokonalou harmonii 
formy obsahu se z prostoru kolem 
nás stala civilizační šeď, která nás již 
ničím neudivuje a moment překva-
pení se vytratil.

„Dememoriální desky vycháze-
jí ze zvykové formy memoriálních 
tabulí, ale jejich podstatou je texto-

vě – výtvarný nonsens. S precizní 
absurditou naformulovaný text je 
podpořen plastikou, jež sama má 
paradoxní charakter. Svou koncep-
cí deska naprosto vybočuje z běžné 
produkce, atakujíc svou zdánlivou 
nesmyslností divákovo podvědo-
mí a spouštějící asociační myšlení. 
Všední prostředí tak dostává sváteč-
ní rozměr díky instalovanému umě-
leckému artefaktu,“ vysvětlil Miloš 
Karásek smysl desky. 

Deska neznámého čtenáře, jak ji 
autor nazval, byla umístěna v Měst-
ské knihovně v Prostějově. Výtvarné 
dílo se nachází ve vstupní hale půj-
čovny knih, naproti informačnímu 
pultu a vytvoří tak dominantu zatím 
neutrálního prostoru. 

 „Není to prvoplánová mystifika-
ce, ale především vkusná a nevtíraná 
připomínka básníka Jiřího Wolkera, 
který v různém dobovém kontextu 
a v odlišných dějinných epochách, 
vždy zůstává významným autorem. 
Autor desky zprostředkovává dialog 
mezi Wolkerem „klasikem“, jakého 
známe z učebnic a Wolkerem „dan-
dym“ mladým bouřlivým bohémem, 
jak byl vnímán ve své době a jak je 
vnímán současnými „prvočtenáři“ 
jeho díla,“ doplnil ředitel Městské 
knihovny Aleš Procházka, který 
je přesvědčen, že energie vložená 
do realizace tohoto projektu je in-
vesticí do trvalého a stále znovu se 
rodícího vztahu Prostějovanů nejen 
k Jiřímu Wolkerovi, nejen k poezii 
a obecně literatuře, ale k umění jako 
takovému. 

-kaa-jg-

Obrázková  
řecká mytologie
Výstava výtvarného oboru ZUŠ 
Němčice nad Hanou. Vernisáž se 
uskuteční dne 1. března 2018 
v 17:00 hodin v Kulturním klubu 
DUHA, Školní 4.
Na vernisáži vystoupí žáci taneč-
ního oboru.
Výstava je otevřena do  
31. března 2018, pondělí–čtvrtek 
9:00–12:00, 13:00–15:00,  
pátek 9:00–12:00 a při  
večerních a víkendových akcích.
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Převážně sportovní vzpomínky VLASTIMILA KADLECE – díl II
Autor vzpomínek na často velmi 
úspěšné výkony prostějovských 
sportovních 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. 
Naše Radniční listy to rády chtějí 
čtenářům umožnit, autorovy 
vzpomínky budeme přinášet 
na pokračování. Fotografie jsou 
z archivu Vlastimila Kadlece.

Loučení s nejvyšší  
fotbalovou soutěží
Bohužel, po druhé světové válce už 
SK Prostějov na jedinečné minulé 
úspěchy navázat nedokázal, nelze 
opomenout ani titul amatérských 
mistrů Československa z roku 1926. 
Teprve později se hrálo i v Prostě-
jově profesionálně a následovaly 
již zmíněné výrazné úspěchy SK 
Prostějov v naší lize i ve Středoev-
ropském poháru. Nejvyšší českoslo-
venská soutěž ročníku 1945 – 1946 
byla ale pro prostějovský fotbal bo-
hužel poslední. Mnozí, z legendární 
sestavy ještě hráli, ale léta jim při-

bývala. Liga ročníku 1945 – 1946 se 
hrála ve dvou skupinách po dvanácti 
klubech, jedné skupině vévodila AC 
Sparta Praha, druhé SK Slávia Pra-
ha. Není bez zajímavosti, že Praha 
měla tehdy ještě další čtyři ligové 
celky, Bohemians, Viktorii Žižkov, 
Čechii Karlín a SK Libeň. SK Pros-
tějov měl v ligové B-skupině za sou-
peře se Slávií ještě Viktorii Plzeň, 
Viktorii Žižkov, SK Libeň, Kladno, 
Pardubice, Židenice, Baťu Zlín, Tr-
navu, Povážskou Bystricu a Košice. 

Na Slávii přišlo 8000 diváků !
V ligovém ročníku 1945–1946 hráli 
za SK Prostějov ještě mnozí z před-
válečné a válečné sestavy. Brankář 
František Šrám byl stále ještě vy-
nikající, stejně jako obránci Oma-
chlík s Němečkem, v záloze „Milin“ 
Kýr, v útoku hlavičkář Jan Pavelka 
i střední útočník, stratég a vynikají-
cí střelec Jan Melka. To byl takový 
moravský Josef Bican. Za manžel-
ku si vzal dceru majitele restaura-
ce v Kostelecké ulici, pana Kozla, 
dnes restaurace U Chmelů. Bydleli 
ve stejném domě v prvním poscho-
dí. Když se rozjela soutěž, jedním 

z prvních domácích soupeřů SK 
Prostějov byla na škvárovém hřišti 
ve Sportovní ulici pražská Slávia. 
Její brankář, dvoumetrový Finek, už 
v první minutě vyškrábl na zemi míč 
z místa těsně za brankovou čarou, 
ale rozhodčí gól neuznal. Kolik bra-
nek nám dal Bican, to už nevím, ale 
o přestávce jsme před 8000 diváky 
(!) prohrávali 1:3 a když zápas skon-
čil, byl na ukazateli skóre k přečtení 
výsledek 1:8.... 

SK Prostějov byl  
ale někdy znovu úspěšný
Po vysoké domácí prohře 1:8 se Slá-
vií podlehl doma SK Prostějov Vik-
torií Žižkov 0:1. To dostal brankář 
Kujal gól z trestného kopu do „vin-
klu“ od obránce Jouzy, a to až od po-
stranní čáry uprostřed hřiště, v blíz-
kosti odchodu hráčů do šaten.... 
Kujal neviděl dobře do dálky, s brý-
lemi hrát nemohl a oční čočky ještě 
nebyly. Stál jsem za Kujalovou bran-
kou u Hloučely, tehdy byla ještě celá 
tato severní strana hřiště kryta dře-
věnou tribunou pro stojící diváky. 
A po osmitisícové divácké návštěvě 
na utkání s pražskou Slávií byla ka-
pacita hlediště rozšířena pro stojící 
diváky na 10.000. Po domácím de-
baklu se Slávií měl ale SK Prostějov 
i některé světlé dny. V Plzni zvítězil 
nad Viktorií 3:2, v Kladně remizoval 
2:2 a získal do ligové tabulky i něko-
lik dalších bodů.Vyrovnaně jsme si 
vedli i v domácích moravských der-
by s Židenicemi i s Baťou Zlín, pa-
matuji si na skvělý výkon zlínského 
gólmana Jordáka. Na hřišti pražské 
Slávie se ale dočkal SK Prostějov ješ-
tě větší pohromy, prohrál 0:10.... 

Za drzou otázku  
jsem ztrestán nebyl
Bydleli jsme s kamarádem Ivanem 
v Tyršově ulici, na sportoviště sever-
ního Prostějova jsme měli blízko a tak 
jsme se chodili dívat i na fotbalové tré-
ninky SK Prostějov. Po prostějovském 
debaklu 0:10 v Praze se Slávií jsem 
se s kamarádem vsadil, že se půjdu 
brankáře Františka Šráma zeptat, kdo 
v Praze chytal.... Takové významné 
fotbalové osobnosti, já, jedenáctiletý 
„froc“.... 

Po tréninku jsem se přiřadil 
ke klubku hráčů, kteří vyběhávali 
svaly svých nohou na atletické drá-
ze a tu drzou otázku jsem panu Šrá-
movi položil. Dodnes se divím, že 
jsem nějakou nechytil.... Odsekl, že 
Kujal. Když jsem se asi před třiceti 
roky s Jiřím Kujalem, žijícím v Ko-
nici a tehdy tělocvikářem ve vraho-
vické škole, spřátelil, vyprávěl jsem 
mu to. Řekl mně, že v Praze chytal 
Evžen Jurka.... 

Tak nevím, ale je to už dávno 
nepodstatné. Po ligovém ročníku 
1945–1946 sestoupil SK Prostějov 
do divize, vítězové skupin, Sparta 
a Slávia, sehráli finále o mistra Čes-
koslovenska.Mužstvo SK Prostějov před utkáním v Praze

Omachlík, Bican, Šrám. Utkání skončilo 1 : 1

Poznámka k dotaci města pro mládežnický hokej…
Na sociálních sítích se objevil text 
komentující okolnosti provázející jed-
nání o dotacích pro SK Prostějov 1913 
v průběhu posledního jednání zastu-
pitelstva. 

Tento článek je z mého pohledu 
možno zcela jednoznačně ozna-
čit za manipulativní, překrucující 
a účelově vykládající fakta, nehle-
dě na to, že jeho vyznění je, mírně 
řečeno, za hranicí slušnosti. Nabízí 
se otázka, co je cílem tohoto pro-
hlášení, směřovaného do veřejného 
prostoru.  Zájem sledující fungová-

ní a rozvoj prostějovského hokeje, 
nebo dehonestace vedení města 
na pozadí politického boje? 

Jaká jsou si fakta?
V loňském roce od začátku ledna 

do konce dubna vyčerpal klub SK Pro-
stějov 1913 z přiznané dotace za nájem 
částku ve výši 182.750,- Kč, za dopra-
vu 48.693,- Kč. 

V období od srpna do prosin-
ce částku 787.275,-- Kč za nájem 
a 112.046,-- Kč za dopravu (konkrétně 
od října do prosince). 

Z přidělené dotace ve výši 1.200 

tisíc korun zůstalo nevyčerpáno 
300.679,- Kč.

Zastupitelstvo 19. 2. 2018 schválilo 
pro SK Prostějov 1913 dotaci ve výši 
1,2 miliony korun s tím, že při splně-
ní podmínek (převedení zbytku hráčů 
LHK  do SK) bude možno požádat 
o další finance, přičemž de facto všich-
ni zastupitelé projevili vůli druhou do-
taci poskytnout! 

Vyznívá paradoxně fakt, že celou 
záležitost poskytnutí způsobu dotace 
projednal náměstek primátorky Jiří 
Pospíšil ještě před zasedáním zastu-

pitelstva města s vedením klubu pa-
nem Mudrlou a panem Černoškem. 
Ti s navrženým postupem souhlasili!!!

Co k tomu dodat? Za dobrotu 
na žebrotu? Do jakého „bahna“ zastu-
pitelstvo schválený postup přidělení 
dotace SK vrhá a jaké „klacky“ měs-
to pod nohy mládežnickému hokeji 
hází?

Možná by stálo za úvahu, než jitřit 
emoce veřejnosti, s klidnou hlavou si 
probrat fakta. A až poté začít sepisovat 
hanopis. 

-jš-
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Černý den šachových favoritů
Čtvrtý turnaj letošního 
ročníku Prostějovské 
žákovské ligy v šachu přinesl 
zajímavý vývoj.  

Při účasti Martina Londina a Ja-
kuba Urbana se očekávalo, že tito 
dva si rozdělí tradičně první dvě 
místa a o třetí se bude bojovat 
mezi hráči jako Mikulka, Bluma, 
Novák, Moudrý, Měchura, Chap-
čák, Šustr a Novotný. Tentokrát 
ale bylo vše jinak…

„Druhé kolo přineslo zaváhání 
Jakuba Urbana v zápase se Standou 
Novákem z Vrbátek a nulu v kole 
třetím s Jirkou Mikulkou ze stejné 
školy. Tím se jeho šance na umístě-
ní v první trojce rozplynuly. Přitom 
zrovna Jirka nezačal právě nejlépe 

a v prvním kole pouze remizoval 
s Matějem Nejezchlebem. Potom 
ovšem nezaváhal a po vítězství nad 
Standou Novákem a závěrečné „vel-

mistrovské“ remíze s Markem Mou-
drým obsadil druhé místo. Získal 
ho díky výpadku dalšího favorita 
turnaje Martina Londina,“ uvedl šéf 
turnaje Zbyněk Kracík.

To, že mohou být potíže, zjistil 
Londin ve třetím kole, když prohrál 
se stále lépe hrajícím Markem Mou-
drým. Na rozdíl od Jakuba Urbana 
ve čtvrtém kole ještě udržel nadě-
ji na dobrý výsledek, když vyhrál 
s Davidem Giňou, v posledním kole 

však prohrál s Petrem Novotným. 
Ten měl na rozdíl od něho svůj 
den a poprvé v historii se umístil 
na „bedně“, konkrétně na třetím 
místě. V jeho osmi letech se mezi 
staršími rozhodně jedná o skvělý 
výsledek. 

„Závěr byl poznamenán velkou 
nervozitou a ve chvíli, kdy měl Jir-
ka zhruba necelé tři minuty a Ma-
rek o minutu méně jsem měl po-
cit, že se kluci vsadili, který z nich 
udělá větší pitomost. Pokud šlo 
o sázku, pak ji s přehledem vyhrál 
Jirka. Podobně jsou na tom i ně-
kteří ostatní – Standa Novák, Lu-
káš Chapčák nebo Dan Měchura 
mají také navíc. Lukášovi se tur-
naj moc nevyvedl a Dan měl černý 
den,“ uvedl Zbyněk Kracík. Celko-
vě se při neúčasti dosud vedoucí-
ho Ondry Šustra dostal do vedení 
Jirka Mikulka a na druhé místo se 
posunul Jirka Bluma. Třetí místo 
drží Martin Londin. 

Zbyněk Kracík, redakčně 
zkráceno

e-mail: strega.nera@seznam.cz

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE 
12 LET V PROSTĚJOVĚ

(VČETNĚ DALŠÍCH POJIŠTĚNÝCH CK)

CESTOVNÍ AGENTURA AMIMA
www.amima.cz

 DOVOLENÁ LÉTO 2018 – PRODEJ V PLNÉM PROUDU
Trávnická 2 (st. poliklinika), 796 01 Prostějov

tel.: 582 330 655, 776 330 654, mimako1@seznam.cz

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

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ  
PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
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Hledáme  
PRACOVNÍKA/PRACOVNICI  

NA STUDENOU KUCHYNI
Vše potřebné vás naučíme. 

Měsíční mzda 16 000 až 18 000 Kč (práce v noci)

Bližší informace na adrese Žitná 22, Prostějov. 
Životopis zašlete emailem na m.makovec@mampekarstvi.cz  

Tel.: 777 764 178
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120 tbl

24 tbl

Lékárna Mamed Prostějov 

Akční ceny produktů platné od 1. 3.–31. 3. 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 60 cps

14 sáčků

90 tbl

495 Kč

68 Kč

529 Kč

299 Kč

14 sáčků

149 Kč

85 Kč

50 tbl

90 tbl

20 ml

60 cps

539 Kč
223 Kč

142 Kč

20 tbl

152 Kč

20 ml

148 Kč

20 ml

203 Kč
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