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Zápisy do  
základních škol  
ve druhé polovině  
dubna

V rámci oceňování nejlepších 
sportovců  se ke slovu  
dostala i charita. 38

Národní dům bude z důvodu 
rekonstrukce od května  
do září uzavřen. 1

Foto: Archiv MMPv

Statutární město 
Prostějov –  

vítěz roku 2017
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INZERCE

Objevte neodolatelnou nabídku 
ročních vozů ŠKODA Plus.

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

www.skodaplus.cz

HLEDÁTE
 ROZDÍL?
NAJDETE HO
 AŽ 
V CENĚ.

www.skodaplus.cz

HLEDÁTE
 ROZDÍL?
NAJDETE HO
 AŽ 
V CENĚ.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

PV - AUTO spol. s r.o.
Brněnská 108
796 01  Prostějov
Tel.: 582 333 779
www.pvauto.cz
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PŘIJMEME
1.

2.

Nabízíme zázemí stabilní 
firmy, dobré pracovní 
a platové podmínky 
a zajímavé firemní benefity. 

PŘIJMEME

Nabízíme zázemí stabilní 
firmy, dobré pracovní 
a platové podmínky 
a zajímavé firemní benefity. 

TEL.: 737 123 814, WWW.RINVEST.CZ

Pro mé klienty - čtyřčlennou 
rodinu hledám RD ke koupi.
Děkuji za nabídku.

734 747 528
Iveta Kořínková
Realitní specialista

BYT S ALKOVNOU – 
VHODNÝ I NA INVESTICI

Byt 2+1 v OV v původním stavu        
s nízkými náklady.

1.300.000 Kč
PENB C (394 kWh/m2/rok)

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

NABÍDKA:
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A tak se na jeden večer a noc 
v našem městě a celé naší 
republice zase otevřou kostely 
a modlitebny, aby nabídly svoje 
prostory, lidské síly a Božího 
ducha těm, kteří budou chtít 
přijímat.

Letošní Noc kostelů bude v pátek 25. 
května 2018 od 18 hodin.

Záštitu nad Nocí kostelů převzala 
paní primátorka Alena Rašková.

U nás jsou přihlášeny kostely 
a modlitebny Povýšení sv. Kříže, sv. 
Cyrila a Metoděje, sv. Josefa v Kra-
sicích, sv. Anna v Drozdovicích, sv. 
Bartoloměje ve Vrahovicích, sv. Jana 
Nepomuckého, Husův sbor, Českob-
ratrská církev evangelická a Sbor bra-
trské církve, Šárka. 

Stejně jako v přechozích letech 
chceme návštěvníkům – poutníkům 
nabídnout zajímavý program, výstu-
py do věží a poutní kočár s možností 
projížděk po jednotlivých kostelích 
i po našem pěkném náměstí s noční 
atmosférou. Novinkou bude poutní 
autobus, který poutníky zaveze na ně-
kolik zajímavých míst v děkanátu. 
Jedním z nich bude barokní kostel sv. 
Václava v Tištíně ze začátku 18. století, 
který se řadí k vrcholům moravského 
baroka.

Věřím, že i letos bude tato celostát-
ní akce podporovaná našimi biskupy 
a kněžími prospěšná po duchovní 
stránce mnoha lidem, kteří naše kos-
tely přijdou navštívit. Nikdo nevíme, 
kdy a jakým způsobem chce Bůh člo-
věka oslovit. Možná to bude právě 

prostřednictvím tohoto večera a třeba 
jen milým úsměvem někoho z pořá-
dajících.

A i když přijdete jen obdivovat 
architekturu, poslechnout si kulturní 
vystoupení, podívat se na Prostějov 
z ptačí perspektivy nebo se svézt kočá-
rem, věřte, že to bude stát za to! 

Těšíme se na vás. Nenechme si 
tuto příležitost ujít. 

Jménem prostějovské ekumeny 
a všech zástupců prostějovských far-
ností a sborů

Jana Tobolová, koordinátor  
Noci kostelů v Prostějově

Po loňské odmlce můžeme opět hlásit  
NOC KOSTELŮ V PROSTĚJOVĚ BUDE !

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

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

Před osmdesáti lety – 27. 
dubna 1938 – zemřel 
v bádenském Freiburgu ve svých 
devětasedmdesáti letech jeden 
z největších filozofů 20. století, 
zakladatel fenomenologie 
a prostějovský rodák Edmund 
Husserl.

Umírá jako starý, unavený člověk, 
pronásledovaný nacistickým reži-
mem. Jako Žid a emeritní profesor 
nemohl publikovat a učit. Uvažoval 
dokonce o emigraci do Českoslo-
venska. Nakonec však zůstal ve Fre-
iburgu, kde také zemřel.

Edmund Husserl se narodil 8. 
dubna 1859 v rodině židovského 
obchodníka se střižním zbožím 
Adolfa Abrahama Husserla v Kříž-
kovského ulici č. 15 v Prostějově. 
V našem městě strávil své rané 
dětství. Navštěvoval zde městskou 
školu. Gymnázium začal studovat 
ve Vídni. Brzy přešel do Olomouce, 
kde v roce 1876 maturoval. Násle-
dovala studia matematiky, fyziky, 
astronomie a filozofie na univerzi-
tách v Lipsku, Berlíně a ve Vídni. 
Během studií v Lipsku se seznámil 
s T. G. Masarykem, který ho nasmě-
roval k filozofii. Husserl si ho velice 
vážil a nazval ho svým vychovate-
lem a mentorem. E. Husserl potom 
působil jako vysokoškolský učitel 
na univerzitách v Halle, Göttinge-
nu a od roku 1916 až do své smrti 

ve Freiburgu. Ve Freiburgu založil 
fenomenologickou společnost. Jeho 
žákem a nástupcem zde byl filozof 
Martin Heidegger. Husserlovým 
žákem byl také filozof Jan Patočka. 

Svá díla psal těsnopisem. Potom 
je přepisoval pomocí svých spolu-
pracovníků do souvislého textu. Ten 
také znovu komentoval a přepraco-
vával. Za svého života vydal: Logická 
zkoumání a Karteziánské meditace. 
Po jeho smrti dopravil přes 50 tisíc 
stran rukopisů a poznámek františ-
kán Herman Leo van Breda do bez-
pečí v belgické Lovani. Zde byl zří-
zen Husserlův archiv, který je nyní 
centrem bádání. Husserlovy spisy 
vycházejí v rámci edice Husserliana.

Po roce 1989 bylo Husserlovo 
znovu dílo objevováno a vydáváno. 
Snažili jsme se tak splatit dluh, který 

vůči našemu nejvýznamnějšímu ro-
dákovi máme. Rodný dům byl sice 
v roce 1959 zbourán, ale Husserla 
v Prostějově připomíná název ná-
městí, pamětní deska na budově 
radnice a expozice ve Špalíčku Mu-
zea a galerie v Prostějově. Připo-
menout můžeme také husserlovské 
konference konané v letech 1991, 
2000 a 2009 v Prostějově a v Olo-
mouci, výstavy, filmový dokument 
apod. Životem a dílem této význam-
né osobnosti se zabývala řada filo-
zofů, regionálních badatelů a histo-
riků. Patří mezi ně například Ivan 
Blecha, Petr Horák, Josef Glivický, 
Jan Kühndel, František Jančík, Lud-
mila Grůzová a Václav Kolář. Filozof 
Ivan Blecha jej označil za největšího 
evropského ducha těch, kteří se kdy 
na našem území narodili. 

HANA BARTKOVÁ

Výročí měsíce

INFORMACE:
Na dotazy čtenářů, jak je to 
s umístěním kontejnerů na tří-
děný odpad na náměstí Spojen-
ců sdělujeme, že po dokončení 
akce budou stávající pojízdné 
kontejnery nahrazeny kontej-
nery podzemními tak, jak je to 
již v realizované části zrekon-
struovaného náměstí.

Děkujeme za pochopení

Celková výše plnění je ve výši 16,16 
osob.  V souladu s ustanovením § 83 
zákona o zaměstnanosti je Statutární 
město Prostějov zaměstnavatelem, 
který má povinnost plnění povinného 
podílu, a to v celkovém počtu 11,74 
osob. Jak byl tento povinný podíl spl-
něn? Kolik zdravotně postižených ob-
čanů město zaměstnalo?

„Výše odvodu do státního rozpoč-
tu za každou osobu se zdravotním 
postižením, kterou by zaměstnavatel 
měl zaměstnat, činí 2,5 násobek prů-
měrné měsíční mzdy v národním hos-
podářství, což je za loňský rok částka 
71.902,50 korun (průměrná mzda 
činí 28.761 korun), celková výše od-
vodu by tedy činila částku 844.135,35 

korun,“ uvedla tajemnice Magistrátu 
města Prostějova Blanka Vysloužilová 
a přidala další čísla:

Statutární město Prostějov svoji 
povinnost v roce 2017 splnilo:
n Zaměstnáním zdravotně posti-

žených osob v počtu 4,44
n Odběrem výrobků nebo služeb 

od firem, které zaměstnávají více než 

50 % osob se zdravotním postižením, 
což v přepočtu činilo 11,72 osob se 
zdravotním postižením

„Celková výše plnění je tedy ve výši 
16,16 osob se zdravotním postižením. 
Statutárnímu městu Prostějov tudíž 
nevznikla povinnost odvodu finanč-
ních prostředků do státního rozpočtu 
ČR,“ uzavřela tajemnice Blanka Vy-
sloužilová. -kaa-

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením
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Jarní úklid proběhne v Prostějově 
stejně jako loni v měsíci dubnu. 

Bude zahájen v pondělí dne 03.04. 
2018. Počínaje tímto dnem budou 
po městě rozmisťovány velkoobjemo-

vé vany v termínech níže uvedeného 
seznamu. Stejně jako každý rok se 
bude odpad třídit na velkoobjemový 
(jedná se o odpad z domácností, který 
je rozměrný a není možno ho umístit 
do popelnic (např. koberce, linolea, 

starý nábytek) a biologický (odpad 
ze zahrad), který se bude odkládat 
do speciálních pytlů. Kontejnery – 
vany budou na místě vždy v určený 
den od 15.00 hod do naplnění, nej-
déle však do 18.00 hod. Naplňování 
každé vany odpadem bude sledováno 
a třídění odpadu kontrolováno po-
věřeným pracovníkem svozové spo-

lečnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož 
jsou určeny pouze pro velkoobjemový 
a zahradní odpad. Do těchto van není 
možné odkládat odpad nebezpečný 
(barvy, ředidla, akumulátorové bate-
rie, pneumatiky) a žádný průmyslový 
nebo živnostenský odpad. Dále není 
povoleno dávat do van větší množství 
inertního odpadu (rumisko, hlína). 

3. 4. 

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

11. 4.

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

19. 4.

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

4. 4.
Vícovská – V. Škracha
J.V. Myslbeka u tř. odpadu
B. Šmerala – dál k rybníku

12. 4.

Trávnická – střed
Švabinského
Svatoplukova – střed
Joštovo nám.

20. 4.

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

5. 4. 

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

13. 4.

Dobrovského – Tylova
Libušínka
Dobrovského – parkoviště za obchodem
Vodní – Mlýnská

23. 4.

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

6. 4. 
Česká–Máchova
Riegrova
Drozdovice – u trafiky

16. 4.

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

24. 4.

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

9. 4. 

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

17. 4.

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

25. 4.

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

10. 4. 

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

18. 4.

Žižkovo nám.
nám. E. Husserla
Havlíčkova 43
Českobratrská – nám. Padlých hrdinů

26. 4.
Vrahovice – u sídl. Svornosti
Vrahovice – Jano Köhlera
Vrahovice – J.Suka

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

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

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

c/ objemný odpad – jedná se o od-

pad z domácností, který je roz-
měrný a není možno ho umístit 
do popelnic. Jsou to např. staré 
koberce, linolea, starý nábytek 
apod.

d/ vyřazené elektrozařízení – jedná 
se o elektrozařízení používané 
v domácnostech. Jsou to např. 
ledničky, televize, rádia, počíta-

če, DVD přehrávače, mikrovlnné 
trouby, rychlovarné konvice, ba-
terie, 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!

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

Jarní úklid 2018

Ukliďme svět, 
ukliďme  

Česko 2018
sobota 7. dubna

v 9 hodin v Krasicích 
u hřbitova

Zdravé město Prostějov vyzývá 
dobrovolníky ke společnému 

úklidu 
polních cest a remízků v jižní 

části města

K akci se přihlaste na 
www.UklidmeCesko.cz
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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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Rekonstrukci průtahu Žešovem  
posouvá oprava krajské komunikace a mostu
Žešované o opravu páteřní komu-
nikace nepřijdou.

Jak jsme již informovali, rad-
ní nedávno odsouhlasili zadávací 
řízení podlimitní veřejné zakázky 
na rekonstrukci komunikace v Že-
šově. 

„Rekonstrukční práce měly 
odstartovat v termínech 20. 4. 
2018–30. 8. 2018 a 1. 4. 2019 – 
30. 8. 2019. Jako první měla být 
provedena etapa, vybraná dle sta-
noviska Osadního výboru míst-
ní části Žešov,“ uvedl první ná-
městek primátorky Zdeněk Fišer 
s tím, že hejtmanství však přichází 
s opravou a uzavírkou ulice Br-
něnské v Prostějově, která se bude 
konat z důvodu rekonstrukce sil-
nice II/433 Prostějov – Morkovi-
ce (pozn. redakce – název silnice). 
Tato uzavírka započne 4. 3. 2018 
a pro Žešov a jeho dopravní do-
stupnost je zcela zásadní uzavření 

mostu nad dálnicí. Tento most má 
být uzavřen od 4. 3. 2018 do 30. 
9. 2018. Zahájení rekonstrukce 
místní komunikace v Žešově je 
tak možné až od 1. 8. 2018, kdy již 
bude přilehlý úsek silnice opraven 
a uveden do zkušebního provozu.

„Most bude uzavřen pro veške-
rou dopravu, to znamená také pro 
cyklisty a pěší. Dále bude uzavřena 
silnice od mostu směrem na Vý-
šovice (mimo Výšovice) a dále až 
za křižovatku se silnicí od Pivína. 
Objízdná trasa je stanovena přes 
Určice. Příměstskou dopravu není 
možno z technických důvodů za-
bezpečit (linky 780408, 780409 
a 780934). Doprava bude zajišťo-
vána linkou MHD č. 11 (výlukový 
jízdní řád je přiložen), která bude 
jezdit přes Určice,“ doplnil vedou-
cí Odboru dopravy Magistrátu mě 
sta Prostějova Miroslav Nakládal.

-kaa-

INZERCE

Výhody práce u nás:
Nadstandardní směnové příplatky 
(+20 Kč/hod.)
Závodní stravování od 22 Kč
Stravenky až 90 Kč
Zaškolení na danou pozici
Volitelný systém benefitů 
od 5000 Kč/rok nebo 5 volných dní
Firemní akce
Free WIFI pro zaměstnance

Požadujeme:
Ochotu pracovat v 8 nebo 
12 hodinových směnách
Ochotu učit se novým věcem

Spolupráce se studenty:
Exkurze pro žáky základních 
a středních škol
Placený praktický výcvik pro 
studenty strojírenských oborů

•  FRÉZAŘ
• OBSLUHA CNC
•  ÚDRŽBÁŘ FOREM
•  NÁSTROJAŘ
•  OBSLUHA NOVÉ MONTÁŽNÍ LINKY
•  OBSLUHA VSTŘIKOLISU
•  ELEKTRIKÁŘ – ÚDRŽBÁŘ (až 200 Kč/h)
•  ZÁMEČNÍK – ÚDRŽBÁŘ (až 160 Kč/h)
•   SKLADNÍK/Přípravář materiálu 

(průkaz VZV do 6 měsíců ZDARMA)

PŘIPOJTE SE K NAŠÍ FIRMĚ I VY!
Od 1. 6. připravujeme pravidelné autobusové spojení 

pro zaměstnance ve směru Olomouc/Lutín/Olšany a zpět. 
Navštivte nás v Olšanech u Prostějova 19, Po-Pá 7 – 14 hod.

VOLNÉ 
POZICE:

RV
18

00
66

6/
01
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Tašky na tříděný  
odpad jsou k dispozici
Lidé si je mohou vyzvednout na od-
dělení informační služby na radnici.

Tašky na tříděný odpad jsou bez-
platně vydávány občanům města, 
kteří mají trvalý pobyt v Prostějově, 
dle jejich zájmu a to až do vyčerpání 
zásob na oddělení informační služby 
na radnici. Tašky na tříděný odpad 
daroval Prostějovu v počtu 190 kusů 
Olomoucký kraj. 

Vše probíhá v rámci projektu „In-
tenzifikace odděleného sběru a za-
jištění využití komunálních odpadů 

včetně jejich obalové složky na území 
Olomouckého kraje“, který realizuje 
dárce ve spolupráci s právnickou oso-
bou EKO-KOM, a.s. v Olomouckém 
kraji na základě Dohody o spoluprá-
ci při řešení projektu „Intenzifikace 
odděleného sběru a zajištění využití 
komunálních odpadů včetně jejich 
obalové složky na území Olomoucké-
ho kraje“. -kaa-

Odvoz TKO z oblasti Záhoří v roce 2018

Poslední přistavení 18.10.– další vývozy dle naplnění kontejnerů
Volejte prosím na telefon: 582 302 752

KVĚTEN: 3. 5.–7. 5. 17. 5.–21. 5.

ČERVEN: 31. 5.– 4. 6. 14. 6.–18. 6. 28. 6.–2. 7.

ČERVENEC: 12. 7.–16. 7. 26. 7. –30. 7.

SRPEN: 9. 8.–13. 8. 23. 8.– 27. 8.

ZÁŘÍ: 6. 9.–10. 9. 20. 9.– 24. 9.

ŘÍJEN: 4. 10.– 8. 10. 18. 10 

Blokové čištění duben 2018
04. 04. – blok 1 

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

05. 04. – blok 2 

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

10. 04. – blok 3

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

12. 04. – blok 4 

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

14. 04. – blok 12 a 13 

Mathonova, Mathonova – 1. polovina parkoviště nemocnice od autobusové zastávky, 2. polovina parkoviště nemocnice, komunikace 
zastávka MHD u nemocnice

17. 04. – blok 5 

Fanderlíkova (Nerudova – sídl. Hloučela), Obránců míru, J. Švermy, Kpt. O. Jaroše (Nerudova – sídl. Hloučela), Nerudova, K. H. Kepky, 
Melantrichova – parkoviště (Polská – E. Králíka), Fanderlíkova – parkoviště (u kotelny u hřiště ZŠ)

19. 04. – blok 6 

Fanderlíkova (Kostelecké – Fanderlíkova 37), J. B. Pecky + parkoviště (J.B. Pecky 2–10), Krapkova, Floriánské nám., Hliníky, Resslo-
va, Fanderlíkova – parkoviště (Fanderlíkova 17–21), J. B. Pecky – vnitroblok + parkoviště, Krapkova – zálivka (vlevo k U Stadionu), 
Krapkova – parkoviště (vpravo k U Stadionu), parkoviště u Kubusu 2x

24. 04. – blok 7

F. Nováka (F. Nováka 3–5), Kostelecká 1 – vnitroblok a parkoviště, Kostelecká 2 – vnitroblok, Kostelecká 3 – vnitroblok, Kostelecká 
komunikace SSOK – (Přikrylovo nám. – most Hloučela), Martinákova, Martinákova – parkoviště, Martinákova – Kostelecká – chodník, 
Martinákova – cyklostezka, Kostelecká – cyklostezka

26. 04. – blok 8 

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

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

Evid. č. 5243 
(Rasty) – pes 
kříženec, nalezen 
dne 6. 2. 2018, 
místo nálezu: uli-
ce M. Pujmanové

Ev. č. 5255 
(Pink) – fena 
křížence, nalezena 
dne 18. 2. 2018, 
místo nálezu: uli-
ce Brněnská

Evid. 
č. 5258 
(Moris) – 
pes americ-
ký buldok, 
nalezen dne 
20. 2. 2018, 
místo ná-
lezu: ulice 
Svatoplu-
kova

Ev. č. 5257 (Werdel) – pes kříže-
nec, nalezen dne 20. 2. 2018, místo 
nálezu: ulice Vrahovická

Evid. č. 5266 (Lungo) – pes 
kříženec, nalezen dne 21. 2. 2018, 
místo nálezu: ulice Partyzánská

Ilustrační foto
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Plán provozu mateřských škol  
v době letních prázdnin
Informace o omezení nebo 
přerušení provozu najdou rodiče 
na přístupném místě ve škole 
nejméně dva měsíce předem. 

Prázdninový čas půjde opět ruku 
v ruce s omezením provozu mateř-
ských škol. Jeho rozsah si určuje 
každý ředitel mateřinky po projed-
nání se zřizovatelem. 

„Ředitelé, ve spolupráci se zřizo-
vatelem, se vždy mezi sebou musí 
dohodnout a sladit možnosti a pod-
mínky předškolního vzdělávání dětí 
s jinými školkami po dobu omezení 
nebo přerušení provozu. Zároveň 
musí informovat o možnostech 
a podmínkách zajištění péče o děti 
v době omezení nebo přerušení 
provozu,“ vysvětlila náměstkyně 
primátorky Ivana Hemerková. 

Organizace prázdninového pro-
vozu mateřských škol ve městě Pro-
stějově v období od 9. 7. do 31. 8. 
2018
n  2. 7.–4. 7. 2018 provoz všech 

mateřských škol
n  9. 7.–20. 7. 2018 pracoviště MŠ 

Smetanova ul. 24
pracoviště MŠ Husovo nám. 94

n  23. 7.–3. 8. 2018 pracoviště MŠ 
Fanderlíkova 69
pracoviště MŠ Květná ul. 4

n  6. 8.–17. 8. 2018 pracoviště MŠ 
Jana Železného, Sídliště svobody 
3578/79

n  20. 8.–31. 8. 2018 pracoviště 
MŠ Dvořákova ul. 5
pracoviště MŠ Libušinka ul. 18 

Během prázdninového provo-
zu bude zajištěno stravování dětí 
ve školních jídelnách zřizovaných 

statutárním městem Prostějovem.
Možnost omezení nebo přeru-

šení provozu mateřské školy v mě-
sících červenci a srpnu stanovuje 
§ 3, odst. 1 Vyhlášky Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy č. 
14/2005 Sb., o předškolním vzdělá-
vání, ve znění pozdějších předpisů. 

Anna Kajlíková,  
referent mediální komunikace 
Magistrátu města Prostějova 

Koupaliště Vrahovice již prochází rozsáhlou proměnou

Těžká technika, která nedávno vyje-
la na pozemek koupaliště ve Vraho-
vicích, již demolovala staré budovy, 
vybourala betonové konstrukce 
starého bazénu a připravuje plochu 
pro nové padesátimetrové městské 
koupaliště.

„Jak jsme již několikrát informo-
vali, v rámci stavebních prací budou 
odstraněny všechny stávající objek-
ty včetně bazénu. Ten nahradí nový 
nerezový o rozměrech 50 x 20 met-

rů. Součástí areálu bude i nový dět-
ský bazén, nové dětské hřiště, nová 
vstupní budova se zázemím včetně 
občerstvení. Pochopitelně upravíme 
i stávající zpevněné plochy, plochy 
hřišť a vybudujeme nové parkoviště, 
včetně plochy pro úschovnu kol, tak 
abychom navázali na dlouholetou 
tradici existence koupaliště v této 
části města Prostějova,“ vyjmenoval 
první náměstek primátorky Zdeněk 
Fišer s tím, že prvních 5 milionů ko-

run mělo být stavebně proinvestová-
no už v loňském roce.

„Vzhledem ke zdržení prací z dů-
vodu odvolání neúspěšného uchaze-
če o zakázku jsme tuto nevyužitou 
sumu vrátili zpět do rozpočtu a v le-
tošním roce ji využijeme. Celkově by 
si stavba měla vyžádat 85 milionů 
korun,“ dodal Fišer.  

V roce 2017 bylo vypsáno, pro-
střednictvím oddělení veřejných 
zakázek, výběrové řízení kdy nej-
výhodnější dodavatelskou nabídku 
předložila společnost AKVAHELP 
METAL spol. s r.o., Třinec. Cena 
na realizaci celého díla činí téměř 
85 milionů korun (vč. DPH). Autor-
ský dozor při provádění stavby má 
na starosti Stavoprojekt Olomouc 
a.s.. V rámci provádění stavebních 
prací bude nutná součinnost projek-
tanta, archeologa, autorského do-
zoru, technického dozoru investora 
a koordinátora BOZP.  -kaa-

KRÁTCE

Dětské hřiště ve Studentské 
ulici bude nově oploceno

Rada města Pros-
tějova akci odsou-
hlasila. 

S t á v a j í c í m u 
dětskému hřišti 

ve vnitrobloku za bytovými domy 
ve Studentské ulici č. 8 a č. 10 chybí 
oplocení, což by se brzo mělo změnit. 

„Hřiště přiléhá k silnici a je třeba 
zajistit bezpečnost dětí, které si zde 
hrají. Proto pochopitelně vyhovíme 
požadavku tamních obyvatel a oplo-
cení zde necháme vybudovat,“ uvedl 
náměstek primátorky Jiří Pospíšil 
k situaci hřiště, které je situováno 
u silnice mezi bytovými domy. 

Oddělení prostoru hřiště od ko-
munikace bude stát necelých  
67 tisíc korun.  -kaa-

Azylové centrum  
získá nové oplocení 
Město Prostějov zapůjčí centru dva 
své pozemky.

Azylové centrum, které poskytuje 
azylové ubytování osob a doplňkové 
služby ve formě intenzivní sociální 
práce, pracovní terapie, psychote-
rapie a právního poradenství získá 
do výpůjčky městské pozemky.

„Rada města již odsouhlasila tuto 
výpůjčku na dobu neurčitou s tří-
měsíční výpovědní lhůtou. Centrum 
ponese po dobu výpůjčky veškeré ná-
klady na provoz a údržbu pozemků. 
Vše bude legalizováno formou do-
datku ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 
13. 12. 2005,“ uvedl náměstek primá-
torky Jiří Pospíšil s tím, že důvodem 
výpůjčky je výstavba nového oplocení 
na hranici plánovaného rozšíření are-
álu. Oplocení do výšky dvou metrů, 
jehož součástí budou vstupní branky, 
je nutné k zajištění bezpečnosti a eli-
minaci pohybu cizích osob v dosud 
neoplocené části areálu.

„Ubytovací prostory jsou v sou-
časnosti volně přístupné a to je 
opravdu nešťastné. Oplocení bude 
stavět na své konto samo centrum,“ 
uzavřel náměstek Pospíšil. 

Radní proto vyhlásili záměr vý-
půjčky dvou částí pozemku p. č. 
6468/1 v k. ú. Prostějov o celkové vý-
měře 455 m2 Azylovému centru Pro-
stějov, o.p.s., se sídlem v Prostějově.
 -kaa-
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Druhý díl seriálu: Volební období pomalu končí. Radní bilancují v oblasti rozvoje 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 
stanovila. Předkládáme druhý díl 
seriálu, který postupně mapuje osm 
oblastí prohlášení. Za prosperitou 
města stojí, mimo jiné, jeho rozvoj. 
Jak dalece se v této oblasti daří? 

V oblasti rozvoje města se radní 
zavázali:
n věnovat pozornost územnímu plá-

nu 
n i nadále věnovat velkou pozornost 

všem místním částem města 
n usilovat o další rozšiřování průmy-

slových zón 
n budeme podporovat místní podni-

katelské aktivity 
n nezvýšíme daň z nemovitosti 
n i nadále budeme věnovat velkou 

pozornost prostějovskému zám-

ku, Národnímu domu a dalším 
památkám našeho města 

n oživíme centrum města o další 
kulturní akce, mimo jiné i ces-
tou grantové politiky a akcí spo-
jených s Prostějovským létem 
a Prostějovskou zimou 
Rozvoji města a Územnímu plá-

nu je věnována neustálá pozornost. 
V souladu se stavebním zákonem 
se v současnosti zpracovává Zprá-
va o uplatňování Územního plánu 
Prostějov, jejímž účelem je vyhod-
nocení územního plánu z hlediska 
jeho uplatňování. Rovněž se poři-
zuje III. změna Územního plánu 
Prostějov.

Je třeba zmínit pravidelná Setká-
ní vedení města s občany. Rada tak 
získává informace o tom, co obyva-
tele jednotlivých částí města trápí, 
co chtějí změnit, upravit. Ze setkání 
pak vychází například nejen opravy 
městského majetku, ale také inves-
tiční akce požadované tamními ob-
čany. V případě revitalizací sídlišť či 
částí města je vše projednáno s ob-

čany dané lokality (sídliště Šárka, 
Svobody, Tylova ..).

Další rozšiřování průmyslové 
zóny a tím navýšení zaměstnanosti 
v regionu je jasným cílem. Stále běží 
výkupy pozemků v ulici Kojetínské 
a Brněnské. Ve stávající průmyslo-
vé zóně se „zabydlují“ nové firmy, 
které nabídnou stovky pracovních 
příležitostí. Za nízkou nezaměst-
naností v regionu stojí také snaha 
vedení města o neustálé navyšování 
počtu zaměstnavatelů v průmyslové 
zóně. Nově zde byla realizována toč-
na pro autobusy.

Stranou nezůstávají ani místní 
podnikatelé a průmyslové podniky, 
se kterými jsou radní ve styku. Je 
naprosto nezbytné znát jejich potře-
by a být nápomocni při řešení pro-
blémů. Mimo jiné jsou to například 
i otázky týkající se územního plánu. 
Rozvoj v této oblasti prokazatelně 
přináší do regionu zaměstnanost. 
Při necitlivém přístupu mohou in-
vestoři od svých záměrů upustit 
a realizovat je jinde. 

Rada města Prostějova se zaváza-
la k tomu, že nezvýší daň z nemovi-
tosti. Daň tak zůstává nezměněna.

V letošním roce odstartovala 
celková oprava střechy Národního 
domu včetně venkovní zahrady – 
zařazeno do dotačního programu 
ITI, s možností čerpání prostředků 
ve výši několika desítek milionů ko-
run. Značné prostředky jsou stále 
investovány do oprav zámku, který 
je využíván pro kulturní a společen-
ské akce. S využitím masivní dotace 
bylo také opraveno náměstí v centru 
města, náročnou opravou prošla bu-
dova (Nové) radnice; opraveny byly 
dřevěné konstrukce budovy Muzea 
(stará radnice). 

Podařilo se oživit centrum měs-
ta. Lidé si již zvykli na Prostějovské 
léto a Prostějovskou zimu. Jme-
nujme další akce, jako jsou třeba 
Hodokvas, Masopust, Velikonoční 
trhy, Diskotéka na ledě, vystoupení 
špičkových umělců. Také mobilní 
kluziště a vánoční trhy stále sklízí 
obrovský ohlas.  -kaa-

Nejlepší webové stránky mají v Prostějově 
a ve Střeni
Města a obce v Olomouckém kra-
ji opět soutěžily o Zlatý erb. Letos 
se jich do klání o nejlepší webové 
stránky a elektronickou službu při-
hlásilo čtrnáct.

„Účelem Zlatého erbu je motivo-
vat města a obce, aby měly kvalitní 
webové stránky a internetové služ-
by, které lidem například ušetří ces-
tu na úřad. Všem soutěžícím děkuji 
za účast a blahopřeji vítězům,“ řekl 
hejtman olomouckého kraje Ladi-
slav Okleštěk.

Nejlepší internetovou prezenta-

ci ze všech přihlášených měst mají 
v Prostějově. „Nabízíme lidem na-
příklad virtuální prohlídku prostor 
historické budovy radnice,“ prohlá-
sil náměstek prostějovské primá-
torky Zdeněk Fišer. 

V kategorii obcí zvítězila Střeň. 
Její web zaujal porotu přehlednos-
tí i dostupností informací. Cenu 
za nejlepší elektronickou službu 
získal Lutín, který lidem už deset 
let nabízí posílání zpráv z obecního 
rozhlasu na e-mail. V současnosti 
toho využívají na dvě stovky odbě-

ratelů. 
„Občané jsou se službou velmi 

spokojení. Dostávají od nás aktuál-
ní informace, se kterými se mohou 
seznámit kdykoli a nemusí čekat 
na hlášení rozhlasu,“ uvedl starosta 
Lutína Antonín Bábek.

Zájem obcí o Zlatý erb v regionu 
roste. „Počet přihlášených nás pří-
jemně překvapil. Účast za Olomo-

ucký kraj byla v porovnání s ostat-
ními regiony třetí nejvyšší,“ dodala 
za organizátory soutěže Jitka Hajž-
manová.

Všichni krajští vítězové postu-
pují do celostátního kola dvacá-
tého ročníku soutěže Zlatý erb, 
které proběhne 9. dubna v Hradci 
Králové. 

Eva Knajblová
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INZERCE

BYDLENÍ 
JAKO V BAVLNCE

www.jhreality.cz608 805 659
582 341 705

Komfortní byty 2+kk až 4+kk
Klidná lokalita
Centrum města
Vybavení bytů 
ve vysokém standardu
Bydlení přímo u cyklostezky

Společnost DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. je významným světovým výrobcem výhybek a výhybkových konstrukcí pro železniční 
a tramvajové tratě, s více než stoletou tradicí a specializací na jejich vývoj, konstrukci, výrobu, montáž a regeneraci.

Přidejte se k našemu týmu!
Aktuálně obsazujeme tyto pozice:

Našim zaměstnancům nabízíme: zázemí stabilní české společnosti, zajímavé pracovní ohodnocení, 
moderní pracovní prostředí, vzdělávaní a rozvoj kariéry

DT – Výhybkárna a strojírna, a. s., Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov 
www.dtvs.cz

e-mail: dolecek@dtvs.cz, tel.: 777 817 147

SERVISVÝZKUM A VÝVOJ KONSTRUKCE VÝROBA

 zámečník kolejových konstrukcí

 svářeč kovů

 soustružník kovů

 technolog

 technolog svařování

 konstruktér
RV

18
00

06
6/

03
RV

18
00

46
2/

01

PRO INZERCI  
PROSÍM 

KONTAKTUJTE:

Karal Tomáš
mob: +420 732 530 071

e-mail: karal@regvyd.cz

Uzávěrka příštího čísla:
18. dubna

RV
18

00
70

0/
01



10 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY Z MĚSTA

Informace o činnosti sekce učitelů – 
důchodců při oblasti Střední Morava
Scházíme se na výborových schů-
zích každý měsíc a připravujeme 
program pro naše členky. První 
besedou v únoru byla velmi hezká 
a poutavá přednáška s promítáním 
o loutkovém divadle „Pronitka“. 
Proč Pronitka, Prostějov a loutky 
jsou vázány na niti. Přednášku si 
připravila principálka divadla paní 
Lucie Hlačíková a ukázky z pohá-
dek s loutkami předvedli členové 
divadla pí Zdena Halouzková, Eva 
Špačková a pan Pavel Antl. Lout-
kové divadlo „Pronitka“ hraje kaž-
dou neděli ve 13:30 hod a v 15:30 
hod. v sále Sokolovny I, Skálovo 
nám. Divadelní představení se 
hrají od října do března. Pohádky 

jsou u dětí oblíbené, napjatě sle-
dují děj a tak se učí vnímat lidskou 
řeč, být pozorný a umět se chovat 
v divadle. Paní principálka sezná-
mila přítomné členky s různými 
loutkami, např. marionetami, 
maňásky apod.. U nás je velká tra-
dice loutek. Vzpomeňme na Josefa 
Skupu – Hurvínek, Mánička, nebo 
Matěje Kopeckého. Loutkářský 
obor v Sokole I má bohatou tradici 
od roku 1869. Po rozpadu HŽ Pv se 
loutkové divadlo a všechny loutky 
přesunuly do Sokolovny I. Loutko-
vé divadlo Pronitka se zúčastňuje 
celostátních přehlídek v Přerově 
a jezdí na představení do okolních 
vesnic. Děkujeme paní Lucii Hla-

číkové a členům souboru za velmi 
pěkné odpoledne.

Z další činnosti – divadlo Tu-
randot v Brně dne 27. 2. 2018, slav-
nostní beseda ke Dni učitelů 27. 
3. 2018 v sále DUHY ve 14:00 ho-
din. Ve čtvrtek 31. 5. 2018 jedeme 
do divadla v Brně na operu Cosi fan 
tutte a v červnu pořádáme zájezd 
do Prahy, prohlídku Strahovského 
kláštera a Bílkovy vily. Děkujeme 
statutárnímu městu Prostějovu 
za finanční podporu, bez které by-
chom nemohli pořádat zájezdy ani 
divadla.

Za výbor 
Ludmila Znojilová

Dobrá věc se opět 
i přes problémy 
podařila

Sníh v našem městě je již skoro každo-
ročním problémem. Buď nenapadne 
vůbec, anebo když napadne, tak všech-
ny překvapí. Překvapit se ovšem nene-
chají organizace, zapojené do projektu 
Sněhuláci pro Afriku. Tato, již šestým 
rokem běžící akce, má netradičním 
způsobem pomoci malým dětem v Af-
rice, letos konkrétně v Gambii a zpří-
jemnit jim jejich nelehký život.

Účastníci postaví sněhuláky, vyfo-
tí je a následně i zašlou dobrovolnou 
částku na účet pořadatele, kterým je 
Gymnázium v Ostravě – Hrabůvce. 
Z vybraných prostředků se nakoupí 
kola a ta se pošlou do Afriky, letos tedy 
do státu Gambie.

Letos se podařilo postavit sněhu-
láky až 16. února a stavitelé z prostě-
jovské Střední zdravotnické školy vy-
užili sněhový materiál až do poslední 
vločky, jelikož vzhledem k teplotám 
skoro tál pod rukama. Ale dobrá věc se 
podařila a sněhuláci vydrželi alespoň 
focení a 24 hodin, než opět roztáli. 
Teď ještě bude poslána suma, která se 
aktuálně vybírá a snad alespoň tahle 
malá kapka pomůže dobré věci. Do-
dejme ještě, že dalším partnerem pro-
jektu ve městě je i organizace Člověk 
v tísni o.p.s. -mm-

ZŠ Horáka – škola, která plave pro zdraví i pro radost

Co najdete jen na naší škole, co přiná-
ší dětem potěšení a ještě upevní jejich 
zdraví? Přece plavecký bazén. Čeká ho 
rozsáhlá rekonstrukce a příští škol-
ní rok přivítá nové plavce i nadšence 
v úplně novém hávu. Právě proto se 
chystáme zařadit pro naše budoucí 
prvňáčky „hry ve vodě a s vodou“ pří-
mo do tělesné výchovy a dát jim tak 
možnost naplno využívat možností 
školy hned od prvopočátku. O tom, 
jak je kontakt s vodou zdraví prospěš-
ný, není třeba polemizovat. Nespor-
nou výhodou také je, že děti nikam 
nepřechází a veškerou péči dostanou 
tady u nás. Dlouholeté zkušenosti, kdy 
žáci plaveckých tříd patří mezi nej-
zdravější a nejodolnější, mluví za vše. 

Tím ale novinky pro příští rok ne-
končí. Do všech prvních tříd začlení-
me v rámci matematiky prvky metody 
profesora Hejného, abychom dětem 

matematiku zpříjemnili a nechali je 
samostatně objevovat její taje, expe-
rimentovat a nacházet různá řešení. 
Stejně tak chceme vyjít vstříc všem 
rodičům, pro které je důležitá znalost 
cizích jazyků a jejich děti již navštěvují 
angličtinu v mateřské škole. Hravou 
a hlavně konverzační formou naváže-
me na jejich znalosti už od první třídy 
a budeme je aktivně rozvíjet napříč 
všemi předměty tak, aby došlo k jejich 
maximálnímu využití. 

Kromě tradičních kroužků výtvar-
ných, sportovních a vzdělávacích na-
bídneme našim žákům lezecký krou-
žek na naší umělé horolezecké stěně 
s našimi instruktory lezení. Pro mi-
lovníky sportů bude k dispozici bas-
ketbal či aqua-aerobic. Na naší škole 
se povinně kromě angličtiny vyučuje 
i němčina s ruštinou. Jako nepovin-
nou novinku zařadíme od příštího 
školního roku i výuku španělštiny. 

Kolektiv pedagogů je připraven 
věnovat se jak žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami, tak i žákům 
nadaným a dychtícím po osobním 
rozvoji. Těšíme se na vás dne 26. 3. 
2018 na Dni otevřených dveří od 8:00 
do 10:00 hod., kdy se můžete podí-
vat do vyučovacích hodin, a dále pak 
od 16:30 do 17:30 hod., kdy je pro 
naše nejmenší připravena zábavná 
Zdravá školička. 

Tak neváhejte a přijďte.

Mgr. M. Strouhalová, zástupce 
ředitele pro 1. stupeň
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Činnost Komise sociální a zdravotní  
Rady města Prostějov

Komise sociální a zdravotní je porad-
ním orgánem Rady města Prostějova. 
V současném volebním období má 
komise 11 členů, kteří jsou odborníky 
převážně v oblasti zdravotnictví nebo 
sociálních služeb. Ve funkci předsedy 
pak pracuje již od roku 2007 dlouho-
letý člen MUDr. Pavel Holík. Jednání 
komise se uskutečňují zpravidla jed-
nou za měsíc (mimo letní prázdniny) 

a v případě, kdy je nutné řešit nalé-
havý případ, zasedá komise i mimo 
schválený plán. Hlavním posláním 
komise je realizovat v co nejvyšší míře 
sociální politiku v našem městě. Mezi 
hlavní činnost komise patří například 
projednávání žádostí o přidělení bytu 
zvláštního určení v domech s pečo-
vatelskou službou v majetku města 
Prostějova a žádostí o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Prostějova 
v oblasti sociální a zdravotní. Komi-
se také předkládá návrhy a náměty 
Radě města Prostějova na zlepšování 
a rozšiřování sociálních a zdravotních 
služeb ve městě, z pozice odborníků 
z praxe pak členové komise často sami 
předkládají k projednání aktuální 
náměty a připomínky z dané oblas-
ti. V minulém období byla zvýšená 
pozornost věnována také například 
otázce sociálního bydlení a proble-
matice zřizování sociálních ubytoven 
na území města Prostějova. Již v roce 
2015 komise doporučila podpořit pro-
vozování služby Senior taxi. Ve snaze 
co nejefektivněji zmapovat činnost za-
řízení poskytujících sociální a zdravot-
ní služby občanům města Prostějova, 
uskutečňuje komise formou výjezd-
ních zasedání některá jednání přímo 
ve vybraných zařízeních. V období let 
2015–2017 členové komise navštívili 
například Azylové centrum Prostějov, 
spolek LIPKA (návštěva sídla spolku 
i nově zřízené služby chráněného byd-
lení ve Vrahovicích), Centrum sociál-
ních služeb Prostějov, Hospic na Sva-
tém Kopečku, Domov „Na Zámku“ 
v Nezamyslicích, Zdravotnickou zá-

chrannou službu Olomouckého kraje 
– územní pracoviště Prostějov, nebo 
Kontaktní centrum v Prostějově, je-
hož zřizovatelem je Společnost Po-
dané ruce o.p.s. Zástupci vybraných 
organizací bývají v případě nutnosti 
přizváni i přímo na jednání komise.

MUDr. Pavel Holík z pozice před-
sedy komise klade dlouhodobě velký 
důraz na pečlivé projednávání všech 
materiálů. Od členů komise je vyža-
dován profesionální přístup k řešení 
jednotlivých problematik, konstruk-
tivně a operativně jsou řešena všech-
na podání, žádosti i stížnosti ze strany 
občanů či organizací. Při projednávání 
agendy žádostí o přidělení bytu zvlášt-
ního určení v domech s pečovatelskou 
službou komise úzce spolupracuje 
s Domovní správou Prostějov, s.r.o., 
která vede evidenci žádostí a správu 
těchto bytů. Jednání komise se také 
pravidelně účastní (bez práva hlaso-
vání) Bc. Pavel Smetana, náměstek 
primátorky, a Mgr. Jaroslav Svozil, 
vedoucí Odboru sociálních věcí Ma-
gistrátu města Prostějova.

 
Ing. Zuzana Navrátilová, 

 (tajemnice komise)

(zleva): Marcela Župková, Dagmar Faltýnková, MUDr. Danuše Pelikánová, MUDr. Bohuslav 

Machaň, Ludmila Jeričová, MUDr. Pavel Holík, Mgr. Jaroslav Svozil (vedoucí OSV MMPv), 

Ing. Lenka Černochová, PhDr. Miluše Lišková, Ivo Slavotínek, Jiří Vejvoda, Bc. Pavel Smeta-

na (náměstek primátorky)

Cestovní ruch a Prostějov
Cestovní ruch je významným feno-
ménem dnešní doby, jehož význam 
neustále roste. Cestování je obecně 
chápáno jako běžná součást životní-
ho stylu. Lidé se čím dál víc vydávají 
za přírodou, kulturou, památkami, 
sportovními aktivitami v létě i v zimě, 
bez ohledu na datum narození. V celé 
republice se cestovnímu ruchu věnuje 
náležitá pozornost. V loňském roce se 
cestovní ruch v České republice v tvor-
bě HDP dostal na 3 %, čímž předstihl 
např. zemědělství. České regiony se 
ale potýkají s proměnlivým zájmem 
turistů. Počet návštěvníků se v jed-
notlivých oblastech za poslední čtyři 
roky ( data ČSÚ 2012–2016) měnil 
i o více než sto procent. Např. turistů 
přibylo na Olomoucku 57%, Svitavsku 
89%, Litovelsku 33%, Konicku 66%. 
Na Prostějovsku pouze 4,1%. Zdá se, 
že v Prostějově se cestovnímu ruchu 
nevěnuje náležitá pozornost. 

Při radě města sice existuje komise 
pro kulturu a cestovní ruch, ale ta se 
zabývá pouze kulturou. Jednání této 
komise se cestovním ruchem neza-
bývají. Dotace komisí navržená jsou 
pouze do oblasti kultury. Zastupitel-
stvo olomouckého kraje schválilo pro 
rozvoj cestovního ruchu běhen roku 
2017 ve vypsaných dotačních titulech 
desítky projektů za téměř deset mili-
ónů korun. Z Prostějova nepřišla ani 
jedna žádost o dotaci. Ani jediná.

 Olomoucký kraj, který rozvoj ces-
tovního ruchu významně podporuje, 
zřídil před lety pro rozvoj a koordi-
naci cestovního ruchu dvě základní 
sdružení a to „Střední Morava – sdru-
žení cestovního ruchu“ a „Jeseníky 
– sdružení cestovního ruchu“. Jedná 
se o sdružení měst, obcí a organiza-
cí podnikajících v cestovním ruchu. 
Město Prostějov ale členem sdružení 
není. Totéž se týká i členství v asociaci 

cykloměst, o které nemá město zájem 
i když vstup již před rokem doporučila 
dopravní komise města a pro rozvoj 
cestovního ruchu by členství bylo pří-
nosem.

Je jisté, že se historií a množ-
stvím památek nemůžeme srovná-
vat s Olomoucí nebo Kroměříží. Ak-
tivitou v oblasti cestovního ruchu se 
ale srovnávat můžeme se sousedním 
Vyškovem. Jezdíme s dětmi z Pros-
tějova do Vyškova do ZOO, DinoPar-
ku nebo krytého plaveckého are-
álu. Z Vyškova do Prostějova není 
kam a proč. Bohužel neumíme ani 
plně propagovat ty památky, které 
máme. Například kulturní památku 
Národní dům nebo budovu radnice, 
muzea nebo zámku. Filmaři k nám 
jezdí natáčet v těchto prostorách fil-
my a my to neumíme využít k přilá-
kání turistů. O víkendech, kdy jsou 
památky uzavřeny včetně restaura-

ce Národního 
domu, nemají 
turisté šanci 
si tyto skvosty 
prohlédnout. 
Víkendový cestovní ruch v Prostějo-
vě není. V našem městě máme celou 
řadu dalších významných a kulturně 
hodnotných objektů, jenom se jimi 
nesnažíme pochlubit a využít jejich 
přitažlivosti. Problémů je samozřej-
mě mnohem víc, ale tím by se musel 
někdo vážně a systémově zabývat.

Chtěl bych tímto doporučit vedení 
města, aby se oblastí cestovního ru-
chu začalo vážně zabývat a případně 
zřídilo samostatnou komisi pro rozvoj 
cestovního ruchu při radě města. 

Ing. Jaromír Hruban
člen výboru pro rozvoj cestovního 

ruchu Olomouckého kraje  
za hnutí ANO 2011
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Nejen velikonoční zamyšlení 
Čas i tento rok neúprosně běží. Než 
jsme se nadáli, jsou zde velikonoč-
ní svátky. Pro mnohé oslava jara, 
pro křesťany oslava zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista. Pro všechny, alespoň 
tak to vnímám já, je to nový začátek. 
Začátky bývají různé. Pro odlehčení 
jeden z Murphyho zákonů tzv. Pud-
derův zákon zní : „Dobrý začátek 
špatný konec. Špatný začátek-ještě 
horší konec“. Nevím, zda začátek 
našeho „zastupitelování“ v tomto 
volebním období byl dobrý a jaký 
bude konec? Často se od věřících 
a ještě navíc aktivních věřících oče-
kává hodně. Uvedu konkrétní pří-
klad, kdy naše plány vyústily v reál-
ný čin. Jak mnozí víte, vedle kostela 
sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské 
vznikl díky Bohu, za přispění far-
níků, města Prostějova a díky práci 
všech, kdo se zapojili, objekt Paxu, 
(což znamená Mír) a Galerie Cyril 
ve věži kostela. Když jsme začali re-
konstruovat uvedené prostory, byla 
řada pochybovatelů, zda má tato 
práce smysl. Dílo se podařilo a ros-
te dál. Jsou to prostory určené k se-
tkávání při kulturních, duchovních 
akcích, ale i při odpočinku a zába-
vě. Kéž by za našim zastupitelstvem 

bylo také takové dobré dílo. A ne-
myslete i naše farní společenství má 
rozdílné názory na různé problémy 
a dění, snažíme se o rozumnou do-
mluvu a doufám, že by to tak mělo 
být i na radnici.

Proč to píšu. 
I tento rok nás čekají volby, nic 

nového pod sluncem. „A je to tady,“ 
řeknete si. Ne, nebudu vám nic 
slibovat. Nakonec každý vidí, jaká 
práce za lidmi, kteří v rámci místní 
politiky něco dělají, je vidět. Dovo-
lím si apelovat na názor otec Fran-
tiška, našeho papeže, který vybízí, 
aby každý křesťan, nebo i každý od-
povědný člověk, měl svůj rozumný 
názor a byl otevřený, vstřícný a také 
dle svých sil a „svých Bohem mu 
svěřených hřiven“, se do veřejného 
dění zapojil. Ráda bych připomněla 
můj oblíbený Ježíšův citát: „ Oheň 
jsem přišel vrhnout na svět a jak si 
přeji, aby už vzplanul“(evangelium 
sv. Lukáše žalm 12,49). Pro širší 
pochopení. Je třeba osobností a ne-
jen v politice, které vnímají politi-
ku jako službu ku prospěchu všech 
a přes rozdílnost povah, zájmů se 
snaží dílo i vzájemnou pospolitost 
budovat. 

Přeji i s kolegou Ing. Petrem 
Kousalem za náš Klub KDU – ČSL 
všem požehnané prožití velikonoc, 
odvahu, lásku a naději.

MVDr. Zuzana Bartošová 
(zastupitelka za KDU-ČSL 

v Prostějově)

Chytrý Prostějov
Svět a tech-
nologie se ka-
ždým dnem 
rozvíjejí a my 
bychom měli 
začít připravo-
vat i naše měs-
to na nástup 
„chytrých tech-
nologií“ ke ka-
ždodennímu 
užití. Konkrét-
ně si pod tím-
to pojmem lze 
představit ce-
lou řadu služeb 

a opatření v mnoha oblastech.
V dopravě by si Prostějov jistě již 

zasloužil například mobilní aplika-
ci, kterou si nahrajete do mobilního 
telefonu a která vám ukáže přesná 
místa ve městě, kde jsou právě teď 
volná parkovací místa. Stejně tak by 
podobná aplikace mohla ukazovat 
například aktuální polohu autobusů 
hromadné dopravy. Do „chytrých“ 
řešení, která by se nám v Prostějově 
hodila, patří také třeba infrastruk-
tura pro sdílené automobily i jízdní 
kola nebo semafory řízené podle 
aktuální intenzity dopravy v jed-
notlivých směrech, které díky tomu 
uleví ve špičce od nejhorších kolon.

Moderní trendy pronikají 
i do oblasti podnikání a inova-
cí, kde by se v Prostějově mohlo 
jednat třeba o zázemí pro start-u-
py, prostředí sdílených kanceláří 
a služeb a větší propojení firem 
a škol. Právě vzdělání samotné je 
možná nejdůležitějším prvkem bu-
doucí prosperity a rozvoje města. 
Proto bychom si přáli stálé zkvalit-
ňování prostějovských škol a hlav-
ně také vznik technologického klu-
bu, ve kterém by se děti a studenti 
mohli prakticky seznamovat s no-
vými technologiemi, které ještě 
i pro část naší generace často zní 
jako sci-fi, ale v budoucnu se bez 
jejich znalosti naše dnešní děti ne-
obejdou. Jde například o 3D tisk, 
robotiku, senzoriku a umělou inte-
ligenci. My jednoduše chceme, aby 
byl Prostějov připravený na svět, 
jak bude vypadat už v blízké bu-
doucnosti.

Tomáš Blumenstein, 
Milada Sokolová

Zastupitelský klub ODS

Aby občané rozhodovali o investicích? 
Pro současné vedení města nemyslitelné
Participativní rozpočet umožňuje 
občanům navrhnout, co by ve svém 
okolí chtěli vybudovat či vylepšit, 
a následně vybrat v hlasování ty nej-
lepší projekty. Přispívá nejen ke zvý-
šení zájmu veřejnosti o záležitosti 
svého města a kvalitu života v něm, 
ale také ukazuje na konkrétních vý-
sledcích pozitiva aktivního přístupu 
občanů k věcem veřejným.

Navrhovali jsme to více než před 
rokem a získali příslib, že se tím 
vedení města bude zabývat. Výsled-
kem bylo přidělení po 1mil Kč osad-
ním výborům. Je to lepší než nic, 
ale považujeme to za řešení ve stylu 
chytré horákyně. Peníze se sice vy-
členily, ale nerozhodují o nich obča-
né, nýbrž politiky dosazené osadní 
výbory. Po roce jsme se tedy k téma-
tu znovu vrátili a navrhli vznik pra-
covní skupiny složené ze všech stran 
v zastupitelstvu, aby projekt začala 
společně připravovat. Nějaký čas to 

totiž zabere. Žádné konkrétní para-
metry jsme nenavrhovali a nepoža-
dovali. Výsledek? S výjimkou jediné 
zastupitelky návrh z řad koalice ne-
podpořil nikdo.

Po letech marných návrhů 
na zprůhlednění rozhodování, hos-
podaření městských organizací 
a městem ovládaných firem a na za-
pojení občanů do rozhodování se 
začíná zdát, že slova transparence 
a zapojení občanů jsou pro některé 
radní a zastupitele vulgárními výra-
zy. S výjimkou transparentního účtu 
jediné, co se podařilo prosadit, byly 
věci, které jsme uměli sami a udělali 
prvně sami – přenosy ze zastupitel-
stva či zveřejnění zápisů z komisí. 
Ve spolku Prostějov olympijský, kde 
má protéci 135 mil Kč, je mezitím 
zhasnuto a veřejnost je nadále obe-
lhávána o smyslu projektu i jeho fi-
nancování.

Vrátím-li se ale k záležitosti par-

ticipačního rozpočtu, jediné, co je 
skutečně zapotřebí, je trocha dobré 
vůle. A ta na straně opozice celou 
dobu byla.

Tématu participace také bude vě-
novat přednáška „Občanská partici-
pace – cesta k lepšímu městu“, která 
proběhne 26. 4. od 17:00 v městské 
knihovně s odborníky Pavlem Šara-
dínem, Jakubem Lyskem a Tomá-
šem Koláčným. Jste srdečně zváni.

Petr Kapounek
Změna pro Prostějov
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Beseda o holocaustu 
12. února letošního roku se žáci 
prvních ročníků střední školy 
Trivis v Prostějově zúčastnili 
besedy s pamětníkem holocaustu 
Ing. Pavlem Friedem. Samotné 
debatě předcházel dvouhodinový 
workshop s lektorkami brněnské 
pobočky Židovského muzea, 
ve kterém se studenti podrobně 
seznámili se situací odehrávající 
se v našich zemích mezi roky 
1938–1945.

„Tématem války se zabýváme nejen 
v dějepise, ale i propojením s me-
zipředmětovými vazbami. Naši vy-
učující se snaží vysvětlovat žákům 
tuto situaci v historickém kontextu 
i z odborného hlediska – v rámci 
práva, kriminalistiky, penologie, 
adekvátnost trestu a způsob výkonu 
trestu v poválečném období. Snaží-
me se jim ukázat souvislosti a pou-
kázat na to, že toto téma je neustále 
aktuální a živé ve vztahu k minulosti 
i přítomnosti,“ vysvětluje pedagožka 
Klára Smékalová ze střední školy 
Trivis s tím, že toto nebyla ojedinělá 
akce na téma holocaustu.

„Organizujeme i podobné besedy, 
žáci mají také možnost v rámci škol-
ních exkurzí navštívit koncentrační 
tábor Osvětim,“ dodává Smékalová.

Dialog s pamětníkem však 
na žáky intenzivně zapůsobil, při 
workshopu se aktivně zapojovali 
do diskuse a úkolů. 

„Při besedě je mimo jiné zajíma-
lo, jakým způsobem probíhaly dny 
v koncentračním táboře, jak se vů-
bec dalo přežít... Na závěr se shodli, 
že život často ovlivní souhra náhod 
a nečekaných rozhodnutí. Také si 
uvědomili, že tato vážná situace se 
může opakovat a jak pan Fried kon-
statoval, v určité míře se stále obje-
vuje v různých zemích světa i v sou-
časnosti,“ uzavírá pedagožka Klára 
Smékalová ze střední školy TRIVIS.

Pavel Fried pochází z Třebíče, 
z rodiny židovského obchodníka. 
Po zavedení norimberských zákonů 
se rodiny dotkla protižidovská opat-
ření – arizace obchodu, vyloučení ze 
školy, ztráta občanských práv. Stej-
ně jako jeho rodiče a starší sestra, 
byl i Pavel Fried deportován do Te-
rezína. Odjel v květnu 1942 a strávil 
zde tři roky, až do 8. května 1945, 
kdy byl Terezín osvobozen. Sestra 
s manželem zahynuli v březnu 1944 
v Osvětimi, rodiče a Pavel jako jediní 
z rozvětvené rodiny válku přežili.

„O toto téma jsem se dříve moc 
nezajímala, jen co jsme se učili 
ve škole, takže teď na přednášce 

jsem se dozvěděla spoustu dalších 
věcí a hlubších souvislostí. Je dobře, 
že stále ještě žijí pamětníci, kteří pře-
dávají dalším generacím své zkuše-
nosti z toho, co prožili za války. Aby 
se naše generace ponaučila a vyhnu-
la tomu, co způsobilo holocaust,“ 
konstatovala studentka a účastnice 
besedy Sabina Machátová.

O spolupráci (nejen) TRIVISu 
s Židovským muzeem v Praze, od-
dělením pro vzdělávání a kulturu, 
pobočka Brno, více prozradila pra-
covnice muzea Táňa Klemetová:

„Spolupráci jsme navázali díky 
kontaktu od Institutu terezínské 
iniciativy, na který se vyučující Klá-
ra Smékalová obrátila s prosbou 
o zajištění besedy s pamětníkem pro 
studenty školy. Snažíme se takové 
besedy vždy připravovat společně 

se vzdělávacími programy o ho-
locaustu, které naše pobočka nabízí. 
Tak tomu bylo i v případě progra-
mu v Prostějově, kam jsme přivezli 
workshop Holocaust v dokumen-
tech, což je program, při němž se 
studenti seznamují s různými eta-
pami holocaustu na základě dobo-
vých dokumentů. Myslím si, že škola 
Trivis není jedinou prostějovskou 
školou, která využila naší vzděláva-
cí nabídky. Například do projektu 
Krokus, kdy školám posíláme cibul-
ky žlutých krokusů, které je s žáky 
sází jako symbol dětských obětí 
holocaustu, se loni zapojili i někte-
ří žáci z Prostějova a také k nám 
do Brna jezdí školáci na vytipované 
vzdělávací aktivity“.

-red-

Ve dnech 7. a 8. února 2018 prožívali 
uživatelé i pracovnice denního staci-
onáře Pivoňka mimořádně zajímavé 
chvíle. Atmosféra vzrušení, nejistoty 
a radostného očekávání něčeho mi-
mořádného zavládla v Pivoňce již 
několik dní před tímto datem. Ptáte 
se proč? Natáčení filmu na meziná-

rodní filmový festival v Praze, to je 
přece událost!

A tak vzniká spousta otázek, kte-
ré je třeba zodpovědět. A ta nejdů-
ležitější: O čem film bude? Pocity 
nejistoty protrhlo sdělení Martiny 
Smékalové, vedoucí týmu mladých 
filmařů. Film bude o sportu a spor-

tovcích v Prostějově, také trochu 
o baletu a o Pivoňce.

Velká úleva a radostné nadšení. 
To přece známe. To jsme si vyzkou-
šeli na prosincové besídce. Tým te-
nistů, baletky – labutě i koulařka 
a oštěpař. Tím jsou zodpovězeny 
další otázky, kdo čím bude a jaké bu-
dou rekvizity a oblečení. Teď zbývala 
ještě jedna důležitá otázka: Kde?

To nám pomohli zodpovědět dva 
příjemní a vstřícní lidé, s nimiž je 
opravdu radost spolupracovat. Jed-
ním je paní Pavla Jahodová, vedoucí 
tanečního oboru na Prostějovské 
ZUŠ, která nám umožnila natáčet 
baletní vystoupení přímo v balet-
ním sále ZUŠ v prostorách zámku. 
Naše skupinka baletek si vychutnala 
nejen atmosféru baletního sálu, ale 
i baletní „piškoty“ a sukénky. Byl to 
pro ně nevšední zážitek. I za ten dě-
kujeme.

Druhým příjemným člověkem je 
mladý galantní muž, spjatý s profe-

sionálním tenisem v Prostějově, pan 
Ondřej Perůtka. Díky němu jsme 
mohli načichnout atmosférou te-
nisových kurtů a také si vyzkoušet, 
jak uchopit raketu a odpálit míček 
i před kamerou. Jeho milý přístup 
a úžasná trpělivost s naší skupinkou 
„sportovců“ způsobila, že natáče-
ní v prostorách Tenis komerc, bylo 
nezapomenutelným zážitkem pro 
všechny uživatele, pracovnice i fil-
maře.

A tak dva hektické dny plné na-
pětí a akce jsou za námi. Filmového 
materiálu je dost a teď jen záleží 
na mladých filmařích, jak jej zpra-
cují. A my se už teď těšíme na fes-
tival v Praze s pocitem dobře vyko-
nané práce. A ještě něco nás těší, že 
i v dnešní komerční době, jsou mezi 
námi lidé, kteří jsou ochotní věnovat 
svůj čas a energii a nebojí se spolu-
pracovat s lidmi s mentálním posti-
žením.

Kolektiv DSP

Natáčení filmu v Pivoňce
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Významné stavebně investiční akce roku 2017 – 3. část 
V roce 2017 byly realizovány i další investiční akce, které příznivě ovlivnily život v našem městě.

Venkovní posilovny Street Workout

Byla provedena výstavba 2 venkovních posiloven Street Workout v Kolářo-
vých sadech a ve Vrahovicích. Celkové náklady činily cca 1 mil. Kč. Stavbu 
realizovala firma Clean4you s.r.o.

Cyklistická stezka Pod Kosířem

V minulém roce byl dokončen další dílčí úsek cyklistické stezky. Celkové 
finanční náklady činily cca 1 mil. Kč. Stavbu realizovala firma FCC Pros-
tějov, s.r.o.

Oprava podlahy tělocvičny na Reálném gymnáziu

V rámci investiční akce byla provedena oprava podlahy v tělocvičně, obložení 
stěn a další drobné úpravy. Celkové náklady činily cca 3,5 mil. Kč. Stavbu re-
alizovala ROYAL TECH s.r.o.

Rekonstrukce náměstí Spojenců

V rámci 1. etapy revitalizace byla provedena rekonstrukce vozovky, chodní-
ků, veřejného osvětlení. Byla vybudována podzemní kontejnerová stání, nová 
dětská hřiště a mobiliář a provedeny sadové úpravy. Celkové náklady činily 
cca 17 mil. Kč. Stavbu realizovala firma Strabag a.s.

Regenerace sídliště Tylova

Byly provedeny stavební úpravy komunikace, parkovacích míst a chodníků. 
Bylo vybudováno veřejné osvětlení a provedena výsadba zeleně. Celkové ná-
klady činily cca 14 mil. Kč. Zhotovitelem stavby byla firma Strabag a.s.

Komunikace a chodníkv v Žešově U Palírny

V rámci stavby byla provedena rekonstrukce komunikace v celkové délce cca 
300 m a osazeny nové sloupy veřejného osvětlení. Celkové náklady činily cca 
5,2 mil. Kč. Stavbu realizovala firma Strabag a.s.
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OBČANSKÁ PORADNA
PETRA MICHKA

POSTŘEHY PETRA MICHKA A JEHO PŘÁTEL
Jiří Krampol: Bolek Polívka nedávno konstatoval: “Když majů 
manžele problémy, tak za to možů vždycky obě strany. Jak 
manželka, tak aj tchýňa!”

Petr Michek: Kdysi dávno jsem sledoval pořad Manéž Bolka 
Polívky a Bolek perlil. Bavíja se dvě vlaštovky a jedna praví téj 
druhéj: “Bude chcat”. “Jak to poznáš?” “Lidi na nás čumíja”.

Radim Uzel:  Jako mladý lékař jsem často slýchával rady 
od svých starších kolegů. “Když z ní svlékáš šaty a její 
podprsenka ladí s kalhotkami, tak jsi to nebyl ty, kdo se 
první rozhodl, že tento večer dojde i na intimnosti!”

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

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

MUDr. Radim Uzel        Mgr. Petr Michek               Jiří Krampol

RV
17

02
02

1/
03

V1
70

21
84

/0
3

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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Statutární město Prostějov vyhlašuje konkurzní řízení
v souladu s § 166 zákona č. 
561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání 
a v souladu s vyhláškou č. 
54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních 
komisích v platném znění vyhlašuje 
konkurzní řízení na obsazení 
funkce ředitele, -lky příspěvkové 
organizace Základní školy 
Prostějov, ul. E. Valenty 52

Stanovené  
kvalifikační předpoklady:
n vzdělání a související podmínky dle 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících 

a o změně některých zákonů

n praxe dle § 5 odst. 1 písm. b zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých 
zákonů

n organizační a řídící předpoklady
n znalost školských předpisů a proble-

matiky řízení daného typu školy
n občanská a morální bezúhonnost
n dobrý zdravotní stav
n znalost Aj nebo Nj vítána

K přihlášce zájemce doloží:
n ověřené kopie dokladů o nejvyšším 

dosaženém vzdělání (diplom včet-
ně vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce), event. další doklady 
o prohloubení vzdělání, včetně 
absolvování kurzů a seminářů, se-
znam publikovaných prací apod.

n doklad o celkovém průběhu za-
městnání potvrzený posledním 
zaměstnavatelem včetně uvede-
ní funkčního zařazení

n podrobný životopis
n koncepci rozvoje školy v rozsahu 

čtyř stran strojopisu
n čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 

zákona č. 451/1991 Sb. v plat-
ném znění (nevztahuje se na ob-
čany narozené po 1. prosinci 
1971)

n výpis z evidence rejstříku trestů 
ne starší 3 měsíce nebo doklad 
o jeho vyžádání

n originál lékařského potvrzení 
o způsobilosti k vykonávání 
funkce ředitele
Platové zařazení dle plat-

ných právních předpisů.
Nástup do funkce: 1. 8. 2018 

na dobu neurčitou 
Termín podání přihlášek: 

do 20. 4. 2018 včetně 
Vyhlašovatel: statutární měs-

to Prostějov
Adresa: Magistrát města Pro-

stějova – odbor školství, kultu-
ry a sportu, nám. T. G. Masaryka 
130/14, 796 01 Prostějov

Bližší informace poskytne 
Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odbo-
ru školství, kultury a sportu tel. 
582 329 330

Uchazeči budou ke konkurzní-
mu řízení pozváni písemně.

Obálku označte „KONKURZ – 
NEOTVÍRAT“

Statutární město Prostějov vyhlašuje konkurzní řízení
v souladu s § 166 zákona č. 
561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání 
a v souladu s vyhláškou č. 
54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních 
komisích v platném znění vyhlašuje 
konkurzní řízení na obsazení 
funkce ředitele,-lky příspěvkové 
organizace Sportcentrum – 
dům dětí a mládeže Prostějov, 
příspěvková organizace

Stanovené  
kvalifikační předpoklady:
n vzdělání a související podmín-

ky dle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů
n praxe dle § 5 odst. 1 písm. b záko-

na č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně 
některých zákonů

n organizační a řídící předpoklady
n znalost školských předpisů a proble-

matiky řízení daného typu organizace
n občanská a morální bezúhonnost
n dobrý zdravotní stav
n znalost Aj nebo Nj vítána

K přihlášce zájemce doloží:
n ověřené kopie dokladů o nejvyš-

ším dosaženém vzdělání (di-
plom včetně vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce), event. další 
doklady o prohloubení vzdělání, 
včetně absolvování kurzů a se-

minářů, seznam publikovaných 
prací apod.

n doklad o celkovém průběhu za-
městnání potvrzený posledním 
zaměstnavatelem včetně uvedení 
funkčního zařazení

n podrobný životopis
n koncepci rozvoje organizace v roz-

sahu čtyř stran strojopisu
n čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 

zákona č. 451/1991 Sb. v platném 
znění (nevztahuje se na občany 
narozené po 1. prosinci 1971)

n výpis z evidence rejstříku trestů 
ne starší 3 měsíce nebo doklad 
o jeho vyžádání

n originál lékařského potvrzení 
o způsobilosti k vykonávání funk-
ce ředitele

Platové zařazení dle plat-
ných právních předpisů.

Nástup do funkce: 1. 8. 2018 
na dobu neurčitou 

Termín podání přihlášek: 
do 20. 4. 2018 včetně 

Vyhlašovatel: statutární město 
Prostějov

Adresa: Magistrát města Pro-
stějova – odbor školství, kultu-
ry a sportu, nám. T. G. Masaryka 
130/14, 796 01 Prostějov

Bližší informace poskytne Mgr. Petr 
Ivánek, vedoucí odboru školství, kultu-
ry a sportu tel. 582 329 330

Uchazeči budou ke konkurznímu 
řízení pozváni písemně.

Obálku označte „KONKURZ – 
NEOTVÍRAT“

Seznam na vítání dětí konané dne 22.02.2018-8,45 hod.:
Souhlasím s uvedením jména svého 
dítěte v Prostějovských radničních 
listech.
1.  Kristýna Králová
2. Eliška Čermáková

3.  Vanessa Čápová 
4.  Tereza Winklerová
5.  Richard Kučera
6. Michaela Havlíčková
7. Sofie Pavlíková 

8. David Michalec 
9. Filip Beránek 
10. Nikola Lošťáková
11. Aneta Růžičková
12. Lukáš Kováč

13. Emma Živković
14. Tobiáš Mirga

Seznam na vítání dětí konané dne 22.02.2018-9,45 hod.:
Souhlasím s uvedením jména svého 
dítěte v Radničních novinách.
1. Samuel Grulich
2. Nikol Svobodová

3. Jan Petula
4. Laura Vančurová
5. Michal Hangurbadžo
6. Nela Kanková

7. Valentýna Bílá  
8. Viktorie Řehulková
9. Jiří Morong
10. Samuel Hubáček

11. Adéla Surmová  
12. Kristýna Kočířová
13. Filip Kroutil  
14. Ennie Běhalová 

Seznam na vítání dětí konané dne 22.02.2018-10,45 hod.:
Souhlasím s uvedením jména svého 
dítěte v Radničních novinách.
1. Carine Gidaev
2. Lukáš Michael Polák

3. Stella Julie Stavská
4. Jakub Snášel
5. Eduard Zeman
6. Julie Pečová

7.Lilien Križanová
8. Kateřina Fojtíková 
9. Michaela Freislebenová
10. Pavel Mikolowitsch

11. Šimon Kratochvíl 
12. Filip Krč
13. Tobias Hudec
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV 
Magistrát města Prostějova, 
odbor školství, kultury a sportu  
Zápis žáků do prvních ročníků 
základních škol pro školní rok 
2018/2019 se v souladu s § 
36 odst. 4) zákona 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání v platném 
znění koná v pátek 20. dubna 
2018 od 12:00 – 18:00 hodin 

Spádové obvody základních škol 
jsou obecně závaznou vyhláškou č. 
7/2009, kterou se stanoví spádové 
obvody základních škol v územním 
obvodu statutárního města Prostě-
jova, ve znění pozdějších předpisů, 
stanoveny takto: 

I. OBVOD 
sídliště Svobody 
pro Základní školu a mateřskou ško-
lu Jana Železného Prostějov, Sídliště 
svobody 3578/79 
– opět otevřena jedna 1. třída s na-
bídkou rodiči placených kurzů ang-
ličtiny a matematiky 

II. OBVOD 
5. května, Aloise Fišárka, A. Jánské-
ho, Akátová, Aloise Krále, Anenská, 
Anglická, Antonína Slavíčka, Ar-
besovo nám., Atletická, Balbínova, 
Barákova, Belgická, Beskydská, 
Bezručovo nám., Blahoslavova, 
Bohumíra Dvorského, Bohumíra 
Šmerala, Bohuslava Martinů, Bo-
rová, Boženy Němcové, Brandlova, 
Bratří Čapků, Brněnská, Brodecká, 
Březinova, Budovcova, Bulharská, 
Cyrila Boudy, Čechovická, Če-
chůvky, Česká, Českobratrská, Čs. 
armádního sboru, Čs. odboje, Da-
liborka, Dělnická, Dětkovická, De-
melova, Divišova, Dobrovského, 
Dolní, Domamyslická, Dr. Horáka, 
Dr. Plajnera, Dr. Uhra, Drozdovice, 
Družební, Družstevní, Duhová, Du-
kelská brána, Dvořákova, Dykova, 
Edvarda Valenty, Elišky Krásno-
horské, Emila Králíka, Erbenova, 
Esperantská, Fanderlíkova, Filip-
covo nám., Finská, Floriána Nová-
ka, Floriánské nám., Foerstrova, 
Francouzská, Fügnerova, Gabriely 
Preisové, Gen. Dudy, Gen. Kraváka, 
Gen. Sachera, Hacarova, Hanačka, 
Habrová, Havlíčkova, Hlaváčkovo 
nám., Hliníky, Hloučelní, Holand-

ská, Hradební, Hrázky, Husitská, 
Husovo nám., Hvězda, Hyacintová, 
Hybešova, Chodská, Italská, Ivana 
Olbrachta, Jabloňová, J. B. Pecky, 
J. V. Myslbeka, Jana Kuchaře, Jana 
Olivetského, Jana Rokycany, Jana 
Švermy, Jana Zrzavého, Janáčko-
va, Jana Köhlera, Jaroslava Kaštila, 
Jaroslava Křičky, Jaroslava Kuče-
ry, Jasanová, Jaselská, Jasmínová, 
Javorová, Javoříčská, Ječmínkova, 
Ječná, Jezdecká, Jihoslovanská, Ji-
ráskovo nám., Josefa Hory, Josefa 
Lady, Josefa Suka, Joštovo nám., 
Jungmannova, K rybníku, K. H. Kep-
ky, Karafiátová, Karla Svolinského, 
Karlov, Karoliny Světlé, Kaštanová, 
Kazín, Kelčická, Knihařská, Ko-
jetínská, Kolářovy sady, Kollárova, 
Komenského, Konečná, Kopečné-
ho, Kosířská, Kostelecká, Kostelní, 
Košická, Kotěrova, Kotkova, Ková-
říkova, Koželuhova, Kpt. Nálepky, 
Kpt. O. Jaroše, Kralická, Kramářská, 
Krapkova, Krasická, Krásná, Krátká, 
Kravařova, Krokova, Krumlovského, 
Křížkovského, Kubelíkova, Květná, 
Kyjevská, Legionářská, Letecká, Li-
bušinka, Lidická, Lipová, Lísková, 
Lomená, Luční, Lutinovova, Lu-
žická, Máchova, Majakovského, 
Mánesova, Marie Majerové, Marie 
Pujmanové, Martinákova, Matho-
nova, Melantrichova, Mikoláše 
Alše, Milíčova, Mlýnská, Močidýlka, 
Mojmírova, Moravská, Mozartova, 
Na blatech, Na Brachlavě, Na hrázi, 
Na okraji, Na příhoně, Na splávku, 
Na spojce, Na vyhlídce, Na výsluní, 
nám. E. Husserla, nám. J. V. Slád-
ka, nám. Odboje, nám. Padlých hr-
dinů, nám. Práce, nám. Spojenců, 
nám. Svatopluka Čecha, nám. T. G. 
Masaryka, nám. U kalicha, Nerudo-
va, Netušilova, Neumannovo nám., 
Norská, Obránců míru, Okružní, 
Olomoucká L 1 až 101 S 2 až 116, Ol-
šová, Olympijská, Ořechová, Oskara 
Nedbala, Otakara Ostrčila, Ovesná, 
Ovocná, Palackého, Palečkova, Par-
tyzánská, Pernštýnské nám., Peši-
nova, Petra Jilemnického, Petrské 
nám., Plumlovská, Pod Kosířem, 
Pod vinohrádkem, Pod Záhořím, 
Poděbradovo nám., Podjezd, Po-
divínského, Pod svahem, Poláčko-
va, Polišenského, Polská, Pražská, 
Prešovská, Průchodní, Průchozí, 
Průmyslová, Předina, Přemyslov-
ka, Příční, Přikrylovo nám., Puški-

nova, Raisova, Rejskova, Resslova, 
Riegrova, Rostislavova, Rovná, 
Rozhonova, Rudolfa Těsnohlídka, 
Rumunská, Ruská, Růžová, Říční, 
Sádky, Sadová, sídl. E. Beneše, sídl. 
Svornosti, Skálovo nám., Sladkov-
ského, Slezská, Slovácká, Slovenská, 
Slunečná, Smetanova, Sokolovská, 
Sokolská, Spitznerova, Sportovní, 
Stanislava Manharda, Stanislava 
Suchardy, Staškova, Strojnická, 
Stroupežnického, Střížova, Student-
ská, Stukova, Sušilova, Svatoplu-
kova, Šafaříkova, Šárka, Šerhovní, 
Šeříková, Šípková, Školní, Šlikova, 
Švabinského, Švýcarská, Šumavská, 
Tetín, Tovačovského, Tovární, Tráv-
nická, Trnková, Trpinky, Třebízské-
ho, Třešňová, Třískova, Tylova, Tyl-
šarova, Tyršova, Tulipánová, U Boží 
muky,U Spalovny, U spořitelny, 
U Stadionu, U sv. Anny, Újezd, Úpr-
kova, Určická, V loučkách, V polích, 
V zahradách, Václava Špály, Václava 
Talicha, Valašská, Vápenice, Vasila 
Škracha, Veleslavínská, Vencovské-
ho, Višňová, Vícovská, Vítězslava 
Nezvala, Vítězslava Nováka, Vladi-
míra Ambrose, Vodní, Vojáčkovo 
nám., Vojtěcha Outraty, Vraho-
vická, Vrbová, Vrchlického, Vrlo-
va, Vřesová, Waitova, Werichova, 
Winklerova, Wichterlova, Wolfova, 
Wolkerova, Za drahou, Za humny, 
Za Místním nádražím, Za Olomouc-
kou, Za velodromem, Zahradní, 
Západní, Zátiší, Zborov, Zikmunda 
Wintra, Zlechovská, Žeranovská, 
Žešov, Žitná, Žižkovo nám. 

pro Základní školu a mateřskou 
školu Prostějov, Palackého tř. 14 

Základní školu a mateřskou ško-
lu Prostějov, Kollárova ul. 4 

Základní školu a mateřskou ško-
lu Prostějov, Melantrichova ul. 60 

Základní školu Prostějov, ul. Vl. 
Majakovského 1 

Reálné gymnázium a základní ško-
lu města Prostějova, Studentská ul. 2 

Základní školu Prostějov, ul. 
Dr. Horáka 24

Základní školu Prostějov, ul.  
E. Valenty 52 

Podrobnější pokyny o organizaci 
zápisu budou na jednotlivých zá-
kladních školách zřizovaných statu-
tárním městem Prostějovem. 

Ve stejném termínu, nezá-
visle na stanovených obvodech 

se koná zápis do: 
Střední školy, základní školy 

a mateřské školy Prostějov, Komen-
ského 10, jejímž zřizovatelem je Olo-
moucký kraj. Bližší podmínky přijetí 
sdělí ředitelství školy. 

UPOZORNĚNÍ 
- k zápisu se dostaví s dětmi rodiče 
(jejich zákonní zástupci) a předloží 
tyto doklady 
1. Rodný list dítěte nebo výpis z ma-
triky 
2. Občanský průkaz rodiče (zákon-
ného zástupce) 
- na ZŠ budou přednostně zapsány 
a zařazeny děti s trvalým bydlištěm 
ve spádovém obvodu ZŠ. 

Podle § 36 odst. 3) povinná škol-
ní docházka začíná počátkem škol-
ního roku, který následuje po dni, 
kdy dítě dosáhne šestého roku věku, 
pokud mu není povolen odklad. 
Dítě, které dosáhne šestého roku 
věku v době od září do konce červ-
na příslušného školního roku, může 
být přijato k plnění povinné školní 
docházky již v tomto školním roce, 
je-li přiměřeně tělesně i duševně vy-
spělé a požádá-li o to jeho zákonný 
zástupce. Podmínkou přijetí dítěte 
narozeného v období od září do kon-
ce prosince k plnění povinné školní 
docházky podle věty druhé je také 
doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení, podmínkou 
přijetí dítěte narozeného od ledna 
do konce června doporučující vyjá-
dření školského poradenského zaří-
zení a odborného lékaře, která k žá-
dosti přiloží zákonný zástupce. 

Pokud se nemohou rodiče s dět-
mi ve zdůvodněných případech 
dostavit ve stanovený den zápisu, 
mohou přijít individuálně po doho-
dě s ředitelem ZŠ v průběhu měsí-
ce dubna, nejpozději však do 30. 4. 
2018 do 12:00 hodin. 

Termín zápisu je stanoven po do-
hodě všech ředitelů a ředitelek zá-
kladních škol ve městě Prostějově. 

V případě nepřijetí je možno se 
odvolat ke Krajskému úřadu Olo-
mouckého kraje, odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy, Jeremenko-
va ul. 40a. 

Mgr. Petr Ivánek, v. r. 
vedoucí odboru školství, kultury 

a sportu 
Magistrát města Prostějova
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KAUZA MANTHELLAN

Kauza MANTHELLAN
Nejvyšší soud se zabýval 
žalobou na určení neplatnosti 
smlouvy o smlouvách budoucích 
mezi městem Prostějovem 
a společností MANTHELLAN 
v souvislosti s plánovanou 
výstavbou obchodní galerie. 
Žalobu již dříve podala společnost 
PRIOR, obchodní domy, a.s. 

Okresní soud v Prostějově násled-
ně prohlásil smlouvy za absolut-
ně neplatné, Krajský soud v Brně 
však tento rozsudek změnil tak, že 
žalobu společnosti PRIOR zamítl. 
Svůj výrok ovšem dle názoru Nej-
vyššího soudu mimo jiné řádně 
neodůvodnil, proto tato soudní in-
stance rozsudek Krajského soudu 
zrušila a vrací spor zpět tomuto 
soudu k dalšímu řízení. O výstavbě 
obchodní galerie v centru města se 
jedná zhruba 8 let, výsledek zatím 
nelze předjímat. A jak se k rozsudku 
Nejvyššího soudu vrátit spor zpět 
ke Krajskému soudu staví zástupci 
města Prostějova, společnosti PRI-
OR i společnosti MANTHELLAN?

Vyjádření uvolněných členů Rady 
města Prostějova:
Bereme rozhodnutí Nejvyššího 
soudu na vědomí. Právní záleži-
tost řešení smluvního vztahu mezi 
městem Prostějovem a společností  
MANTHELLAN, a.s. bylo svěřeno 
advokátní kanceláři Ritter – Šťast-
ný, která připraví pro orgány města 
návrh dalšího postupu. -jg-

Zastupitel Aleš Matyášek, TOP 09:
Už čtvrt roku,
2. 12. 2017 zabral Manthellan 

parkoviště. Nic se tam neděje, ob-
čané nemohou parkovat už čtvrt 
roku.

Rozsudek Krajského soudu je 
zrušen. Nebyl odůvodněný. Platí 
rozsudek Okresního soudu o tom, 
že neplatí smlouva s Manthella-
nem. Absolutně. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí 
stanovisko advokátní kanceláře 
o absolutní neplatnosti smlouvy 
s Manthellanem. Rada města Pro-
stějova by se měla „odpojit“ od od-
volání proti rozsudku Okresního 
soudu a sdělit tomu Krajskému, že 
v souladu s právním názorem na-
šich právních zástupců považujeme 

smlouvy se společností Manthellan 
za absolutně neplatné. Zbývá za-
sypat tunel, a zahrnout „archeolo-
gické díry“. Abychom po 10 letech 
mohli převzít náš majetek a dát jej 
do pořádku.
Vyjádření zástupce žalující stra-
ny (společnost Prior obchodní 
domy, a.s.)
Rozsudek dovolacího soudu, který 
nám dal za pravdu ve všech bodech 
našeho dovolání, pro nás není pře-
kvapením. Domníváme se, že pokus 
připravit prostějovskou veřejnost 
o Kulturní dům nemá šanci projít 
u žádné soudní instance.

Společnost Prior obchodní 
domy, a. s. je připravena se zúčast-
nit případného nového výběrového 
řízení na urbanistické řešení tohoto 
prostoru a doufáme, že tentokrát by 
takové řízení již proběhlo pod veřej-
nou kontrolou.

Ing. Radovan Pilich,  předseda   
představenstva 

Galerie Prostějov – komentář 
společnosti Manthellan
K rozhodnutí Nejvyššího soudu:

Nejvyšší soud svým rozhodnu-
tím vrátil případ k dalšímu pro-
jednání odvolacímu – Krajskému 
soudu v Brně. Spor je tedy nadále 
neuzavřen a probíhá znovu odvola-

cí řízení. Smlouva uzavřená s měs-
tem Prostějov je tedy nadále plat-
ná a závazná a obě strany ji musí 
dodržovat. Společnost Manthellan 
pokračuje v přípravě projektu a má 
jednoznačný zájem ho realizovat. 
Věříme, že soud rozhodne v náš 
prospěch a realizaci projektu nebu-
de nic bránit. 

K samotné žalobě společnosti 
Prior:

Jsme nadále přesvědčeni, že 
společnost Prior nemá opravdový 
zájem o nákup pozemků, které jsou 
předmětem smlouvy mezi městem 
Prostějov a Manthellanem. Jejich 
žalobu vnímáme jako šikanózní, 
podanou téměř 5 let po jejím uza-
vření s cílem zamezit vzniku konku-
renčního projektu.  

K připravovanému projektu Ga-
lerie Prostějov:

Projekt je navržen, tak aby dobře 
doplnil zástavbu v centrum města 
a podpořil jeho oživení. Společnost 
Manthellan již vynaložila značné 
náklady na přípravu projektu a dal-
ší se chystá v souladu se smlouvou 
investovat. Aktuálně je hotova do-
kumentace pro územní rozhodnutí 
a bude zahájeno její projednávání 
v územním řízení.  

Lukáš Čepelka, manažer 
projektu Galerie Prostějov 
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INZERCE

Nepsané dějiny Držovicka
Na duben 2018 připravil Klub his-
torický a státovědný v přednášku 
PhDr. Pavla Fojtíka, odborného 
pracovníka prostějovského pracovi-
ště Ústavu archeologické památkové 
péče Brno, v.v.i., s názvem Nepsané 
dějiny Držovicka aneb Archeologie 
jedné hanácké obce. Posluchači bu-
dou seznámeni s nebývale bohatými 
archeologické nálezy získanými při 
severním okraji Prostějovské kotliny 
již od konce 19. století. Prezentovány 
budou kupříkladu i nedávno odkryté 
kostrové hroby kultury se šňůrovou 
keramikou nebo cenné stopy nepo-
chybně významnější osady pokroči-
lého 10. století.

Klubová akce se uskuteční v tra-
diční třetí úterý v měsíci dne 17. dub-
na 2018 v 17 hodin ve výstavním sále 
Státního okresního archivu Prostě-
jov v Třebízského ulici č. 1. Všichni 
jsou srdečně zváni. 

-tc-
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Akční slevy až 3.900 Kč

„Tak určitě!“
57 modelů zahradní techniky 
v prodejní akci od 29. 3. do 30. 6. 2018.

www.interforst.cz

Prodejna: po–pá 8.00–17.00 hodin
tel.: 603 288 731, 588 207 244
e-mail: prodejna.pv@interforst.cz

Servis: po–pá 8.00–16.30 hodin
tel.: 603 288 158
e-mail: servis.pv@interforst.czBrněnská 4646/69, Prostějov



20 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

SPOLEČNOST, KULTURA

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

D U B 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.

ÚTERÝ 3. DUBNA, STŘEDA 4. DUBNA | 9 A 11 HODIN
JEVIŠTĚ ZA OPONOU | PRO ŠKOLY | 45 MINUT
Vít Peřina a kolektiv: O BERÁNKOVI, KTERÝ SPADL Z NEBE
Naivní divadlo Liberec
Hrají: D. Čičmanová, B. Kubátová, F. Homola, A. Kubišta, režie: Michaela Homolová
Cena Vojty Šálka na festivalu Dítě v Dlouhé 2014.
Cena divadelní kritiky za rok 2014 – 3. místo v kategorii Inscenace roku.
Nominace na Cenu Divadelních novin v kategorii Loutkové a výtvarné divadlo 
(sezóna 2013 - 2014) – Michaela Homolová (režie) a Vít Peřina (autorství)

ČTVRTEK 5. DUBNA, PÁTEK 6. DUBNA | 9 A 11.30 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 80 MINUT
Jaroslav Foglar – Tereza Volánková – Marie Nováková: ZÁHADA HLAVOLAMU
Divadlo Lampion Kladno
Hrají: E. Burešová, V. Lapková, S. Märcová, W. Ritterová, K. Sitková, M. Švestková, 
F. Čachotský, J. Hajdyla, J. Hubert, J. Šponar, J. Vejražka
Režie: Tereza Volánková

NEDĚLE 8. DUBNA | 10 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | ČTYŘLÍSTEK – PŘEDPLATNÉ PRO DĚTI A RODIČE, DOPRODEJ | 60 MINUT
MICHAL NA HRANÍ | Pragokoncert

NEDĚLE 8. DUBNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA A, DOPRODEJ
Miloš Forman – Jaroslav Papoušek – Ivan Passer: HOŘÍ, MÁ PANENKO!
Východočeské divadlo Pardubice
Hrají: Z. Rumpík, P. Dohnal, M. Němec, J. Kalužný, A. Postler, J. Musil, M. Mejzlík, 
T. Lněnička ad., režie: Petr Novotný

PONDĚLÍ 9. DUBNA | 18 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST
"ZPÍVÁNÍ NA DRUHOU – ANEB MEZI NÁMI DĚVČATY..."
Koncert  Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž a pěveckého sboru Nota Bene Prostějov

ÚTERÝ 10. DUBNA | 19 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | 6. ABONENTNÍ KONCERT, DOPRODEJ, LM
TRIO DUBOIS
Arco Diva Praha
Irvin VENYŠ – klarinet, Jan THURI – hoboj, Martin PETRÁK – fagot

STŘEDA 11. DUBNA | 18 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST
VEČER FRANCOUZSKÉHO DIVADLA
Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově

SOBOTA 14. DUBNA | 14 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST | VSTUP VOLNÝ
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO OBORU ZUŠ OLOMOUCKÉHO KRAJE
NEDĚLE  15. DUBNA | 15 HODIN | NÁHRADNÍ TERMÍN ZA ZRUŠENÉ PŘEDSTAVENÍ
DIVADELNÍ SÁL | ČTYŘLÍSTEK – PŘEDPLATNÉ PRO DĚTI A RODIČE, DOPRODEJ
Josef Kainar: ZLATOVLÁSKA
Těšínské divadlo Český Těšín
Hrají: M. Glosová, Z. Klusák, R. Urban, J. Ferencová, Z. Hrabal ad.
Režie: Karel Szuska

ÚTERÝ 17. DUBNA | 18 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST
FILM A MUZIKÁL
Vystoupení žáků a absolventů tanečního oboru ZUŠ V. Ambrose Prostějov

STŘEDA 18. DUBNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5P, DOPRODEJ
Ivan Alexandrovič Gončarov: OBLOMOV
Divadlo v Dlouhé Praha
Hrají: M. Isteník, T. Turek, J. Meduna, J. Vondráček, V. Lazorčáková (Cena Thálie 2016 
pro herce do 33 let), E. Hacurová., režie: Hana Burešová

ČTVRTEK 19. DUBNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST
Cimrman – Smoljak – Svěrák: ČESKÉ NEBE
Divadelní spolek VĚTŘÁK Pivín
Hrají: J. Vrba, V. Horák, F. Sedlák, L. Coufal, F. Sedlák jr., M. Zavadil, J. Janík, D. Vrba
Režie: Jiří Vrba

PÁTEK 20. DUBNA | DIVADELNÍ SÁL
19 HODIN | PRO VEŘEJNOST
DOTEKY MÓDY
Finále soutěže a módní show pořádá Střední škola designu a módy

NEDĚLE 22. DUBNA | 17 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY – PRO VEŘEJNOST
DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ V. AMBROSE PROSTĚJOV – KONCERT

PONDĚLÍ 23. DUBNA | 9 A 10.30 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 45 MINUT
LiStOVáNí.cz: ELIÁŠ A BABIČKA Z VAJÍČKA (Iva Procházková)
Účinkují: A. Novotný/G. Hašek/L. Hejlík, M. Lánská/P. Drtinová/P. Bučková

PONDĚLÍ 23. DUBNA | 18 HODIN
JEVIŠTĚ ZA OPONOU | MIMO PŘEDPLATNÉ
LiStOVáNí.cz: BYL JSEM PŘI TOM (Jerzy Kosiński)
Hrají: P. Oubram, T. Drápela, V. Hollá

ÚTERÝ 24. DUBNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA A, DOPRODEJ
Sébastien Thiéry: ZAČÍNÁME KONČIT  
Divadlo Kalich Praha
Hrají: B. Hrzánová, R. Holub, R. Zima, J. Jiskrová/M. Hradská/J. Tesařová
Překlad: Petr Christov, režie: Lída Engelová

STŘEDA 25. DUBNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5N, DOPRODEJ
Eric – Emmanuel Schmitt: MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
Divadlo Na Jezerce Praha
Hrají: J. Dušek, N. Burger, překlad: Michal Lázňovský, režie: Jan Hřebejk

ČTVRTEK 26. DUBNA, PÁTEK 27. DUBNA | 19 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | PREMIÉRA – PRO VEŘEJNOST
Didier Bénureau: MŮJ TCHÁN JE PRINCEZNA
Moje divadlo Prostějov
Hrají: J. Dohnal, P. Drmola, M. Drmolová, H. Švédová, P. Kutalová
Režie: Pavel Drmola | realizováno za podpory města Prostějov

SOBOTA 28. DUBNA | 13 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA 
SCÉNICKÉHO TANCE MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH 
pořádá DUHA kulturní klub u hradeb

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
3. 5.  | pro školy 
DĚTI DĚTEM – Prostějovské dny hudby
3. 5. | pro veřejnost 
MORAVIA QUINTET – Prostějovské dny hudby 
10. 5. | pro školy 
MAKOVÝ MUŽÍČEK – Divadlo Drak Hradec Králové 
11. 5. | pro školy 
MAKOVÝ MUŽÍČEK – Divadlo Drak Hradec Králové 
12. 5. | pro veřejnost 
KOMORNÍ KONCERT – Prostějovské dny hudby 
14. 5. | pro školy  
JUMPING DRUMS 
14. 5. | pro školy  
JUMPING DRUMS 
15. 5. | JARNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ VLASTIMILA A ORLICE
16. 5. | skupina 5P, doprodej 
VZKŘÍŠENÍ – Dejvické divadlo Praha – skupina 5P, doprodej
4 vstupenky na osobu – pouze v pokladně divadla 
18. 5. | mimo předplatné 
ŠAŠEK A SYN – Divadlo Bolka Polívky Brno 
20. 5. | Čtyřlístek – předplatné pro děti a rodiče, doprodej 
ŠPALÍČEK POHÁDEK – Slovácké divadlo Uherské Hradiště 
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Židovská a klezmerová  
hudba sklidila nadšené ovace

Zaplněný přednáškový sál 
prostějovského Národního 
domu přivítal ve středu 7. 
března 2018 Jiřího Hoška 
a jeho dceru Dominiku. V rámci 
abonentního představení mělo 
zdejší publikum možnost 
zaposlouchat se do židovské 
hudby a klezmeru v podání 
dvou špičkových violoncellistů. 
Energická hudba doslova strhla 
publikum a vyvolala v sále vlnu 
ovací. O koncertu i muzikantech 
jsme si povídali s dramaturgyní 
prostějovského divadla Evou 
Zelenou:

S jakým ohlasem se koncert se-
tkal?
Kdybychom měli v přednáškovém 
sále nějaký potleskoměr, tak by 
při středečním koncertu jistě za-
znamenal vysoké hodnoty. Publi-
kum potleskem nešetřilo a v závěru 
dokonce povstalo, což je v případě 
abonentních koncertů celkem výji-
mečná záležitost. Však si také vyt-

leskalo dva brilantní přídavky. Byl 
to mistrovský exkurz do židovské 
a klezmer hudby v podání violonce-
llistů Dominiky a Jiřího Hoškových. 
Posluchači nepochybně ocenili také 
příjemné a zasvěcené průvodní slo-
vo Jiřího Hoška.
 
Co byste nám prozradila o mu-
zikantech?
Představit stručně otce Jiřího Hoška 
a jeho dceru Dominiku Weiss Hoš-
kovou snad ani nelze. Jiří Hošek pů-
sobil dvacet let jako docent Hudební 
akademie múzických umění v Praze, 
byl koncertním mistrem Symfo-
nického orchestru Českého rozhla-
su, od studentských let koncertuje 
doma i v cizině, zúčastnil se mnoha 
zahraničních i domácích interpre-
tačních soutěží, nahrál na hudební 
nosiče slavná díla violoncellové li-
teratury, je zaníceným vykladačem 
díla Antonína a Mikuláše Krafto-
vých či Davida Poppera. Talent pro 
hru na violoncello po něm zdědila 
i dcera Dominika, která se nástroji 
věnuje od čtyř let. Její hru ocenily 
poroty mnoha soutěží doma i v za-
hraničí. Po studiích v Praze pokračo-
vala v Izraeli na Jerusalem Academy 
of Music. Za šíření dobrého jména 
a tradic České republiky v Izraeli jí 
Senát Parlamentu ČR udělil stříbr-
nou medaili.
Dominika Weiss Hošková spolu-
pracuje s mnoha filharmonickými 
orchestry, koncertuje doma i v za-
hraničí. Příjmení Weiss přijala z úcty 
ke své babičce Helze Hoškové Wei-

ssové, která přežila věznění v ně-
kolika nacistických koncentračních 
táborech.
 
Koncert byl mimo jiné věnován 
i vám – proč? 
Byla to trošku horká chvilka, když 
Jiří Hošek v úvodu koncertu řekl, 
že by mi jej rád věnoval. Při té pří-
ležitosti také publiku neplánovaně 
prozradil, že už se brzy rozloučím 
s prací v divadle. Povídali jsme si 
o tom spolu před koncertem – že se 
pracovně vidíme potřetí a naposle-
dy, protože se chystám uzavřít své 
patnáctileté působení v divadle. Ne-
napadlo mě, že bude mít rozhovor 
takové „důsledky“. Ale samozřejmě 
mě to potěšilo, zvlášť když koncert 

patřil k těm, kdy jeviště a hlediště 
tak krásně souznělo. To je pro pořa-
datele vždy ta největší radost.
 
Má podle vás klezmerová mu-
zika v Prostějově tradici a bu-
doucnost?
Ta tradice sahá hluboko do minu-
losti, neboť Prostějov obývala až 
do roku 1942 početná židovská ko-
munita. S lidmi naloženými do do-
bytčáků utichly v Prostějově nadlou-
ho i jejich krásné písně. Starodávné 
a okouzlující židovské melodie zno-
vu na veřejnosti ožily zásluhou klez-
merové kapely Létající rabín, kterou 
sleduji od jejího vzniku asi před pat-
nácti lety. Věřím, že Létající rabín 
má před sebou dlouhý život.  -jg-

Foto: Archiv E. Zelená (M. Zaoral)

Hoškovi – internet (obrázky)

Městské divadlo v Prostějově, Vojáčkovo nám. 218/1 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: 
programový pracovník, obchodní referent a pracovník vztahů k veřejnosti
Pracovní náplň:
samostatná odborná činnost v ob-
lasti divadelního dramaturgického 
plánu, smluvního zajištění divadel-
ních představení a koncertů a jejich 
propagace

Požadavky pro  
tuto pracovní pozici:
n orientace v současné nabídce pro 

divadelní stagionu a v oblasti 

kultury
n komunikační, vyjednávací a orga-

nizační schopnosti
n znalost českého jazyka na velmi 

dobré úrovni 
n znalost práce s textovými, grafic-

kými a tabulkovými editory 
n spolehlivost a samostatnost, ini-

ciativa
n akceptace flexibilní pracovní 

doby včetně víkendů

Pracovní poměr výhledově 
na dobu neurčitou, platové 
zařazení 9. platová třída.
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2018

Přihlášku zasílejte na e-mail  
jana.marsalkova@divadloprostejov.cz 
nejpozději do pondělí 16. dubna 2018.
Kontaktní osoba: Jana Maršál-
ková, ředitelka, 582 329 600
K přihlášce prosím přiložte struk-

turovaný životopis, který bude ob-
sahovat zejména údaje 
o dosaženém vzdělání, dosavad-
ních zaměstnáních a praxi, údaje 
o odborných znalostech a doved-
nostech. Přiložte také písemnou 
referenci nebo kontakt na osobu, 
která referenci poskytne. Osobní 
údaje budou použity pouze pro po-
třebu MD a v souladu se zákonem 
na ochranu osobních údajů.
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Všechny besedy, semináře a poradenství 
jsou určeny veřejnosti, nejen pravidel-
ným návštěvníkům MC. 
Vzhledem ke kapacitě MC je nutná rezer-
vace předem.

Jak podpořit samostatnost dětí? Sa-
mostatnost je vstupenkou do světa!
Kdy začít děti osamostatňovat? Jaké 
povinnosti by mělo zvládnout třeba 
dvouleté, tříleté nebo pětileté dítě? 
Chystáte se do školky a víte co všechno 
vaše dítě čeká? Jak pomoci dětem, aby 
byly samostatné a úspěšné? 
Beseda pro rodiče s M. Skládalovou 
o výchově a komunikaci s dětmi v úterý 
17. 4. 18.00–20.00.
Kreativní podvečer pro dospělé/ 
Hračky a hry pro rozvoj dětí
Dubnový kreativní podvečer, který 
bude věnován tvoření pro děti a inspi-
raci, jak děti rozvíjet hrou, opět s L.Ko-
peckou a L.Královou. Podvečer se koná 
v pondělí 9. 4. v 18.00.
Kurz šití na stroji pro začátečnice 
Chcete se pustit do šití a nevíte jak? 
Přijďte si vyzkoušet základy šití 
na stroji a dozvědět se odborné rady, 
jak na to. Třeba časem zvládnete i ori-
ginální kousky šatníku pro sebe i své 
děti. Kurz proběhne ve třech setká-
ních 23. 4., 14.5. a 28.5. vždy v pondělí 
18.00–20.00 pod vedením zkušených 
lektorek L. Křenkové
a S. Wantulové. Šicí stroje a základní 
materiál budou k dispozici. Omezený 
počet míst.
Rodičovské setkání
Pravidelné setkávání rodičů nad té-
maty výchovy a komunikace s dětmi. 
Téma dle dohody účastníků. Skupina 
je otevřena všem rodičům. S M. Sklá-
dalovou v úterý 24. 4. v 18.00.
Čarodějnický týden s Cipískem
23. 4.–27. 4. tradiční čarodějnický 
víceboj pro děti i rodiče v kostýmech 
ve všech pravidelných programech. 
Individuální psychologické pora-
denství
s PhDr. P. Tenglerovou dle objednání 
hodinová konzultace ve čtvrtek 19. 4. 
Individuální právní poradenství 
s Mgr. A. Hálkovou dle objednání, kore-
spondenční poradenství zdarma.
Individuální poradenství v péči 
o dítě
s Mgr. I. Halouzkovou dle objednání.
Individuální poradenství v oblasti 

zdravého pohybu pro dospělé a dětí
Zdravý pohyb, správný vývoj dětí, 
odstranění bolestí a špatného držení 
těla cvičením, aromaterapie, podpora 
zdraví přírodními prostředky apod. 
s Mgr. H. Peterkovou dle objednání.

Bližší informace a rezervace na na-
šich kontaktních adresách: www.
mcprostejov.cz www.facebook.com/
cipisekprostejov, e-mail: mcproste-
jov@centrum.cz.
 
Aktivity projektu MC Cipísek-aktiv-
ní podpora harmonické rodiny jsou 
podpořeny z dotačního fondu Rodina 
MPSV, statutárním městem Prostějo-
vem a Olomouckým krajem.
Mateřské centrum Cipísek oslavilo 
19 let své činnost
Tanečky, karnevalové kostýmy, dorty, 
balonky a veselá zábava. Tak probíhala 
velká narozeninová párty prostějov-
ského Cipíska. Poslední únorový týden 
oslavovalo totiž Mateřské centrum Ci-
písek 19 let své činnosti.
MC vzniklo před lety z iniciativy mami-
nek v čele s ing. Jitkou Zapletalovou, 
která je vedoucí MC i dnes: Maminky 
se chtěly setkávat se svými dětmi a pře-
dávat si svoje mateřské zkušenosti, 
prožívat kreativně mateřskou dovo-
lenou. Díky tehdejší podpoře města 
a poskytnutým prostorám jsme mohly 
svoje plány uskutečnit. A jak je vidět 
podle velkého zájmu rodin, smysl má 
Mateřské centrum i dnes po devate-
nácti letech. Máme radost, že i v době 
sociálních sítí a nepřeberného množ-
ství atraktivních nabídek pro rodiny 
s dětmi, mají maminky stále zájem se 
setkávat a trávit s dětmi aktivně svůj 
čas. Naší snahou je umožnit rodičům 
prožít klíčové roky rodičovství nejen 
jako starost o děti, ale jako příležitost 
k rozvoji dětí i sebe. Děkujeme proto 
všem svým návštěvníkům za dlou-
hodobou přízeň a těšíme se se všemi 
současnými návštěvníky i absolventy 
na velkou oslavu kulatin v příštím roce. 
V neposlední řadě ale děkujeme statu-
tárnímu městu Prostějovu, Olomouc-
kému kraji i MPSV za podporu aktivit 
z dotačních fondů. Díky této podpoře 
může být mateřské centrum otevřeno 
a přístupno všem rodinám.
Foto: MC Cipísek a P. Šídlová

-redakčně zkráceno-

Program MC Cipísek  
duben 2018
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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. Druhé kolo probíhá od 4.4. do 31.5.

3., 17. 4. | ÚT | 9.30H | PODKROVNÍ SÁL   
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

4.4. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL   
KAMILA OPLETALOVÁ: ŽIJU!

5.4, 19.4. | ČT | 15–17H | UČEBNA  
PORADNA SOS

11.4., 25.4. | ST | 16.30H | UČEBNA   
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

11.4. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL   
PĚSTOUNSKÁ PÉČE OČIMA DÍTĚTE

12.4. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL   
SEVERNÍ RUSKO A SOLOVECKÉ OSTROVY

16.4. | PO | 17H | PODKROVNÍ SÁL   
KONCERT JANA BURIANA

17.4. | ÚT | 9–12H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ  
SETKÁNÍ SE ZUZANOU POSPÍŠILOVOU

19.4. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL   
SETKÁNÍ S MILANEM OHNISKEM

23.4. | PO | 16-18H | PODKROVNÍ SÁL   
RETRO RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
 
24.4. | ÚT | 9H | PŮJČOVNA    
TVOŘIVÁ KNIHOVNA

25.4. | ST | 14–17H | PODKROVNÍ SÁL  
KULTURNÍ DEN NEVIDOMÝCH UMĚLCŮ

26.4. | ČT | 15 - 17 H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ  
SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ

26.4. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL 
OBČANSKÁ PARTICIPACE - CESTA K LEPŠÍMU MĚSTU

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

Autorské čtení a vernisáž výstavy obrazů prostějovské rodačky, malířky a básnířky, která je kvůli 
těžkému zdravotnímu handicapu odkázána na invalidní vozík a pomoc druhých. Se svým obtížným 
životním údělem se snažila vyrovnat také prostřednictvím lyrické poezie a obrazů vytvořených 
speciální prstovou barvou. Výstavu jejích děl můžete navštívit v Galerii Na Půdě knihovny až do 
konce května.

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

Začíná další kurz trénování paměti. Je určen všem zájemcům, kteří se nemohou zúčastnit obvyklých 
lekcí v dopoledních hodinách. Seznámíme se s paměťovými technikami a osvojíme si různé triky a 
návody, jak si udržet v paměti potřebné informace. Do kurzu je nutné se předem přihlásit v čítárně 
(tel. 528 329 661). 

Pokračování lednové přednášky Mgr. Venduly Kaprálové 
z doprovázející organizace Dobrá rodina o.p.s. Tentokrát se 
zaměříme na to, jak pěstounskou péči vnímají děti, které v ní 
samy vyrůstají.

O slavné minulosti, ale i o současném životě v tomto nádherném koutě 
severní Evropy bude vyprávět cestovatel a fotograf Ivo Dokoupil, který se 
nedávno vrátil z další expedice k posvátnému Soloveckému klášteru. Akce 
se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

Srdečně vás zveme na „improvizovaný“ večírek - pořad plný písniček a vyprávění hudeb-
níka, spisovatele a cestovatele Jana Buriana. Akce se uskuteční za finanční podpory 
Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

Beseda s úspěšnou a oblíbenou autorkou mnoha dětských 
knih. Akce je určena pro školy a koná se za finanční podpory 
Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

Autorské čtení básníka, editora a publicisty Milana Ohniska se uskuteční v rámci 
jedinečného projektu Spisovatelé do knihoven, jehož cílem je představit čtenářům zají-
mavé současné české autory.

Přijďte s námi zavzpomínat na 70. léta stylově. Pustíme si hity tehdejších 
hudebních idolů na gramofonových deskách a vyzkoušíme antistresové 
omalovánky pro dospělé. Každý, kdo přijde v retro oblečení, dostane 
dáreček a připraveno bude i malé pohoštění. 

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

V hudebně dramatickém pásmu vystoupí zrakově postižení 
umělci z celé Moravy. Od 9 do 15.30 h bude na dospělém 
oddělení probíhat výstava výrobků z pedigu a keramiky 
klientů „Tvořivé dílny pro nevidomé“. PořádáSONS Prostějov.

Provětrejte košťata a naleštěte čarodějnické hůlky, vezměte na rameno 
kočku, oprašte si zaříkávadla a přileťte do knihovny! Čeká vás zábavné 
čarodějnické odpoledne plné her a soutěží. 

První přednáška z cyklu “Moderní město pro 
všechny generace”. Co je to participativní rozpočet 
a jaké jsou efektivní postupy zapojování občanů 
do lokální politiky? Přijďte na toto téma diskutovat 
s odborníky Pavlem Šaradínem, Jakubem Lyskem a 
Tomášem Kolačným.
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Kamila Opletalová: 
Žiju!
Ve středu 4. dubna v 17 hod. vás sr-
dečně zveme na autorské čtení a ver-
nisáž výstavy obrazů prostějovské 
rodačky, malířky a básnířky Kamily 
Opletalové. Je absolventkou Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Brně, 
obor grafika a Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity. Po krátkém 
učitelském působení se naplno vě-
novala umělecké tvorbě – malbě, 
kresbě, grafice, ilustracím a také po-
ezii. Kvůli postupující nemoci, která 
ji zbavila pohyblivosti, je odkázána 
na invalidní vozík a péči druhých. Se 
svým obtížným životním údělem se 
snažila vyrovnat také prostřednic-
tvím lyrické poezie a obrazů vytvo-
řených speciální prstovou barvou. 
Výstavu jejích obrazů můžete na-
vštívit v Galerii Na Půdě knihovny 
až do konce května. Úvodního slova 
se na vernisáži ujme PhDr. Antonín 
Bůžek. Básně Kamily Opletalové 
uslyšíte v podání herců Divadla Po-
int. 

Koncert Jana 
Buriana

Jan Burian je známý především jako 
písničkář. Legendární je jeho spo-
lupráce s Jiřím Dědečkem, Petrem 
Skoumalem nebo Janem Vodňan-
ským. Vydal řadu alb, stál u zrodu 
Festivalu osamělých písničkářů, ale 
věnuje se také literární tvorbě, píše 
básně, cestopisy i fejetony. Proslavil 
se jako televizní moderátor svébyt-
ných talk-show, je spoluautorem 
filmových dokumentů a vystupuje 
jako břitký glosátor žhavé součas-
nosti. V prostějovské knihovně ho 
přivítáme už po několikáté. Můžete 
se těšit na jeho „improvizovaný“ ve-
čírek v pondělí 16. dubna v 17 hod. 
Nebudou chybět písničky, vyprávění 
u klavíru, odpovědi na dotazy z pu-
blika a hlavně příjemná nálada a at-
mosféra v sále. 

Severní Rusko a Solovecké ostrovy
Od pradávných dob vedly přes se-
verní část Ruska důležité obchodní 
cesty. Po nich se do nitra kontinentu 
vydávali stateční mořeplavci, kromě 
jiných i Vikingové, kteří dali Ru-
sům jejich dnešní jméno. O slavné 
minulosti, ale i o současném životě 
v tomto nádherném koutě severní 
Evropy, protkaném sítí stovek řek 
a statisíců jezer, bude ve čtvrtek 12. 
dubna v 17 hod. vyprávět cestovatel, 

fotograf a člověk Ivo Dokoupil, kte-
rý se nedávno vrátil z další expedice 
k posvátnému Soloveckému klášteru. 
V rámci přednášky budou promít-
nuty letecké záběry z této expedice. 
Dozvíte se i o výsledcích mapování 
pravěkých petroglyfů a budete mít 
možnost zhlédnout část unikátního 
dokumentu ze soloveckého GULAGU 
natočeného štábem NKVD ve dvacá-
tých letech.

Pokračuje jedinečný projekt Spi-
sovatelé do knihoven, jehož cílem 
je propagovat současnou kvalitní 
českou literaturu a představit veřej-
nosti zajímavé, známé i méně známé 
české autory. V rámci tohoto pro-
jektu přivítáme ve středu 21. března  
v 17 hod. básníka, redaktora a pub-
licistu Milana Ohniska. První básně 
publikoval v osmdesátých letech 
v samizdatu a dosud vydal cel-

kem deset básnických sbírek. Stu-
dia nekončil, stal se z něj disident 
a signatář Charty 77. Po roce 1989 
provozoval v Brně vlastní naklada-
telství a knihkupectví a dlouhá léta 
pracoval jako nakladatelský redak-
tor. Nyní žije v Praze a působí jako 
zástupce šéfredaktora literárního 
časopisu Tvar. Na svém autorském 
čtení představí obsáhlý výbor ze své 
básnické tvorby Oh! a také svoji po-

slední sbírku Světlo v ráně, za kterou 
v loňském roce získal prestižní cenu 
Magnesia Litera.

Setkání s Milanem Ohniskem

Pěstounská péče očima dítěte
O pěstounské péči jste už jistě slyšeli 
a nejspíš si dovedete představit, co asi 
obnáší. Už jste ale někdy přemýšleli, 
jak pěstounskou péči vnímají děti, kte-
ré v ní samy vyrůstají? Zažívají totéž 
jako v biologické rodině? Jsou šťastné? 
Trápí se? Řeší svoje rodiče? Jsou jiné 
než ostatní děti? Pokud vás toto téma 

zajímá, přijďte ve středu 11. dubna v 17 
hod. do podkrovního sálu knihovny. 
Společně si zkusíme představit, co pro-
žívá dítě, které nemůže vyrůstat ve své 
biologické rodině, nad čím přemýšlí, 
jestli jsou pro něj jeho biologičtí rodiče 
důležití a především, co může pěstoun 
udělat pro to, aby dítěti v takové situa-

ci pomohl. Samozřejmě bude prostor 
také na vaše dotazy i diskuzi. Tématem 
vás provede regionální koordinátor-
ka Mgr. Vendula Kaprálová. Pracuje 
v doprovázející organizaci Dobrá rodi-
na o.p.s., která již několik let poskytuje 
podporu a pomoc pěstounům v celé 
ČR. Těšíme se na vás.

Občanská participace – cesta k lepšímu městu
Ve středu 26. dubna v 17 hod. vás zve-
me na první přednášku z cyklu „Mo-
derní město pro všechny generace“. 
Zjistíte, jaké jsou příležitosti a mož-
nosti rozvoje participace, jak se vytvá-
ří participativní rozpočet města a jaké 
jsou efektivní postupy při zapojování 
občanů do jednotlivých oblastí lokální 

politiky. Na přednášce zazní odborné 
názory z akademické sféry i praktické 
zkušenosti s aplikováním participa-
tivního rozpočtu v rámci města Brna. 
Diskutovat budou doc. Mgr. Pavel Ša-
radín, Ph.D. z Univerzity Palackého 
v Olomouci, který se zabývá partici-
pací občanů na akademické úrovni, 

Mgr. et Mgr. Jakub Lysek, autor ana-
lýz zkoumajících souvislosti mezi tzv. 
sociálním kapitálem a kvalitou života, 
také z Univerzity Palackého, a Bc. To-
máš Kolačný, radní města Brna, poli-
tik, kterému se v minulém roce poda-
řilo prosadit využití participativního 
rozpočtování.

Trénování paměti
Zdá se vám, že hodně zapomínáte, 
nevybavujete si jména svých spo-
lužáků a stále něco hledáte? Prá-
vě pro vás je určen kurz trénování 
paměti. Tentokrát se bude konat 
v odpoledních hodinách, aby se 
dostalo i na ty, kteří dopoledne 
přijít nemohou. Kurz bude mít tři 
lekce, sejdeme se vždy jednou za  

14 dnů v učebně v přízemí od 16.30 
do 18.30 hod. Začínáme ve středu 
11. dubna. V lekcích si osvojíte růz-
né triky a návody, jak si udržet v pa-
měti informace, které potřebujete. 
Každou hodinu zahájíme cvičením 
na soustředění, pohrajeme si se 
slovy a čísly, procvičíme krátkodo-
bou i dlouhodobou paměť a hlavně 

se budeme věnovat paměťovým 
technikám. V kurzu se nezkouší, 
ani nemusíte své výsledky nikomu 
ukazovat. Spíše porovnáte svoje 
znalosti a strávíte čas v příjemném 
prostředí. A snad užijete i legrace. 
Do kurzu je nutné se předem při-
hlásit v čítárně (tel. 528 329 661), 
počet míst je omezen. 
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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 Prostějovska 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 umělec-
ké komunitě v Olomouci. Její tvorba je již několik let soustředěna 
na repetitivní přepis textů, a to v několika vrstvách přes sebe. Vzni-
kají 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 kres-
by, 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 spo-
lečensko-kulturní fenomén 80. let minulého století v Olomouci, ja-
kým byla kresebná tvorba umělců tvořících v undergroundu. 
Výstavu, kterou Muzeum a galerie v Prostějově připravilo ve spo-
lupráci s Muzeem umění Olomouc, doprovází bohatě ilustrovaná 
monografie a můžete si ji prohlédnou do 22. dubna.

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 po-
dobné obrazce, jaké jsou typické pro 
určitý druh minerálů, struktury na povr-
chu a zabarvení hmyzích těl připomínají 
některé horniny, krovky mnoha brou-
ků zase vypadají, jako by byly vytepané 
z ryzího zlata. Však některé přírodní 

národy odedávna používají hmyz nebo části jeho tělíček k výrobě 
ozdob a nakonec i současní módní designéři občas neváhají použít 
tento materiál při návrhu šperků. Zatímco ve vitrínách budou k vidění 
nejrůznější asociace živé a neživé přírody, na plakátových plochách, 
umístěných na stěnách, se návštěvníci mohou dozvědět základní 
charakteristiky hmyzu, na jaké skupiny se hmyz dělí, popsány jsou 
jeho životní cykly, nastíněno je jeho smyslové vnímání. V podobném 
duchu jsou zpracovány informační panely, týkající se nerostů a hornin. 
Návštěvníci se na výstavě mohou nejen kochat pohledem, ale třeba 
zde najdou i poučení. 
Autoři výstavy: RNDr. Dušan Trávníček a Mgr. Ludmila Nejeschlebová

ROZTOMILOSTI ZUZANY HONSOVÉ
od 27. 4. do 3. 6. 2018
vernisáž ve čtvrtek 26. 4. v 17 hod.
Výstavní sály Muzea a galerie v Prostějově budou hostit idylické 
a nesmírně milé obrázky pražské malířky Zuzany Honsové. Malo-
vání se věnuje od rána do noci a je to pro ni radost i velké štěstí. 
A protože je to z obrázků poznat, zmocní se takové pocity i návštěv-
níků. Je úžasné přenést se do svě-
ta, kde nechybí laskavý humor, lás-
ka ke zvířátkům i hezké mezilidské 
vztahy. Kromě obrázků najdou zá-
jemci na výstavě i mnoho dalších 
krásných drobností, které Zuzana 
Honsová tvoří nejen pro své stálé 
zákazníky. 
Přijďte si v krásném jarním období 
pohladit duši chvilkovým zastave-
ním s dílky Zuzany Honsové. Sr-
dečně zveme a těšíme se na vás!

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

PETR BEZRUČ
BÁSNÍKOVY STOPY A ZASTAVENÍ
do 27. 5. 2018
Výstava k loňskému 150. výročí narození 
básníka Petra Bezruče a letošnímu 60. 
výročí jeho úmrtí představuje život a dílo 
dnes poněkud opomíjeného tvůrce Slez-
ských písní, ukazuje mimo jiné jeho osob-
ní potřeby a zařízení z místa jeho pobytu 
v Červeném domku v Kostelci na Hané, 
kde strávil dvacet let svého života. Pre-
zentuje také zajímavosti, které shro-
máždili jeho obdivovatelé a sběratelé,
i výtvarná díla, která se inspirovala bás-
němi Slezských písní nebo samotným je-
jich 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

MIMOŘÁDNÁ PŘEDNÁŠKA
40. VÝROČÍ LETU PRVNÍHO ČSL. KOSMONAUTA – 
plk. Ing. OLDŘICH PELČÁK, v.v. – KOSMONAUT
5. 4. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN 

První kosmonaut, který ne-
byl ani Sovět, ani Američan 
a od jehož startu uplynulo 2. 
března právě čtyřicet let, byl 
z Československa. Tím šťast-
ným, který na kosmické lodi 
Sojuz 28 vzlétl do vesmíru, byl 
Vladimír Remek. 
Přijďte si připomenout tuto vý-
jimečnou událost s člověkem, 
který u toho také byl a který 
se stal náhradníkem Vladimíra 
Remka. Ing. Oldřich Pelčák je 
československý zkušební pilot 
a plukovník stíhacího letectva 

ve výslužbě, člen Display teamu čs. voj. letectva. Při letecké službě 
bez katapultáže, viděl 2x svůj životní film při řešení krizové situa-
ce s MiG-21 na letecké střelnici a při letu s L-610 při poruše řízení 
za letu v malé výšce 100 m. V rámci programu Interkosmos absolvo-
val Oldřich Pelčák společně s Vladimírem Remkem kompletní výcvik 
kosmonauta ve Hvězdném městečku.
Vstupné 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. 
Vstupenky je možné předem rezervovat.

PŘEDNÁŠKA
ZATMĚNÍ SLUNCE 21. 8. 2017 V USA – 
prof. RNDr. MILOSLAV DRUCKMÜLLER, CSc., 
Mgr. JANA HODEROVÁ, Ph.D.
26. 4. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN 

Společná přednáška dvou přednášejících, kteří nás seznámí se zákuli-
sím a prvními výsledky jedné z nejrozsáhlejších a vědeckými přístroji 
nejlépe vybavených expedic v dějinách pozorování zatmění Slunce. 
Podíváme se do Oregonu, kde bylo špičkově vybavené pozorovací mís-
to, a pak na nejobtížněji dostupné místo na hoře Whiskey Mountain 
v pohoří Rocky Mountains. 

Vstupné 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. 
Vstupenky je možné předem rezervovat.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ

Pozorování Slunce v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00 
do 16:00 hodin. 

Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek 
a pátek od 20:30 do 21:30 hodin. 
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost Slunce, 
či hvězd. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND
SOBOTA 28. 4. A NEDĚLE 29. 4.

Během Astronomického víkendu je možné navštívit 
hvězdárnu a zúčastnit se v sobotu i v neděli 
pozorování Slunce od 15:00 do 16:00 hodin 
a v sobotu též pozorování večerní hvězdné oblohy 
od 20:30 do 21:30 hodin. 
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI:
V neděli 29. 4. v 14:00 hodin soutěž 
pro děti z cyklu soutěží „SOUHVĚZ-
DÍ“– LETNÍ TROJÚHELNÍK. Soutěži 
bude předcházet povídání o souhvěz-
dích Labutě, Lyry a Orla, jejichž jasné 
hvězdy tvoří letní trojúhelník. 
Vstupné děti, studenti do 26 let, se-
nioři, invalidé 10 Kč a dospělí 20 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI 
O PYŠNÉ PRINCEZNĚ, ZLÉM DRAKU A SILNÉM 
HERKULOVI 
Pohádku uvádíme každou středu v 15:30 
hodin. Pro pyšnou princeznu si přiletěl 
zlý drak. Najde se statečný hrdina, který 
ji zachrání? Statečný Herkules draka pře-
může, ale kvůli princeznině pýše všichni, 
Herkules, Cefeus, Hadonoš, Koruna i Ka-
siopeja skončí na obloze jako souhvěz-
dí. Některá jsou pozorovatelná celý rok, 
jiná na jaře a v létě.
Vstupné děti, studenti do 26 let, senioři, 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 domluvě 
i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, 
studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí, čtvrtou a pátou 
výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena. 
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Duze v Rainbow gallery 
zve na dubnové akce:

Program 6. duben 
16:30 

HOSPIC
Fotografická výstava studentů 

umělecké střední školy Art Econ
 

17:00 – zahájení dvou výstav 
PRINT OR PLAY!

Výstava atelieru grafiky a nových 
médií katedry výtvarné výchovy 

Masarykovy univerzity 

Marek Sibinský – In Hands
Marek Sibinský, vedoucí Katedry 
grafiky a kresby Fakulty umění 
Ostravské univerzity představí 

své grafické práce.

Nejnovější úspěchy Divadla Point 
Slavičín, Valašské křoví 2018
Obrovskou radost přinesla Divadlu 
Point při Gymnáziu J. Wolkera Pro-
stějov účast na Krajské postupové 
divadelní přehlídce Valašské křoví 
ve Slavičíně 9.–11. 3. 2018. Tento-
krát divadelníci přivezli do Slavičína 
dvě inscenace: FINDING AMERIKA 
aneb GANGSTEŘI Z NAŠEHO OD-
DÍLU (A. Prokop a A. Procházka, 
režie A. Procházka) a MATURAN-
TI (M. Randár, režie J. Hyndrich). 
První inscenace je muzikálový pří-
běh, který diváky zavede jednak 
do Ameriky dvacátých let 20. sto-
letí a jednak na spartakiádní tábor 
do Československa. Skvělou hudbu 

k ní napsal Arnold Prokop a podílelo 
se na ní na čtyři desítky tvůrců. Tato 
show je zároveň nejnovějším kusem 
Divadla Point a diváci ji měli mož-
nost vidět na prknech Městského di-
vadla v Prostějově. Druhou soutěžní 
inscenací byli Maturanti. Hra sou-
časného českého autora nechá di-
váka nahlédnout do životů dnešních 
maturantů. Na prknech „starého“ 
Pointu se hraje už druhou sezónu 
a nyní sklízí úspěchy na zájezdových 
představeních. 

Porota udělila tato  
Čestná uznání:
n KAROLÍNĚ VEJMĚLKOVÉ za role 

Matky Představené a Soudružky 
skupinové v inscenaci FINDING 
AMERIKA aneb GANGSTEŘI 
Z NAŠEHO ODDÍLU

n YVONNĚ LEITNER a MAGDA-
LENĚ JANSOVÉ za kostýmy 
k inscenaci FINDING AMERIKA 
aneb GANGSTEŘI Z NAŠEHO 
ODDÍLU

Ceny poroty:
n SOUBORU DIVADLA POINT 

za kolektivní herecký výkon v in-
cenaci MATURANTI

n VÍTĚZSLAVU LUŽNÉMU za roli 
Sicilského cara a Správce Šišky 
v inscenaci FINDING AMERIKA 

aneb GANGSTEŘI Z NAŠEHO 
ODDÍLU

n JAKUBU HYNDRICHOVI za režii 
inscenace MATURANTI

n DIVADLU POINT za inscenaci 
MATURANTI
Odborná porota Valašského křo-

ví 2018 doporučila k účasti na Celo-
státní přehlídce studentských diva-
delních souborů Mladá scéna 2018 
inscenaci MATURANTI.

-js-

Pátek 13. dubna v 19 hodin – DIVADLO 
NA ŠANTOVCE, OLOMOUC
MATURANTI (Matěj Randár)
„Neser mě, pokud sis nevšimla, tak dneska ma-
turuju!“ Hořká komedie o maturantech, pro 
které je zkouška dospělosti ten nejmenší pro-
blém.
HRAJÍ:
A. Mlčochová, J. Minářová/M. Švestková, H. 
Handlová, L. Grulichová, F. Jirák, A. Kostelková
Režie: J. Hyndrich
PŘEDSTAVENÍ OBSAHUJE VULGARISMY!!!!
120 minut.

OPRAVDU HRAJEME VE STEJNÝ DEN 
NA DVOU RŮZNÝCH MÍSTECH!!!

Pátek 13. dubna v 19 hodin – SOKOLOV-
NA, URČICE
FINDING AMERIKA: Gangsteři  
z našeho oddílu
Muzikálový příběh dvou kluků, kteří touží 
po dobrodružství a hledají poklad americké-
ho gangstera Lanzy Ručky, který zmizel kdesi 
v Chicagu, se odehrává v době socialistických 
spartakiád, modrých košil a rudých šátků. Za-

vede však diváka i do tajných barů chicagského 
podsvětí počátku minulého století.
Zkušený hudební skladatel Arnold Prokop 
napsal šest ústředních melodií a písničkářka 
Martina Hurikán Seibertová přidala další dvě 
písně.
Účinkují: V.Lužný, L. Kameníček, K. Vejmělko-
vá, M. Seibertová, D. Kopecká, M. Osladil, O. 
Kučera, A. Špičák, V. Palatý a další
Choreografie: Lucie Lužná
Režie: A. Procházka
Choreografie: Lucie Lužná
Režie: A. Procházka

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov

13. SEZÓNA  DUBEN 2018
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INZERCE

Očekáváme:
- obchodního ducha a vstřícný přístup k zákazníkům
- základní dovednosti práce na PC
- pečlivost v práci s doklady a administrativou
- organizační  a rozhodovací schopnosti při

- ideální pro „rodinný podnik“

Naše nabídka:  
- plně vybavenou prodejnu tisku a tabáku dle 

- podnikání bez nutnosti vlastního kapitálu
- důkladné zaškolení personálu na veškeré

- výše provize v závislosti na prodejních výsledcích
- podpora a spolupráce silné mezinárodní firmy

jednotného konceptu formou maloobchodní franšízy

provozní standarty

vedení personálu prodejny

      
   

      

   

     

    

Konktaktní osoba p. Bubník, telefon: 737 206 572 
Životopisy zasílejte na: job@lagardere-tr.cz

    
  hledáme nového provozovatele

    Do prodejny tabáku a tisku

v Prostějově
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Kelčice 144, 798 08
Vranovice-Kelčice

Pece na vypalování keramiky
Vrámci rozšíření pracovního týmu

přijmeme do hlavního pracovního poměru:

Technolog
Technolog – Konstruktér
Elektrotechnik
Skladník –
administrativní pracovník
Stavěč pecí

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

a.s.

Telefonická dohoda předem nutná!!!
Bližší informace podá Bc. Alena Háderová,
tel.: 605 277 026, e-mail: vedeni@kittec.cz

Kelčice 144, 798 08
Vranovice-Kelčice

Pece na vypalování keramiky
Vrámci rozšíření pracovního týmu

přijmeme do hlavního pracovního poměru:

Technolog
Technolog – Konstruktér
Elektrotechnik
Skladník –
administrativní pracovník
Stavěč pecí

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

a.s.

Bližší informace podá Bc. Alena Háderová,
tel.: 605 277 026, e-mail: vedeni@kittec.cz

Pece na vypalování keramiky

V rámci rozšíření pracovního týmu 
přijmeme do hlavního pracovního poměru:

Elektrotechnik
Stavěč pecí
Elektrikář
NABÍZÍME
• perspektivní dlouhodobé zaměstnání

ve firmě se zahraniční účastí
•
 

odpovídající ohodnocení
•
 

firemní benefity: závodní stravování/stravenky, 
firemní akce

• práci v zajímavém oboru

Oblastní 
spolek českého 
červeného kříže 

Prostějov
pod záštitou Zdravého měs-

ta Prostějova
6. ročník potkávání 

se s módou, pohybem, 
krásou a mluveným 

slovem...

Tvořím, tedy jsem 
...tentokrát s vůní benzínu

v pátek 6. dubna v 17 
hodin v Národním domě

v Prostějově, v přednáško-
vém sále, 1. patro

...překvapení večera – tom-
bola – originály tvůrců

od 12 hod – plyšákový 
a botičkový bazar

od 17 hod – hlavní pro-
gram (vstupné dobrovolné)

Pozvánka na divadlo.
Křesťanské maňáskové  

divadlo "Za jeden provaz"

 srdečně zve malé 
i veké na představení:

Jarní procházka
Hraje se v neděli  8. 4. 2018  

v 16:00 hod.
v prostorách Církve bratrské

Šárka 10a (za školkou),  
Prostějov

Vstupné dobrovolné
Za Křesťanské maňáskové  

divadlo Radek Holásek

Pozvánka
Klub aktivních seniorů při  

Svazu tělesně postižených v ČR, 
o.s. v Prostějově Kostelecká 17, 

pořádá ve čtvrtek 19. 4. 
2018 zájezd na zámek Slavkov 

u Brna, Mohyla Míru a ZOO 
Vyškov. 

Tel 588 008 095,  
724 706 773.

Juhász

Hanácký skřivan 
15–20

15. ročník regionální soutěže  
ve zpěvu populárních písní

Kategorie soutěže:
l. Věk 15–17 let
2. Věk 18–20 let

3. Duo, trio – věk 15–20 let     
+ 2  nové soutěže 

4. Zpívající kytarista 15+5. 
Zpívající klávesák 15+ 

sobota 14.dubna 2018
KULTURNÍ DŮM VE SMRŽI-

CÍCH U PROSTĚJOVA

Začátek: 8.00 hodin 

Přihlášky zasílejte nejpozději 
do 10.dubna 2018 na tuto 

adresu:
Ing. Bohumil Moudrý, 798 O7 

Brodek u Prostějova 26
mobil 602 740 978 

E-mail: mobo@o2active.cz nebo 
mobovka@seznam.cz

Zpívající  
rodina 2018   

13. ročník regionální soutěže  
ve zpěvu populárních písní

Podmínky  soutěže: 

Dítě nebo děti od 3 do 15 let 
věku + 1 z rodičů, prarodičů, 

společně zazpívají tři nebo více 
písní, kde se mohou vzájemně 

prostřídat. 

sobota 21. dubna 2018
Kulturní dům u fotbal. hřiště 

Smržice u Pv 

Začátek: 8.00 hodin

Přihlášky zasílejte nejpozději 
do 17.dubna 2017  

na tuto adresu:

Ing. Bohumil Moudrý, 798 O7 
Brodek u Prostějova 26

mobil 602 740 978
E-mail: mobo@o2active.cz nebo 

mobovka@seznam.cz
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KINO

1.4. neděle
10:30 KRÁlÍČeK PeTR PRO děTI

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

15:30 SHeRlOCK KOUMeS PRO děTI

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

17:30 ReAdY PlAYeR One 
US | 140’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
130,- | dabing

20:30 TÁTOVA VOlHA
ČR | 90’ | 2018 | komediální drama  
přístupné | 130,-
--------------------------------------------------
2.4. POndělÍ
15:30 KRÁlÍČeK PeTR PRO děTI

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

17:30 PlAneTA ČeSKO 
ČR | 81’ | 2017 | rodinný dokument  
přístupné | 120,- 

20:00 MÁŘÍ MAGdAlÉnA 
GB / US / AU | 130’ | 2018 | biblické 
drama | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
3.4. úTeRý
17:30 VeZMeŠ SI Mě, KÁMO?
FR | 92’ | 2017 | komedie | přístupné 
120,- | dabing

20:00 OPeRACe enTeBBe
US / GB | 106‘ | 2018 | drama | 12+  
120,- | titulky
--------------------------------------------------
4.4. STŘedA
17:30 ReAdY PlAYeR One 
US | 140’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
130,- | dabing

20:30 MeČIAR FIlMOVý KlUB

ČR / SK | 89‘+30‘ | 2017 | dokument 
+ beseda | 12+ | 100,- / 80,- 
--------------------------------------------------
5.4. ČTVRTeK
17:30 ZTRATIlI JSMe STAlInA PReMIÉRA

GB / FR / BE | 106’ | 2017 | komedie 
12+ | 120,- | titulky

20:00 GRInGO: ZelenÁ PIlUle PReMIÉRA

US | 110’ | 2018 | komedie | 15+  
120,- | titulky 
--------------------------------------------------
6.4. PÁTeK
15:30 KRÁlÍČeK PeTR PRO děTI

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

17:30 ReAdY PlAYeR One
US | 140’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
130,- | titulky

20:30 ZTRATIlI JSMe STAlInA 
GB / FR / BE | 106’ | 2017 | komedie 
12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
7.4. SOBOTA
15:30 JO neSBø: dOKTOR 
PROKTOR A VAnA ČASU PRO děTI

NO / DE | 95‘ | 2015 | rodinný film
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 TÁTOVA VOlHA
ČR | 90’ | 2018 | komediální drama  
přístupné | 130,-

20:00 ReAdY PlAYeR One 3d

US | 140’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
150,- | dabing
--------------------------------------------------
8.4. neděle
10:30 SHeRlOCK KOUMeS PRO děTI

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

15:30 PRAČlOVěK PRO děTI

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

17:30 ZTRATIlI JSMe STAlInA 
GB / FR / BE | 106’ | 2017 | komedie 
12+ | 120,- | titulky

20:00 GRInGO: ZelenÁ PIlUle 
US | 110’ | 2018 | komedie | 15+  
120,- | titulky
--------------------------------------------------
9.4. POndělÍ
14:00 MŮJ ŽIVOT CUKeTKY BIJÁSeK

CH / FR | 70’ | 2018 | animovaný 
film | přístupné | 50,- | dabing

17:30 den CO den
US | 95’ | 2018 | romantické drama  
12+ | 120,- | titulky

20:00 PŘÍSlIB úSVITU FIlMOVý KlUB

FR | 131’ | 2017 | životopisné drama  
15+ | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
10.4. úTeRý
14:00 MŮJ ŽIVOT CUKeTKY BIJÁSeK

CH / FR | 70’ | 2018 | animovaný 
film | přístupné | 50,- | dabing

17:30 SOUBOJ POHlAVÍ
US / GB | 121’ | 2017 | sportovní 
drama | 12+ | 120,- | titulky

20:00 ZTRATIlI JSMe STAlInA 
GB / FR / BE | 106’ | 2017 | komedie 
12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
11.4. STŘedA
17:30 den CO den
US | 95’ | 2018 | romantické drama 
12+ | 120,- | titulky

20:00 ŠVÉd V ŽIGUlÍKU FIlMOVý KlUB

ČR | 64‘+30‘ | 2017 | dokument + dis-
kuse | přístupné | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
12.4. ČTVRTeK
17:30 FAKJŮ PAne UČITelI 3 PReMIÉRA

DE | 120’ | 2017 | komedie | 12+  
130,- | dabing

20:00 PePA PReMIÉRA

ČR | 90’ | 2018 | komedie | 12+ | 120,- 
--------------------------------------------------
13.4. PÁTeK
15:30 KRÁlÍČeK PeTR PRO děTI

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

17:30 FAKJŮ PAne UČITelI 3
DE | 120’ | 2017 | komedie | 12+  
130,- | dabing

20:00 RAMPAGe: nIČITelÉ
US | 107’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
120,- | titulky 
--------------------------------------------------
14.4. SOBOTA
15:30 SHeRlOCK KOUMeS 3d PRO děTI

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

17:30 PePA 
ČR | 90’ | 2018 | komedie | 12+ | 120,- 

20:00 FAKJŮ PAne UČITelI 3
DE | 120’ | 2017 | komedie | 12+  
130,- | dabing
--------------------------------------------------
15.4. neděle
10:30 KRÁlÍČeK PeTR PRO děTI

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

15:30 JO neSBø: dOKTOR 
PROKTOR A VAnA ČASU PRO děTI

NO / DE | 95‘ | 2015 | rodinný film
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 SOUBOJ POHlAVÍ
US / GB | 121’ | 2017 | sportovní 
drama | 12+ | 120,- | titulky

20:00 RAMPAGe: nIČITelÉ 3d

US | 107’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
140,- | titulky

16.4. POndělÍ
17:30 FAKJŮ PAne UČITelI 3
DE | 120’ | 2017 | komedie | 12+  
130,- | dabing

20:00 FOXTROT FIlMOVý KlUB

IL / DE / FR / CH |  113’ | 2017 
drama | 12+ | 100,- / 80,- | titulky 
--------------------------------------------------
17.4. úTeRý
14:00 S lÁSKOU, VInCenT MeTRO SenIOR

GB / PL | 88’ | 2017 | animované 
krimi | 12+ | 50,- | titulky

17:30 PePA 
ČR | 90’ | 2018 | komedie | 12+ | 120,- 

20:00 RAMPAGe: nIČITelÉ
US | 107’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
120,- | titulky 
--------------------------------------------------
18.4. STŘedA
17:30 FAKJŮ PAne UČITelI 3
DE | 120’ | 2017 | komedie | 12+  
130,- | dabing

20:00 UndeGROUnd COMedY #2
90’ | 2018 | stand-up show | 150,- / 120,-  
--------------------------------------------------
19.4. ČTVRTeK
17:30 HASTRMAn PReMIÉRA

ČR | 100’ | 2018 | drama | 12+ | 120,-  

20:00 VAdÍ neVAdÍ PReMIÉRA

US | 103’ | 2018 | horor | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
20.4. PÁTeK
15:30 V HUSÍ KŮŽI PRO děTI

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

17:30 FAKJŮ PAne UČITelI 3
DE | 120’ | 2017 | komedie | 12+  
130,- | dabing

20:00 VAdÍ neVAdÍ 
US | 103’ | 2018 | horor | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
21.4. SOBOTA
15:30 V HUSÍ KŮŽI PRO děTI

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

17:30 FAKJŮ PAne UČITelI 3
DE | 120’ | 2017 | komedie | 12+  
130,- | dabing

20:00 VAdÍ neVAdÍ 
US | 103’ | 2018 | horor | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
22.4. neděle
10:30 V HUSÍ KŮŽI PRO děTI

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

17:30 JO neSBø: dOKTOR 
PROKTOR A VAnA ČASU PRO děTI

NO / DE | 95‘ | 2015 | rodinný film
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

20:00 ZTRATIlI JSMe STAlInA
GB / FR / BE | 106’ | 2017 | komedie 
12+ | 120,- | titulky

20:00 HASTRMAn 
ČR | 100’ | 2018 | drama | 12+ | 120,-  
--------------------------------------------------
23.4. POndělÍ
14:00 COCO BIJÁSeK

US | 105’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 50,- | dabing

17:30 HASTRMAn 
ČR | 100’ | 2018 | drama | 12+ | 120,-  

20:00 JAnIČKA FIlMOVý KlUB

FR | 115’ | 2017 | muzikálová kome-
die | 12+ | 100,- / 80,- | titulky 
--------------------------------------------------
24.4. úTeRý
14:00 COCO BIJÁSeK

US | 105’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 50,- | dabing

17:30 PePA 
ČR | 90’ | 2018 | komedie | 12+ | 120,- 

20:00 nA STUdIÍCH V KldR: 
MeZI dVěMA KIMY
ČR | 120’ | 2018 | cestovatelská 
přednáška | 130,- / 100,-
--------------------------------------------------
25.4. STŘedA
15:30 nA PŘÁnÍ BABY BIO

17:30 PePA 
ČR | 90’ | 2018 | komedie | 12+ | 120,- 

20:00 ARCHA SVěTel A STÍnŮ 
FIlMOVý KlUB

ČR | 90‘+30‘ | 2018 | dokument 
+ diskuse | přístupné | 100,- / 80,- 
--------------------------------------------------
26.4. ČTVRTeK
17:30 AVenGeRS: InFInITY WAR PReMIÉRA

US | 155’ | 2018 | film + večírek  
přístupné | 150,- | dabing

21:00 AVenGeRS: InFInITY WAR PReMIÉRA

US | 155’ | 2018 | film + večírek  
přístupné | 150,- | titulky
--------------------------------------------------
27.4. PÁTeK
15:30 CeSTA ZA KRÁleM 
TROllŮ PRO děTI

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

17:30 AVenGeRS: InFInITY WAR 3d

US | 155’ | 2018 | akční sci-fi
přístupné | 150,- | dabing

20:30 KAZIŠUCI
US | 102’ | 2018 | komedie | 15+  
120,- | titulky
--------------------------------------------------
28.4. SOBOTA
15:30 V HUSÍ KŮŽI PRO děTI

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

17:30 dVě neVěSTY A JednA 
SVATBA
ČR | 90’ | 2018 | komedie | 12+ | 130,-

20:00 AVenGeRS: InFInITY WAR
US | 155’ | 2018 | akční sci-fi | pří-
stupné | 130,- | titulky
--------------------------------------------------
29.4. neděle
10:30 KRÁlÍČeK PeTR PRO děTI

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

15:30  SHeRlOCK KOUMeS PRO děTI

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

17:30 AVenGeRS: InFInITY WAR
US | 155’ | 2018 | akční sci-fi
přístupné | 130,- | dabing

20:30 KAZIŠUCI
US | 102’ | 2018 | komedie | 15+  
120,- | titulky
--------------------------------------------------
30.4. POndělÍ
17:30 AVenGeRS: InFInITY WAR 3d

US | 155’ | 2018 | akční sci-fi 
přístupné | 150,- | dabing

20:30 MěSÍC JUPITeRA FIlMOVý KlUB

HU / DE | 123’ | 2017 | sci-fi thriller  
12+ | 100,- / 80,- | titulky 

KInO 
PROSTěJOV

KInO MeTRO 70 
WWW.MeTRO70.CZ

FACeBOOK: KInOMeTRO70
KInO@MeTRO70.CZ

dUBen
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INZERCE

 ROZVOZ v regionu Prostějov ZDARMA!!!

 Široký výběr zdravotnických potřeb a pomůcek.

 Milá a vstřícná obsluha – odborně a rádi vám pomůžeme s výběrem 
vhodné zdravotní pomůcky.

 Veškerý zdravotnický materiál k vyzvednutí na lékařský 
poukaz i k prodeji za hotové.

AKTUÁLNĚ: VELKÝ VÝBĚR 
JARNÍ ORTOPEDICKÉ OBUVI – PŘIJĎTE SI VYBRAT!

Bezplatná linka: 800 140 166
PRODEJNA: Plumlovská 72, Prostějov

Tel.: 582 332 112
Provozní doba: Po–Pá 8–17 hod.

E-SHOP: www.ezdravotnicke-potreby.cz

eZdravotnické-potřeby.cz Dřevovýroba 2MAX, s.r.o. 
přijme muže  

do dřevovýroby (pila)
 na dvousměnný provoz  

na HPP i DPP 
a Práce se dřevem, dřevozpracujícími stroji 

a Fyzicky náročná práce 
a Nástup možný ihned

a Vyučení v oboru není podmínkou 
a Praxe vítána

Místo výkonu práce 
Mostkovice, průmyslový areál FORTE a.s. 

Nástupní plat 
a od 90 Kč/hod. + odměny

a Příspěvek na závodní stravování, zaměstnanecké benefity

Požadujeme:
a Pracovitost

a Zodpovědnost a pečlivost
a Ochotu pracovat přesčas

Více informací o pracovní pozici na tel. čísle 606 411 440, 
pan Slezáček, v době od 6.00 do 16.00 hod.

RV
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00
69

1/
01

RV
18

00
69

4/
01

akce na pomoc přírodě
Ukliďme svět, ukliďme Česko!
KDY:  sobota 7. dubna, od 9:00 do 12:00
KDE:  biokoridor Hloučela, sraz v 9:00 

u občerstvení U Abrahámka
Akce pro širokou veřejnost na pomoc 
přírodě. Čeká nás tradiční jarní úklid 
obou břehů říčky Hloučely. S sebou 
pracovní rukavice a staré igelitky. Na zá-
věr bude pro všechny účastníky úklidu 
připraveno občerstvení na ohýnku. 

tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 9. dubna 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. 

exkurze
Záhlinické rybníky
KDY: sobota 14. dubna od 10 hod. 
KDE:  sraz v 10:00 na nádraží v Záhlini-

cích; parkování je možné u nádraží 
nebo u hospody; odjezd vhodného 
vlaku v 8:35 (s přestupem v Olo-
mouci a v Otrokovicích); odjezd zpět 
ze Záhlinic ve 13:55 nebo v 15:55.

Společně s ornitologem si projdeme 
soustavu čtyř Záhlinických rybníků. 
Jedná se o významné stanoviště a hníz-
diště vodních a tažných ptáků. Budeme 
pozorovat nejen stálé druhy ptáků, 
ale také ty, kteří se vracejí na sever 
ze zimních hnízdišť. Doporučujeme si 
vzít dalekohled. Délka trasy cca 6 km. 
Poplatek 30 Kč/osoba.

osvětová akce pro veřejnost
Den Země
KDY:  sobota 21. dubna, od 8:00 do 13:00 

hodin
KDE: nám. TGM v Prostějově
Tradiční osvětová akce u příležitosti 
oslav Dne Země spojená s ekojarmar-
kem. Nebude chybět ukázka lidových 
řemesel, ochutnávka fair trade kávy 
a pokrmů z biopotravin, aktivity pro děti 
i dospělé, ukázka živých zvířat a bohatý 
kulturní program.

tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 23. dubna od 16:00 

do 18:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 

nám. 67, Prostějov

Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.

přednáška
Léčivá moc bylinek III.
KDY: středa 25. dubna 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 léčbu různých nemocí a potlačení 
bolesti. V. Vytásek je zkušený bylinkář, 
žák, přítel a pokračovatel díla Pavla 
Váni a Josefa Zentricha. Tématem 
této přednášky budou adaptogeny, 
léčivky na zvýšení imunity. Opět nás 
čeká ochutnávka čaje namíchaného 
autorem z jeho vlastních bylin.

vycházka pro veřejnost
Terezské údolí a Rmíz
KDY: sobota 28. dubna od 8:15 do 15:45
KDE:  ráno odjezd z aut. nádraží v Pro-

stějově v 8:15 (linka směr Kladky, 
stan. č. 1) do Laškova (s přesedá-
ním v Pěnčíně)

Vycházka s místním znalcem Jiřím 
Fialou do rozkvetlého Terezského údolí. 
Z Laškova se vydáme nejprve na vrch 
Rmíz, který je známý nejen jako vý-
znamné pravěké hradisko, ale také jako 
cenná botanická lokalita. Dále budeme 
pokračovat podél říčky Šumice přírodní 
rezervací Terezské údolí až do Náměště 
na Hané. Délka trasy asi 8 km. Návrat 
zpět vlakem z Náměště na Hané, odjezd 
v 15:11. V případě špatného počasí se 
akce o týden odkládá, a to na 5. května. 
Pořádá ZO ČSOP Bělozářka.

PŘIPRAVUJEME:
Exkurze za léčivými bylinkami
KDY: úterý 8. května od 8:25 do 16:30
Celodenní vycházka s bylinkářem Vlá-
ďou Vytáskem do terénu. 

Zájezd pro seniory:  
Rejvíz a Lázně Jeseník
KDY: sobota 23. června
Projdeme si krásnou trasu k mecho-
vému jezírku na Rejvízu a potom pře-
jedeme do Lázní Jeseník, kde nás čeká 
vycházka kolem studánek a návštěva 
balneoparku. Cena 200 Kč. 

Letní příměstský tábor v Ekocentru Iris
KDY: 9.–13. července, denně 7:30–16:00
Je určen pro děti 1.–5. tříd ZŠ. 
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.

Přírodovědně tvořivý příměstský tábor 
v Ekocentru Iris
KDY: 6.–10. srpna, 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, mýdlování, 
drátkování, dřevořezání, práce s vlnou, 
výroba svíček, zvonkohry atd.
Cena: 1700 Kč (v ceně je vždy oběd,  
2 svačiny, pitný režim, materiál na tvo-
ření, pedagogický dozor,...). Nutno se 
předem přihlásit na iris@iris.cz.
Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov a MŽP 
v rámci projektu Pomáháme přírodě

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

AKADEMIE SENIORŮ
Termín Hodina Tematické zaměření setkání Lektor
3. 4. 2018 14.00 Cesta po Japonsku

Odložená přednáška o cestě do tajemného a vzdáleného Japonska.
Mgr. Jaroslav 
Servus

10. 4. 2018 14.00 Dechová cvičení s Pavlínkou
Další z cyklu cvičení s oblíbenou lektorkou v nové tělocvičně. S sebou si nezapomeňte 
cvičební obuv a vhodný oděv.

Pavla Glocová

17. 4. 2018 14.00 Konflikty a jejich řešení II.část
Druhá část přednášky, která by nám měla pomoci předcházet konfliktům a nebo nás 
naučit, jak je co nejlépe vyřešit. 

Mgr.et Mgr. Len-
ka Javůrková

24. 4. 2018 13.00 Exkurze do společnosti TORAY
Podíváme se do další nové prostějovské firmy. Na tuto akci je omezený počet míst, proto 
se přihlaste u Hany Vybíhalové na Tetíně, která vám podá bližší informace.

Tomáš Zikmund 
a Hana  
Vybíhalová

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

SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ 
V MĚSÍCI ÚNORU 2018 
OSLAVILI SVÁ JUBILEA

70 let Alois Matoušek
JUDr. Miroslav Malecha
Danuše Soukupová
Česlava Šmudlová
Marie Voráčová
Jaroslav Začal
Ludmila Šlapáková
Hana Zacpalová
Jiřina Facková
Danuše Pokorná
Rudolf Krč
Pavel Procházka
Josef Coufal
Emilie Zapletalová
Zdeněk Výmola
Josef Ječmínek
Ľudovit Pohlodko

75 let PhDr. Antonín Bůžek Ph.D.
Antonín Nestler
Miloslava Marková
Věra Šebestíková
Jiří Buriánek
Jaroslav Tvrdý
Jiřina Hantáková
Antonín Bednář
Josef Pokruta
Zdeňka Pelíšková
Zdeněk Vychodil
Emanuel Havlík
Marie Buřičová
Jarmila Hudečková
Jarmila Némethová
Marta Šmudlová
Jaroslav Trubač
Libuše Kovaříková

80 let Břetislav Papoušek
Marie Koldasová
Oldřich Hradečný
Ludmila Nesvadbová
Danuše Svačinová
Zdeněk Macharáček
Ludmila Gbelcová
Růžena Netesalová
Oľga Marčíková
Jaroslav Reiter
Mgr. Jarmila Lisická
Jana Hrabalová
Adolf Dolák

85 let Ladislav Bednář
Marie Mrákavová
Václav Skopec
Ladislav Jugas
Helena Nováková
Lubomír Šiler
Vojtěch Rozsypal
Jindřiška Vychodilová
Zdeněk Zaoral
Vladimír Dobeš
Svatopluk Špica
Ctibor Chlumský
Mgr. Vojtěch Laník
Ludmila Hadrová
Zdenka Nováková
Ludmila Smolková
Milan Začal
Josef Gabrlík
Libuše Průšová

90 let Jaroslav Kuba
Alena Štěpánková
Milada Krestýnová
Květoslava Snášelová
Vladimír Frömel
Vlasta Šátková

91 let Ladislav Langr
Anna Mnichová
Radoslava Čechovská

92 let Libuše Slepánková
Zlatuška Donthová

94 let Vojtěch Cikryt
95 let Anna Všetičková

Jaroslav Svoboda
96 let Amálie Kočíbová

VÝLETY PRO SENIORY V DUBNU
Věřím, že v dubnu nám už počasí bude 
přát. V plánu je pět výletů:

4. 4. – NOVÝ JIČÍN – je známý 
jako město klobouků. My navštívíme 
Expozici klobouků, kde se seznámíme 
s technologií výroby a zájemci si pak 
budou moci vyrobit i malý model klo-
boučku. Podíváme se také do muzea, 
kde mimo jiné uvidíme na 600 růz-
ných pokrývek hlavy. Navštívíme ještě 
expozici Generál Laudon, protože ten-
to významný vojevůdce je s Novým 
Jičínem úzce spjatý.

10. 4. – BRNO – VILA TU-
GENDHAT A VILA LÖW-BEER 
– navštívíme vilu, která je na sezna-
mu UNESCO a také vilu rodičů paní 
Tugendhat. O akci je velký zájem, 
takže jen informace o tom, že návště-
vu chystáme, stačila k zaplnění všech 
míst. Další termín je 28. 8.

17. 4. – MUZEUM SKLÁŘSTVÍ 
KAROLINKA, MUZEUM VELKÉ 

KARLOVICE A VSETÍN – podívá-
me se do muzea historie sklářství v obci 
Karolinka a nedalekého muzea ve Vel-
kých Karlovicích. Tam je zajímavá ex-
pozice způsobu života a obživy obyvatel 
rázovitého Valašska. Cestou zpátky se 
zastavíme ve Vsetíně.

19. 4. – UHERSKÉ HRADIŠ-
TĚ A OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 
– V Uherském Hradišti máme domlu-
venou návštěvu Slováckého muzea 
a jeho národopisné expozice Slovác-
ko. Hned vedle je Slovácká jizba (vý-
běrová prodejna tradičních rukoděl-
ných výrobků). Odpoledne nás čeká 
prohlídka sirnatých lázní v Ostrožské 
Nové Vsi. Čas bude i na procházku 
po lázeňském parku a na kávu se zá-
kuskem v Lázeňské kavárně.

24. 4. – MUZEUM BOS-
KOVICE A PŠTROSÍ FARMA 
DOUBRAVICE – v jedné z budov 
muzea Hraběcí rezidenci je expozice 

historie regionu. Její součástí jsou in-
teraktivní programy. Po komentova-
né prohlídce si budeme moci vyzkou-
šet například tkaní vlněného vlákna, 
tvarování keramických předmětů 
v pravěku, písařské techniky středo-
věku nebo ruční výrobu fotoalba první 
třetiny 20. století. Odpoledne nás čeká 
exkurze na pštrosí farmě v Doubravi-
cích. Budeme mít možnost nákupu 
pštrosí kosmetiky a pštrosího masa. 
V těsném sousedství pštrosí farmy je 
velké zahradnictví, takže zahrádkáři 
mohou navštívit i zdejší prodejnu.

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 ve spolupráci 
se Zdravým městem Prostějovem.

Jana Šmudlová

POZVÁNKA
Moravsko-slezská křesťanská akademie z.s., region Prostějov, 

vás srdečně zve na přednášku Mgr.Veroniky Hrbáčkové 

"Velikonoce v rámci církevního roku, 
tradice a symboly", 

která se uskuteční ve středu 18.dubna 2018 v 17,30 hod.  
v budově CM gymnázia, Komenského 17. 
Akce je podpořena městem Prostějovem.

Zve výbor MSKA.
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a Kompletní veterinární péče  
pro psy, kočky a drobné savce

a Prodej veterinárních diet

a Vybrané druhy přípravků proti blechám a klíšťatům v akci 3+1

Veterinární klinika Veterix
Svatoplukova 45B, 796 01 Prostějov

tel.: 777 319 516, e-mail: veterix@seznam.cz

Ordinační doba:
PONDĚLÍ–PÁTEK: 9:00–19:00 hod

SOBOTA–NEDĚLE: 9:00–14:00 hod
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Hledáme pracovníka na pozici 

KOBLIHÁŘ
Vše potřebné vás naučíme. 

Měsíční mzda 16 000 až 19 000 Kč  
(práce na směny). 

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

nebo volejte: 777 764 178
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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

www.profi tisk.cz

PŘIJMEME TISKAŘE
pro tisk na stroji Heidelberg nebo KBA

pro provoz v Přerově.

NABÍZÍME:
výhodné platové podmínky

příspěvek na dojíždění
služební byt v docházkové vzdálenosti

od místa výkonu práce.

Tel.: 775 905 717, vebr@profi tisk.cz
RV

18
00

29
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ZŠ a MŠ Jana Železného ve spolupráci  
s městem Prostějov, IX. ročník štafeta přátelsví a zdraví
Srdečně vás zveme do Kolářových 
sadů, kde proběhne tradiční závod 
družstev žáků 6. až 9. tříd základních 
škol. Družstva soutěží v běhu, jízdě 
na kolečkových bruslích a koloběž-
ce. Sraz bude v pátek 27. 4. 2018 
v 8:30 hod.
„Štafeta přátelství a zdraví“, Zdravý 
životní styl – projekt je realizován 
za finanční podpory Zdravého města 
Prostějova
PROPOZICE ZÁVODU
Pořadatel: ZŠ Jana Železného, Síd-
liště svobody, Prostějov

Místo konání: Kolářovy sady 
(park u hvězdárny)
Kdy: v pátek 27. 4. 2018, za nepříz-
nivého počasí bude závod přesunut 
na pátek 4. 5. 2018
Prezence: 8:30 hod v parku, zahá-
jení soutěže 9:00 hod.
Popis závodu: štafeta 3 x 500m  
(1. úsek koloběžka, 2. úsek běh pou-
ze 250m, 3. úsek in-line brusle)
Povinné vybavení: cyklistická 
přilba, in-line brusle, chrániče zá-
pěstí, loktů a kolen. Koloběžky dodá 
pořadatel

Soutěžící: tříčlenná družstva slo-
žená z žáků 2.stupně ( 6.–9. třída).
– podmínkou závodu je účast mini-
málně jedné dívky v družstvu

Soutěžní systém: 
1. losování dvojic do rozjížděk
2. z rozjížděk postupuje 8 nejlep-
ších časů
3. (1.–8., 2.–7, 3.–6., 4.–5.) vítěz 
postupuje do finále 
Doporučení: vezměte 2 běžce pro 
možnost vystřídání v případě po-
stupu z rozjížděk

Zajištění: pitný režim, zdravotní 
služba
Konec: předpokládané ukončení 
závodu bude ve 12:00 hod. Vyhlá-
šení závodu proběhne po ukončení 
závodu. Družstva umístěná na prv-
ních třech místech obdrží diplom 
a věcné ceny.
Koordinátor projektu 
Za pořadatele srdečně zve   

Mgr. Eva Matoušková 
PaedDr. Jan Krchňavý, 

ředitel školy

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. 
Přijďte si odpočinout od každodenní 
rutiny, získat nové přátele a dozvědět se 
důležité informace. 

Úterky 17.00 – 19.00 – vzdělávací 
a volnočasová setkání s hlídáním dětí.
3. 4. Jarní věnec z papírových ruliček – 
tvořivá dílna s E. Svobodovou DiS.
V dubnové tvořivé dílně si budete moci 
vytvořit originální jarní věnec z papírových 
ruliček. Může vás překvapit, že i z odpa-
dového materiálu lze vytvořit jednoduchým 
způsobem krásnou dekoraci do vašeho 
interiéru..

10. 4. Emocionální zralost – seminář 
s rodinným poradcem Ing. P. Mečkov-

ským, M.A
Zralost v citové oblasti nám umožňuje 
budovat zdravé vztahy a i tzv. negativní 
emoce využívat konstruktivně. Seminář je 
zaměřen na praktické zkušenosti s aktivi-
tami vedoucími k rozvoji emocionální slož-
ky osobnosti, kterou můžeme vhodnými 
postupy rozvíjet. 

17. 4. Holandské sýry – podvečer 
s ochutnávkou s F. Lemstrem
V tomto podvečeru zopakujeme velmi 
úspěšný program s rodilým Holanďanem, 
který má zavedený obchod s holandskými 
sýry. Těšit se můžeme na prezentaci, při 
které se o holandských sýrech dozvíme 
mnoho zajímavého. Prezentace bude spoje-
na i s ochutnávkou představovaných sýrů. 

24. 4. Volba a změna kariéry – 
beseda s poradkyní ÚP Olomouc L. 
Poskočilovou, DiS., M.A

V průběhu besedy se dotkneme četných 
témat, jak z oblasti přípravy na volbu či 
změnu povolání, tak z oblasti současného 
stavu na trhu práce. Zde jsou některá 
z nich: kritéria pro volbu povolání, demo-
grafie a generační rozdíly, statistiky, žáda-
né profese, trendy, Hollandův hexagram, 
testy profesních předpokladů, osobní 
dokumentace a časté chyby, pracovní 
pohovor, aktuality, zákony, „průmysl 4.0“, 
předpokládaný vývoj trhu práce aj.

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

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

PROGRAM NA DUBEN

Tanec smyslů
N e c h m e 
své tělo 
spontán-
ně tvořit 
a vychut-
nejme si 
tanec vše-
mi smysly.
S r d e č n ě 

vás zvu do kruhu žen ke společ-
nému tanci, bubnování, zpěvu, 
sdílení, poznání vědomého žen-
ství a tvoření radostného života.
Tvůrčím spontánním pohybem 
dochází k zvyšování vibrací celé 
bytosti člověka.
Užijme si zářivou energii radosti 
i vnitřního klidu skrze dokonalý 
prožitek sebe sama.
Budeme tančit i na živé zvuky 
přírodních hudebních nástrojů 
(bubny, didgeridoo, fujara, deš-
ťová hůl, gongy, zvonkohry...).
Společné spontánní bubnování 
a tanec (k dispozici africké i ša-
manské bubny, chřestidla).
Čekají nás mnohá taneční i hu-
dební překvapení
Kdy: 
17. 4., 15. a 29. 5., 12. a 26. 6. 2018
Kde: Společenský dům Pros-
tějov „sál rytmiky“ – 2.patro – 
boční  vchod z ulice Křížkov-
ského (od tržnice)
Více na tel.: 724 003 576 lucie.
capkova@gmail.com

Lucie Čapková 
Lektorka spontánního tance 

a intuitivní hudby
www.cestapropojeni.cz

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

Změny v otevírací době ICM
V pondělí 9. dubna bude v ICM 
Prostějov probíhat kreativní díl-
na – nebude možné využít přístup 
na počítač. 
Aktuální informace vždy najdete 
na našich stránkách www.icmpro-
stejov.cz.
Akce plánované na duben
Kreativní dílna – Jarní deko-

race
Nechte se inspirovat a spolu s námi 
si vytvořit v pondělí 9. dubna 
od 14:00 jarní dekoraci do vašeho 
pokojíčku či domova. Tvoření pro-
bíhá v prostorách ICM Prostějov 
(studovna).

Evropská dobrovolná služba 
v ICM Prostějov
Do činnosti ICM Prostějov se zapo-
jila zahraniční dobrovolnice. Jme-
nuje se Maria Hretculesei a přijela 
z Rumunska. Bude u nás rok a tak 
se můžete těšit na její přítomnost 
nejen během kreativních dílen 
a setkáních spojených s konverzací 
v anglickém jazyce, ale i spousty 

dalších akcí, které si pro vás připra-
ví. Aktuální nabídku najdete na na-
šich webových stránkách www.
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
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Hasičského záchranného sboru
Zdravotnické záchranné služby
Policie ČR
Městské policie
Vojenské policie
Celní správy

               se uskuteční dne 27. dubna 2018 v době od 09.30 do 13.30 hod 
       již po šestnácté

            na ulici Kostelecká (areál VELODROMU) v Prostějově. 

    
      

P

VR

O OJS ĚT

TSS KĚ ÁM
ICL IO EP

   Akci pořádá:
            Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, 

               Policie ČR, Městská policie Prostějov, Celní správa a Vojenská policie

Den se složkami IZS 

Během akce budou probíhat soutěže pro děti. Nejlepší obdrží drobné ceny. Dále můžete vidět ukázky techniky, 
výstroje, výzbroje, laserovou střelnici, ukázky městského kamerového systému s digitálním záznamem, laserový 
měřič rychlosti vozidel, prostředky IZS a kriminalistickou techniku. Informační střediska jednotlivých složek vám 
nabídnou poradenskou službu. Pro veřejnost je připravena ukázka ovlivnění alkoholem nebo drogou pomocí 
speciálních brýlí.

Ukázky činnosti složek 9:30 -13.30
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Bude slet!
Ano, letos, v roce 100 let republiky, se 
uskuteční v Praze XVI. Všesokolský 
slet. Nácvik skladeb vrcholí i u nás 
v Sokole 1 Prostějov. Ale od začátku.

Když jsme odjížděli z Prahy v roce 
2012 z XV. Všesokolského sletu, už 
tehdy jsme si kladli otázku, jaký bude 
ten příští, zda se při nácviku zase 
všichni sejdeme. Šest let uteklo rych-
le a slet v jubilejním roce se blíží.

Já cvičím ve skladbě pro seniorky 
a seniory „Princezna republika“, kte-
rá je sestavena na málo známé písně 
Karla Hašlera. Ty pro Sokol nazpíval 
Viktor Preiss. Před zahájením nácvi-
ku se ukázalo, že bude obtížné dát 
vůbec dohromady alespoň polovinu 
základního čtverce. Naši sokolové se 
totiž v 70 letech žádnými seniory ne-
cítí, a proto se zapojili do jiných skla-
deb. Naši muži, kteří cvičili před šesti 
lety za seniory, jsou až na dva bratry 
v sokolském nebi. V této situaci je 
třeba, aby se některé ženy „převlékly 
za muže“a naučily se jejich cvičení. 
Do toho se mně vůbec nechtělo. Do-
konce jsem smlouvala s autorkami 
sestrami Kocmichovými. Nedalo se 
však nic dělat, jedině vzít celou si-
tuaci s humorem. Naštěstí cvičíme 
společně s kamarádkami z Kostelce 
na Hané, které prostě zvládají všec-
ko! Proto cvičí v prvních řadách. Je 
třeba říci, že skladba pro ty nejstar-
ší, kteří cvičí v tradičních sokolských 
úborech, na sletu prostě být musí!

Skladba má minimum obtížného 
pohybu, ale množství změn postavení: 
velké kruhy, malé kruhy, dvojkruží, 
trojřadí, paprsky a další, takže musí-
me namáhat své mozky a svou paměť. 
Rozhodly jsme se, protože jsme oprav-
du zůstaly samé ženské, že si nácvik 
i skladbu užijeme. Že nebudeme usilo-
vat o žádné brilantní výkony, ale o po-
hodu a dobrou náladu při nácviku. 

Hašlerovy písně jsou sice sta-
rosvětské, ale velmi emotivní, a jejich 
myšlenky jsou stále aktuální. Do sté-
ho výročí republiky se výborně hodí. 
Je v plánu poslední pochod zpívat. 

Vedoucím skladby pro krajský slet 
v Přerově je náš kamarád bratr Pavel 
z Hranic. Říká, že senior nezname-
ná automaticky kulhajícího staříka. 
Naše seniorky jsou v obdivuhodné 
kondici. Cvičím s nimi totéž, co se 
ženami o 20 let mladšími. Často se 
v médiích píše, že senioři nesportují. 
U nás v Sokole I se najdou seniorky, 
které navštěvují všechna cvičení jó-

gou počínaje a aerobikem konče.
Cvičím ve skladbě „Princezna 

republika“, ale jako divák nadšeně 
sleduji nácvik skladby „Ženobra-
ní“. Účastním se i skladby „Spolu“. 
O těch napíši příště.

Slet Sokolské župy Prostějov-
ské se bude konat 9. června 2018. 
Po něm bude následovat 16. června 
2018 krajský slet v Přerově. Hlavní 
sletové dny v Praze případnou opět 
na dny státních svátků 5. a 6. červen-
ce 2018. Zajímavostí je, že v průběhu 
sletu budou autoři sletových skladeb 
školit naše hosty z evropských zemí. 
Budou je učit, jak se tvoří hromadné 
skladby. Ve světě je totiž o tento způ-
sob cvičení velký zájem, ale nikde 
nemají naši tradici. 

Od starostky České obce sokolské 
máme úkol Všesokolský slet propa-
govat, jak to nejlépe umíme, takže, 
prosím, sledujte nás!

Ing. Božena Jiříčková, 
T.J.Sokol I Prostějov

Hanácký Auto Moto Vete-
rán klub v AČR Prostějov

Pořádá v sobotu 

28. dubna 2018 
od 8 do 13 hodin

Motoristickou 
burzu

Místo konání: 
parkoviště 

před supermarketem Tesco 
Prostějov – Držovice
Kontakt: Studený Petr 

tel: 602 824 254
e-mail: 

veteranklubprostejov@seznam.cz 

Český svaz ochránců přírody, 
Regionální sdružení Iris 

v Prostějově 
pořádá ve spolupráci se Zdravým 

městem Prostějov

Den Země 
a Ekojarmark
a Ukázka obojživelníků
a Dravci a sovy 
a Jízda na koni
a Keramika

a Aktivity pro děti 
i dospělé

a Ochutnávka  
zdravé výživy

a Fair trade výrobky
a Bezlepkové potraviny
a Batikovaná trička
a Korálky, tašky
a Kovové šperky

a Pletení z proutí, košíky

sobota 21. 4. 2018 
od 8 do 13 hodin 

na náměstí  
T. G. Masaryka

Hudební vystoupení během 
celého dopoledne

Břišní tance Jahanara,  
Maňáskové divadlo Sluníčko 
Zumba s Darinou, Pěvecký 
sbor Nota Bene Prostějov

FESTIVAL „PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY“ 
Každoročně druhá polovina dub-
na patří zahajovacímu koncertu 
hudebního festivalu Prostějovské 
dny hudby a letos se uskuteční již 
26. ročník. Společné pro všechny 
ročníky je myšlenka propojit všech-
ny generace, tedy představit žáky 
a studenty, kteří se učí hrát na ná-
stroj na „Zušce“, dále představit 
studenty konzervatoří či vysokých 
uměleckých škol, začínající umělce 
a každoročně ozdobou festivalu bý-
vají renomovaní umělci.

V širokém spektru koncertů si 
určitě posluchači najdou svůj žánr, 
který rádi poslouchají. Na jaké in-
terprety a ansámbly se můžeme tě-
šit letos?

Festival zahájí 22. dubna De-
chový orchestr z naší školy, který 

během svého působení získal řadu 
významných ocenění. Milovníky 
klavírní interpretace bych ráda 
pozvala na klavíristu z USA Erica 
Zubera, který je vítězem prestižní 
klavírní soutěže v USA. Koncert se 
uskuteční 24. 4. 2018 v sále ško-
ly v 18.00 hod. Nedílnou součástí 
festivalu bývá koncert Děti dětem, 
Chrámový koncert, Jarní koncert 
pěveckých sborů Vlastimila a Orli-
ce, Koncert učitelů ZUŠ, Komorní 
koncert. Začátkem května – 3. 5. 
se prostějovskému publiku před-
staví Moravia Quintet, což je de-
chové kvinteto tvořené hráči Mo-
ravské filharmonie. Po nějaké době 
do Prostějova zavítá renomovaný 
Pěvecký sbor moravských učitelů, 
který své umění předvede v koste-

le sv. J. Nepomuckého. Stejně jako 
v minulém roce, tak i letos se naše 
škola zapojila do celostátního pro-
jektu ZUŠ OPEN. Akce pod tímto 
názvem budou probíhat po celé re-
publice ve stejný den. Tento projekt 
je podporován Magdalenou Kože-
nou, která je zároveň i jeho patron-
kou.

Festival začíná 22. dubna a kon-
čí 25. května. Pořadatelé si pro 
vás připravili celkem 11 koncertů 
na různých místech Prostějova. 
Každoročně nad festivalem přebírá 
záštitu primátorka města Prostějo-
va a finančně jej podporuje Město 
Prostějov, za což mu patří velký dík. 
Přejeme Vám pěkné jaro s koncerty 
v rámci festivalu Prostějovské dny 
hudby. -ZUŠ-
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HUDEBNÍ OBOR :
26. ročník festivalu 
PROSTĚJOVSKÉ DNY 
HUDBY
22. 4. 2018 v 17.00 hod. 
Městské divadlo Prostějov 
ZAHAJOVACÍ KONCERT 
„ŘEKNI“
Dechový orchestr ZUŠ Vladimíra 
Ambrose Prostějov

24. 4. 2018 v 18.00 hod. sál 
ZUŠ, Kravařova 14
ERIC ZUBER – USA
klavírní recitál 

10. 4. 2018 v 17.00 hod. sál 
ZUŠ
Besídka žáků

11. 4. 2018 a 19. 4. 2018 v 17.30 
hod. sál ZUŠ
ABSOLVENTSKÉ KONCERTY
žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka – Kravařova ul. – 
duben–květen 2018
Výstava z cyklu absolventi 
ZUŠ se představují.....
DAVID BARTOŠ  –  absolvent  
Fakulty výtvarných umění 
na VUT v Brně.

Výtvarný obor Vápenice 3 
POD VODOU, NAD VODOU – 
oceněné práce okresní výtvarné 
soutěže do 31. 5. 2018
Vernisáž se koná 5. 4. 2018 
v 16.00 hod.

TANEČNÍ OBOR
17. 4. 2018 v 18.00 hod. sál 
Městského divadla
FILM A MUZIKÁL
taneční vystoupení žáků 
a absolventů ZUŠ Vladimíra 
Ambrose Prostějov

14. 4. 2018 Městské divadlo 
Prostějov
Krajské kolo soutěžní 
přehlídky tanečních oborů ZUŠ 
olomouckého kraje 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ 
OBOR
6. 4. 2018 v 18.00 hod. v sále 
zámku Pernštýnské nám. 8
BOND HLEDÁ ŽENU – DS 
Freak out 
režie: Hana Šprynarová 

9. 4. 2018 v 16.00 hod. v sále 
zámku Pernštýnské nám. 8
JAK SE ZBAVIT MSTIVÝ 
SONI
JAMIE A UPÍŘI
hraje Partička ze Žábokudel při 
ZUŠ a Dramaťáci z CMG 
režie: Hana Šprynarová 
a Magdaléna Krejčí

24. 4. 2018 v 17.00 hod. v sále 
zámku Pernštýnské nám. 8
PUNTÍKÁŘI 
hraje divadelní soubor 
PVdramíček
režie: Jana Turčanová
JAK SE ZBAVIT MSTIVÝ SONI
hraje Partička ze Žábokudel při ZUŠ
režie: Hana Šprynarová

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

Pronitka ukončila 23. divadelní sezónu  
loutkových pohádek v sokolovně 
na Skálově náměstí
17 členů souboru (Lucie Hlačíková, 
Romana Hvižďová, Eva Špačková, 
Zdeňka Halouzková, Ludmila Dohna-
lová, Věra Patková, Ludmila Znojilo-
vá, Pavel Antl, Zdeněk Chytil, Jarmila 
Tvrdá, Zdena Kratochvílová, Jarmila 
Hlaváčová, Ludmila Páclová, Jaro-
slav Vorberger, Věra Rubešová, Zdena 
Sčuková a Miroslav Kolísek) odehrálo 
od 22.10. 2017 do 25. 3. 2018 38 před-
stavení a zpříjemnilo 19 nedělí asi dvě-
ma tisícovkám spokojených diváků. 
Diváci shlédli 6 titulů, sezónu pravi-
delně otevírá a končí pohádka O per-
níkové chaloupce, dále Čepice nahoru 
a čepice dolů, na vánoce nechyběla 
autorská premiéra principálky Lucie 
Hlačíkové, Kouzlo vánoc. V lednu ješ-
tě strašili čerti v pohádce Čertovská 
podkova, pak Honza hledal Kašpárka 
a ještě Zvonek královny víl.

Loutkaři působí nejen na své stálé 
scéně Sokola I, která je v Prostějově 
jediná. Účastní se také dalších akcí. Se 
svými pohádkami dojíždí za diváky, 
tentokrát to bylo v domově SOS v Lu-
tyni, nedaleko od Ostravy, na miku-
lášské nadílkce v Držovicích, v Dětko-
vicích a v Bystrovanech u Olomouce. 

Loutky nechyběly ani na národní akci 
Moowek, přišli s pohádkou na dobrou 
noc na Noci sokoloven. Velký úspěch 
měla přednáška principálky Lucie 
Hlačíkové dne 9.11.2017 v přednáško-
vém sále Národního domu pro prostě-
jovské seniory a 13. 2. 2018 pro učitele 
seniory v Duze. 14.12.2017 na vánoč-
ním večírku Sokola I loutky také ne-
mohly chybět.

Sezóna pravidelných pohádek sice 
skončila, ale herci zahálet nebudou. 
Nyní si připravují na autorskou po-
hádku Kašpárek, princezna a drak 
na celostátní přehlídku loutkových di-
vadel v květnu v Přerově, organizova-
nou Sdružením amatérských loutka-
řů, Loutkařské letnice. 

Velmi milým a prestižním je i po-
zvání na účinkování v doprovodném 
programu XVI. Všesokolského sletu 
začátkem července v Praze.

Loutkaři souboru Pronitka děkují 
statutárnímu městu Prostějov, Sokolu 
I Prostějov a všem divákům za pod-
poru. Díky vám můžeme propagovat 
město Prostějov i mateřskou jednotu 
Sokola i mimo naši stálou scénu.

Lucie Hlačíková

Zimní plavkyně Dana Zbořilová 
bodovala na Mistrovství světa 
v zimním plavání v Estonsku

Členka spolku DZP Haná Prostějov, 
z.s. oddílu zimního plavání získala 
bronz.

Přemožitelka kanálu La Manche, 
národní i mezinárodní šampion-
ka v zimním plavání, prostějovská 
rodačka a nositelka Ceny města 
Prostějova 2016 Dana Zbořilová 
byla úspěšná při „MS IWSA, 450m 
a kratší Talin“ v Estonsku. V kate-

gorii 450 metrů kraul volný způsob 
v Talinu vybojovala 3. místo – GRA-
TULUJEME.

„Akce se účastnilo 1400 plavců 
ze 40 zemí světa. Teplota vody byla  
O°C, teplota vzduchu se pohybovala 
mezi -20 až -10 st. Plavalo se v zamr-
zlé části jednoho z přístavů v Tallinu, 
kde byl vysekán led a udělán bazén,“ 
vylíčila úspěšná plavkyně. -kaa-jg-
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Vyhlášení ankety  
Sportovec města Prostějova 2018
Zhruba dvě stovky účastníků zavíta-
ly do konferenční místnosti Hotelu 
Tennis Club, aby byly svědky vyhlá-
šení 11 dílčích anket této soutěže. 
Večerem provázel zkušený mode-
rátor a známý prostějovský zimní 
plavec Michal Mucha, do hlediště 
zavítali představitelé města v čele 
s primátorkou města Prostějova 
RNDr. Alenou Raškovou a náměst-
kem hejtmana Olomouckého kraje 
Mgr. Františkem Jurou.

V úvodu slavnostního večera byla vy-
hlášena anketa Hvězda prostějovských 
médií, kterou vyhrál mistr světa v kul-
turistice Jiří Procházka. Ten rovněž 
vystoupal na stupně vítězů v hlavní ka-
tegorii. Doprovodným jevem ankety je 
i čtenářská soutěž – vylosovaný hlasu-
jící získává jako cenu zájezd CK Vlha, 
sponzora soutěže, na Elbu. Letošním 
vítězem se stal  Marek Nadýmáček.

V kategoriích, ve kterých rozhodo-
vala komise sportovní Rady města 
Prostějova, se dospělo k těmto 
výsledkům:
Sportovec města  
Prostějova 2017:
1. Jan Koudelka (fotbal, 1 SK Prostějov)
2. Daniel Ponížil  (gymnastika, oddíl 
gymnastiky TJ Prostějov)
3. Jiří Procházka (kulturistika)

Talent roku 2017:
1. Petr Chládek (parašutismus,  
ASO Dukla Prostějov)
2. Tereza Slavíková (volejbal,  
VK Prostějov)
3. Matyáš Roubík (judo, oddíl juda TJ 
Sokol I Prostějov)

Tým roku 2017:
1. Parašutisté ASO Dukla Prostějov
2. Tenisté TK Agrofert Prostějov
3. Fotbalisté Relax Prostějov

Mládežnický tým roku 2017
1. Zápasníci TJ Sokol Čechovice
2. Tenisté TK Agrofert Prostějov
3. Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov

Trenér roku 2017
Veronika Lukášová – gymnastika
Monika Tanečková – krasobruslení
Martin Cetkovský – cyklistika

Trenér mládeže roku 2017
Vojtěch Szilva – zápas
Peter Bálint – basketbal
Richard Beneš – nohejbal

Sportovní událost roku 2017:
Great Moravia 2017
Velká cena Zdeňka Ludvíka
Sportovní hvězdy dětem Olomoucké-
ho kraje

Neprofesionální sportovec 2017:
Richard Sedlák – motorismus
Martin Kouřil – florbal, krasojízda
Roman Večeřa – biatlon
Cena komise sportovní 2017:
Julie Kovářová – volejbal
Petr Šrámek – cyklistika
Jiří Kresta – fotbal

Sportovní srdce 2017:
Doc. PhDr. Miroslav Černošek, PhD.

Síň slávy prostějovského sportu 
2017:
Petr Langr in memoriam
Již potřetí bylo součástí slavnostního 
večera vyhlášení fotosoutěže komise 
sportovní. Bojovalo se ve dvou kate-
goriích – sportovní zastoupené 20 
snímky a umělecké zastoupené 17 
snímky. Fotografie byly posuzovány 
veřeností a porotou.
Sportovní:
Jan Brychta – Finiš závodu
Umělecká:
Jiří Vosička – Vzpěr Zdroj: web sportovní komise
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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

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   10:50

Převážně sportovní vzpomínky VLASTIMILA KADLECE – díl III
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.

Jak se dovídali fandové o vý-
sledcích
Když hrál SK Prostějov v letech 1945 
– 1946 naposledy v nejvyšší čes-
koslovenské fotbalové soutěži, vý-
sledky nacházeli fotbaloví příznivci 
až v pondělních novinách. Mobilní 
telefony samozřejmě nebyly, tele-
vize také ne, rádio mlčelo a kteří 
prostějovští fandové nechtěli čekat 
až na pondělní noviny, scházeli se 
vždy v neděli večer na dvou pros-
tějovských místech u výkladních 
skříní, kdy se nabízely telefonem 
získané čerstvé výsledky všech zá-

pasů odehraného kola naší nejvyšší 
soutěže. Bylo tomu tak v Palackého 
ulici, na rohu ulic Palackého a Kra-
vařovy, a také na Vojáčkově náměstí. 
Čekaly tam trpělivě početné skupiny 
fanoušků SK Prostějov, všichni s na-
pětím čekali na výsledek svých idolů 
na cizím hřišti. Moc radostí už neza-
žívali, nicméně, pamatuji si, že když 
se objevily výsledky Viktoria Plzeň – 
SK Prostějov 2:3, nebo SK Kladno – 
SK Prostějov 2:2, nadšení bylo zcela 
jednoznačné. 

Prostějov měl vždy výborné fot-
balové brankáře
V prostějovských klubech se vystří-
dala v minulosti celá řada vynika-
jících strážců branek. V týmu SK 
Prostějov, a v pokračujících celcích 
s názvy Slovan, Tatran, ČSSZ a Že-
lezárny, to byl po legendárním Šrá-
movi Turek, po něm Lenhart. Bylo 
zážitkem stát při zápasech za jeho 
brankou a sledovat jeho bravurní 
a efektní robinzonády. Byl i hospo-
dářem na hřišti, pral dresy, opra-
voval kopačky a jak se říkalo, na tri-
buně přijímal večer za tmy návštěvy 

svých četných fanynek.... Nebyl ale 
bezúhonný, pro krádeže se dostal 
do věznice v Havlíčkově ulici. Vedení 
klubu si ale několikrát vymohlo jeho 
propuštění k domácím zápasům, 
za brankou ho ale hlídal policista 
a po utkání ho zase odváděl do Ha-
vlíčkovy ulice.... Po Lenhartovi přišel 
na II. ligu ze Šternberka Ivo Viktor, 
na vojnu pak zamířil do pražské 
Dukly. Dále to byli Mikloško, Stráž-

nický, Sekanina, Hodina, Kovář, 
Kofroň, otec nedávného brankáře 
1. SK Prostějov, i další. Pamětníci si 
třeba vzpomenou také na Frýborta, 
Nygrýna či Dostála ze SK Rolný Pro-
stějov (později TJ OP) a na výteč-
ného Sanetrníka ze SK Sparta Pro-
stějov (později TJ Agrostroj). Nelze 
opomenout, že později hájil branku 
tohoto klubu až do svého vysokého 
věku úspěšně Jaromír Faltýnek.

Brankář TJ Agrostroj Jaromír Faltýnek ještě na hřišti ve Vrahovické ulici



120 tbl

60 dávek

Lékárna Mamed Prostějov 

Akční ceny produktů platné od 1. 4.–30. 4. 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

15 g

60 kostek

30 tbl

575 Kč

60 dávek

279 Kč 129 Kč

120 tbl120 tbl120 tbl

15 g15 g15 g

575 Kč575 Kč

60 kostek

30 tbl30 tbl30 tbl

299 Kč

85 Kč

100+50

50+1050+10

329 Kč

Lékárna Mamed Prostějov 
100+50

205 Kč

50 tbl

199 Kč

134 Kč

82 Kč

49 Kč

100 g

50+1050+1050+10

329 Kč

100 g

235 Kč

RV
17

01
90

6/
03

Kuchyňská 
linka nyní 
v ceně bytu!

Dejte přednost modernímu bydlení v centru města 
s vlastním vnitroblokem plným zeleně a klidu. 
Vše co potřebujete, máte na dosah. Využijte aktuální 
nabídky a získejte v ceně bytu kuchyňskou linku!
Pro velký zájem jsme pro Vás nově 
připravili dispozice bytu 4+kk!
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