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Prostějov opět rozkvetl do krásy!

Foto: Archiv MMPv

Statutární město
Prostějov –

vítěz roku 2017
Učitelé a výchovní pracovníci
byli ocenění v prostějovském
Národním domě.
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V prostějovském zámku
začne výstava mapující
život ve městě

19

INZERCE

TEĎ NA TO MÁTE

Na nový vůz FABIA má teď každý!

NABÍDKA, KTERÉ PROPADNE KAŽDÝ

Pořiďte si akční model ŠKODA FABIA TRUMF
s klimatizací, koženým volantem, rádiem Blues a další
bohatou výbavou, včetně 5leté záruky.
Neváhejte a informujte se u vašeho autorizovaného
partnera ŠKODA, protože teď na to máte!
www.tednatomam.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
PV-AUTO spol. s r.o.
Brněnská 108,
796 01 Prostějov
Tel.: 582 333 779-789
www.pvauto.cz

Kombinovaná spotřeba a emise
CO2 vozu ŠKODA FABIA:
4,4–4,9 l/100 km, 101–111 g/km

Zvýhodnění se skládá z akčního modelu TRUMF,
TRADE IN Bonusu, ŠKODA Bonusu v rámci financování
se ŠKODA Financial Services a paketu Mobilita Plus.
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*ilustrační foto

20.4.2018 15:14:05

Kelčice 144, 798 08

Kelčice 144, 798 08
a.s.
Vranovice-Kelčice
a.s. Vranovice-Kelčice

Pece na vypalování keramiky

Pece na
na vypalování
vypalování keramiky
Pece
keramiky

Pro svého klienta
sháním chatu na
Plumlovské přehradě.
Děkuji za vaši pomoc.

Vrámci
Vrámci rozšíření
rozšíření pracovního
pracovního týmu
týmu
přijmeme
do
hlavního
pracovního
přijmeme do hlavního pracovního poměru:
poměru:

V rámci rozšíření pracovního týmu
přijmeme do hlavního pracovního poměru:

Technolog
Technolog
Technolog
Technolog –– Konstruktér
Konstruktér
Elektrotechnik
Elektrotechnik
Elektrotechnik
Stavěč
pecí
Skladník
–
Skladník –
Elektrikář
administrativní
administrativní pracovník
pracovník
Stavěč
NABÍZÍME
Stavěč pecí
pecí

Ing. Soňa Ošlejšková
Realitní specialista

734 747 528
www.rkokno.cz

•

perspektivní dlouhodobé zaměstnání
NABÍZÍME:
ve firmě se zahraniční účastí
NABÍZÍME:
– perspektivní
dlouhodobé
zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí
odpovídající
ohodnocení
•
– perspektivní
dlouhodobé
zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí
– odpovídající ohodnocení
– odpovídající
ohodnocení
firemní
benefity: závodní stravování/stravenky,
•
– firemní benefity
– firemní
benefityakce
– prácifiremní
v zajímavém
oboru
– prácipráci
v zajímavém
oboru
v zajímavém
oboru
•
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Prostějov, byt 3+1

1.700.000 Kč
PENB: G
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RV1701796/04

Byt se zděným jádrem
na ulici B. Šmerala.
RV1800829/01

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

NABÍDKA:

Drozdovice 3, Prostějov

ZPRÁVY Z MĚSTA

Výročí měsíce
Měsíc květen je spojený
s výročím našich výtvarníků. 4.
května si připomeneme sto let
od úmrtí od malíře a pedagoga
Tomáše Štětky (1855–1918).
Tento pozoruhodný umělec
je spjatý s Pískem, ale
i v Prostějově zanechal
významnou výtvarnou a kulturní
stopu.

HANA BARTKOVÁ
V letech 1877–1908 působil
na zdejší reálce jako profesor kreslení. Sám také vytvořil řadu výtvarných děl, například ilustrace z okolí
Romže a Plumlova. Byly uveřejněny
ve Světozoru a Zlaté Praze. Každoročně pořádal výstavy grafických
prací žáků školy a byl spoluor-

ganizátorem uměleckých výstav
v Prostějově. Byl také nadšeným
amatérským hercem, zpěvákem
a hudebníkem. V Prostějově se zapojoval do veřejného a kulturního
života jako člen Besedy a Orlice. Při
restaurování prostějovského zámku v roce 1901 pořídil akvarelové
kopie historických nástěnných maleb. Jsou uloženy v Muzeu a galerii
v Prostějově. Jeho žáci na něj vzpomínali jako na velikého a jemně cítícího umělce.
Před sto třiceti lety –12. května
1888 – se narodila ve Vídni grafička, kreslířka, knižní ilustrátorka,
sochařka a autorka gobelínů Olga
Konečná-Mulaczová.
Pocházela
z umělecké rodiny. Její dědeček
Jindřich Mulacz byl rytcem ve Vídni. Otec Josef Mulacz byl vídeňský ministerský úředník. Rád také
fotografoval. Olga vystudovala
Dámskou akademii ve Vídni. Po-

tom pokračovala v ateliéru grafika
Ludvíka Michálka a sochaře Richarda Kauffungena. Studia završila u Kolomana Mosera na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni.
V prosinci 1916 se provdala za prostějovského stavitele a spolumajitele stavební firmy R. Konečný &
J. Nedělník Rudolfa Konečného.
Usadila se v Prostějově, kde se
zapojila do kulturního a spolkového života města. V rodinné vile
Konečných v Rejskově ulici měla
ateliér. Zde vytvářela své obrazy,
plastiky, knižní ilustrace a grafické listy. Navrhla plastiku osazenou
na zdi školní budovy na Husově náměstí v Prostějově vyrobenou z hořického pískovce v místní kamenické firmě Františka Becka. Pro
zahradu u domu rodiny Konečných
vytvořila fontánu s dětskou postavou. Je autorkou figurální výzdoby
budov vojenského leteckého učiliš-

tě a nástěnné malby pro klubovou
místnost Lidového domu na biblické téma Svatba v Káni Galilejské.
V roce 1933 se stala členkou Střediska výtvarných umělců Hanáckých Reysek v Prostějově. S tímto
sdružením několikrát vystavovala.
Například v roce 1933 vystavila
svoje uhlové kresby. V témže roce
také vystavovala na kolektivní výstavě gobelíny a kresby. V roce
1937 na výstavě prostějovských
výtvarníků představila portrétní
studie a návrhy ex-libris. Olga Konečná-Mulaczová strávila závěr
svého života v Německu, ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.
Zemřela 3. května 1957 v Albstadtu. Ukázky z její tvorby jsou zastoupeny v soukromých sbírkách, dále
v Moravské galerii v Brně a Muzeu
a galerii v Prostějově. Byla označována za geniální kreslířku i kreslířku mezinárodního střihu.

Uvolnění zpevněné plochy u KASC

Na četné dotazy občanů města Prostějova sdělujeme, že dne 17.4. podal právní zástupce Statutárního
města Prostějova JUDr. Petr Ritter
u Okresního soudu v Prostějově žalobu o vyklizení pozemků na společ-

nost Manthellan, která přes výzvu
k vyklizení pozemků v majetku města
Prostějova tak v požadovaném termínu do 18.3.2018 neučinila.
Ing. Zdeněk Fišer,
1. náměstek primátorky

Změna linky MHD 1 od 23. 4.

V souvislosti s probíhající opravou
Brněnské ulice v Prostějově bude
od 23.4. 2018 úprava trasování
linky MHD č.1 nádraží – hřbitov.
Linka pojede z aut.st. dle JŘ, z Poděbradova nám. odbočí vpravo
na zastávku Žeranovská (náhradní za Brněnská křiž.Krokova), pojede ulicí Žeranovská, Na Hrázi,

Určická, za Určickou ulicí, kde odbočí vlevo na místní komunikaci
k PV Auto a na zastávku Prostějov,
hřbitov.
Ze zastávky Prostějov, hřbitov
bude pokračovat vpravo po ulici
Brněnská s odbočením k Agrostavu. Dále projede jednosměrnou ulicí po místní komunikaci

Prostějov je vítězem krajského kola města pro byznys! I v rámci celorepublikového kola zabodoval s umístěním na osmé příčce.

a odbočí vpravo Za Určickou
ulicí a pokračuje dále přes ulice
Určická, Na Hrázi, Žeranovská
na zastávku Prostějov, Poděbradovo nám.(náhradní za zrušenou
zastávku Prostějov, Brněnská)a
dále dle JŘ na nádraží. Současně
se ruší náhradní zastávka u severní zdi hřbitova.

Tato úprava bude platit do
24. 6. 2018.
Veškeré informace o změnách
na spojích MHD v Prostějově lze
získat v
Informační
kanceláři
FTL
na Svatoplukově ulici 59 nebo
na telefonu 582 333 181.
Jiří Hloch
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Učitelé oslavili svůj den a převzali v Městském divadle
Prostějov ocenění

1 Dana Skopalová, ZŠ a MŠ Prostějov, MŠ Čechovice
za dlouholetou vynikající práci učitelky v mateřské škole.
2 Mgr. Dita Krpcová, ZŠ a MŠ
Jana Železného Prostějov
za dlouhodobé nadstandardní plnění zadaných úkolů v práci s dětmi
i mimo vyučování.
3 Mgr. Radomír Palát, ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty
za velmi dobré výsledky ve vzdělávání, moderní způsoby výuky, vedení ekologických a počítačových
kroužků a účast na soutěžích.
4 Mgr. Jana Novotná, ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka
za velmi zodpovědnou a svědomitou organizaci plavecké výuky pro
1. stupeň, ale i pro ostatní ročníky
základních a mateřských škol okresu Prostějov, jakož i plaveckých
soutěží.
5 Mgr. Jitka Hrůzová, ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského
za dlouhodobě výbornou práci při
výuce žáků 1. stupně.
6 Sylvia Wildová, MŠ Prostějov,
Moravská ul.
za tvořivý a kreativní přístup při
práci s dětmi, hledání nových a zajímavých aktivit.
7 Ing. Olga Krpcová, SŠ, ZŠ a MŠ
JISTOTA
za výborné výsledky a inovativní
činnosti, nové metody práce s handicapovanými žáky, prezentaci školy na veřejnosti.
8 Mgr. Zuzana Hancková, Dět-

ský domov a školní jídelna Prostějov
za dlouhodobě nadstandardní výsledky při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
9 Gabriela Ambróšová, Základní umělecká škola Vl. Ambrose
za přípravu žáků na talentové
zkoušky na střední školy a na soutěže ZUŠ v sólovém a komorním
zpěvu, z nichž přiváží vždy ocenění.
10 Ing. Iveta Stískalová, SOŠ
Prostějov, nám. E. Husserla
za přípravu žáků oboru číšník
na odborné soutěže, jejímž dokladem je výborné umístění žáků
na regionální i republikové úrovni.
11 Mgr. Alena Kvapilová,
Švehlova střední škola polytechnická za vybudování a správu odborné
knihovny na škole, úspěšnou projektovou činnost, kreativní přístup
k výuce.
12 Mgr. Lenka Hádrová, Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov
za podíl na přípravě olympiád
a soutěží v anglickém jazyce, realizaci divadelního představení se
studenty v angličtině, přípravu studentů na zasedání Evropského parlamentu mládeže.
13 Mgr. Hana Zbořilová, RG
a ZŠ města Prostějova,
za mimořádnou odbornou činnost
a prezentaci školy – lektorskou činnost s AV Media, práci v Mense –
organizaci testování IQ, každoroční
Deskohraní pro žáky.
14 Mgr. Alena Spurná, CMG, ZŠ

Blokové čištění květen 2018
03. 05. – blok 9
Palackého komunikace SSOK, Palackého – cyklostezka, Podjezd + parkoviště, Podjezd –
cyklostezka, Vodní, Vodní parkoviště (parkoviště u mlýna), Vodní – cyklostezka, průchod
Vodní – Žeranovská, Žeranovská komunikace SSOK, Žeranovská – vnitroblok, Žeranovská
– parkoviště, Knihařská, U Spořitelny, Žižkovo nám., Žižkovo nám. – parkoviště,Poděbradovo nám. + parkoviště před KB

10. 05. – blok 10 centrum
Poděbradovo nám. komunikace SSOK, Wolkerova komunikace SSOK, Wolkerova obslužná + parkoviště, Na Spojce, Netušilova, Hlaváčkovo nám., vnitroblok Vojáčkovo
nám. – nám. E.Husserla, Vojáčkovo nám. + parkoviště, Hlaváčkovo nám. parkoviště
Národní dům

15. 05. – blok 11 centrum
Komenského – cyklostezka, Komenského, nám. T.G.Masaryka, Dukelská brána,
Křižkovského, Lutinovova, Filipcovo nám., nám. Sv. Čecha, Demelova, Hradební,
Kostelní, Úprkova, Koželuhova, Křížkovského, Křížkovského parkoviště, Šerhovní
(Školní – Dukelská brána)
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a MŠ v Prostějově,
za její poctivý přístup ke studentům, vlídnost, ale i náročnost, práci
garanta projektu výměny zahraničních studentů a projektu Edison.
15 Mgr. Eva Veselá, Střední
zdravotnická škola Pv
za práci odborné učitelky s nevšedním lidským přístupem, aktivní zapojení do projektů – Comenius.
16 Mgr. Jana Mohrová, SOŠ
podnikání a obchodu, s. r. o. Pv
za letitou obdivuhodnou práci
ve výuce německého jazyka, kdy dokáže nadchnout studenty a zároveň
dosáhnout vynikajících výsledků
v soutěžích a olympiádách.
17 Mgr. Jarmila Buriánková,
Stř. škola automobilní Pv, s. r. o.
za práci hlavního garanta organizování kulturních besed a akcí, funkci
výchovného poradce.
18 Mgr. Lenka Skalíková, Střední škola designu a módy Pv
za inovativní a kreativní přístup

k výuce tělesné výchovy, vedení
žáků ke zdravému životnímu stylu.
Zlatý Ámos Olomouckého kraje
Mgr. Karolína Mlčochová, Trivis –
Střední škola veřejnoprávní, s. r. o.

„Dvorana slávy“ prostějovského
školství
Cena za mimořádný přínos v oblasti rozvoje prostějovského školství:
Mgr. Milan Soukup
Za dlouholetou pedagogickou a manažerskou práci učitele základní
školy, ředitele Sportcentra a ředitele Střední odborné školy Prostějov.
PaedDr. Jan Krchňavý
Je uznávaným ředitelem nadřízenými orgány, mají ho v úctě rodiče,
žáci se s důvěrou na něho obracejí
se svými starostmi, a co je nepochybně vyznamenání pro každého
nadřízeného – respektují a milují
ho jeho podřízení.

17. 05. – blok 14
Újezd – komunikace SSOK, Újezd – O2 – okruh, nám. E. Husserla, nám. E. Husserla –
parkoviště, Sušilova, Sádky, Sádky cyklostezka

22. 05. – blok 15
Plumlovská – K. Svolinského parkoviště Billa – 3 stání (mimo 2 stání u Penny a 4 stání
u Billy), A. Slavíčka – parkoviště + komunikace (K. Svolinského – vjezd k Penny)

24. 05. – blok 16
Josefa Lady (severní obslužná), U Stadionu, U Stadionu – parkoviště, Za Velodromem,
Valašská, Polišeňského, Hacarova, Hacarova – 3 parkoviště, U Stadionu – cyklostezka

29. 05. – blok 17
Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova, Bří. Čapků, Tyršova – Pod Kosířem – cyklostezka podél
trati, Tyršova, Sportovní (Pod Kosířem – Bří. Čapků), Olympijská, Sportovní – parkoviště
(Pod Kosířem – Bří. Čapků), Pod Kosířem – parkoviště 1, Pod Kosířem – parkoviště 2

31. 05. – blok 18
Rejskova, Přikrylovo nám. (Peršan), Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova, Sladkovského, Sladkovského cyklostezka, parkoviště u budovy místního nádraží, Olomoucká
(Šafaříkova– Sladkovského) levá strana směr z centra
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Na Olomoucku se nejlépe
podniká v Prostějově

Srovnávací výzkum Město pro byznys jasně ukázal, že Prostějov je
v Olomouckém kraji pro podnikatelskou sféru nejaktraktivnějším
místem. Zasloužil se o to vstřícný
přístup radnice k podnikatelům
i výhodné podmínky pro podnikání.
Na stříbrné příčce se umístily Hranice a na bronzové Šumperk. Srovnávací výzkum zpracovává analytická
agentura Datank a hodnotí v něm
všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské
části Hlavního města Prahy.
Prostějov jde podnikatelům vstříc
Město dosahuje skvělých výsledků především v přístupu veřejné
správy. Má v kraji vůbec nejnižší
dluhovou službu, radnice velmi dobře podporuje veřejnou dopravu, má
z hlediska podnikatelského obsahu
nejlepší webové stránky, nabízí vysoký počet úředních hodin a elektronická komunikace s úřadem, která
byla co do rychlosti a správnosti ově-

Město zaměstná ještě více osob
vykonávajících veřejně prospěšné práce

řena mystery testováním, je rovněž
na vynikající úrovni. V oblasti podnikatelského prostředí se vítězné
město může chlubit vysokým podílem podnikatelů a nízkou nezaměstnaností. Prostějov má také vysoký
přírůstek obyvatel, což svědčí o tom,
že se ve městě nejen dobře podniká,
ale i žije.
„Jsme rádi a myslíme si, že si to
opravdu zasloužíme, protože se vůči
podnikatelům snažíme chovat velmi
vstřícně, a to dlouhodobě. Vylepšili
jsme webové stránky, jsou uživatelsky velmi přívětivé. Už patnáct let
také nezvyšujeme daň z nemovitosti.
Téměř nemáme nezaměstnané a to
je něco, co velmi oceňujeme. Máme
v průmyslové zóně další firmu, která nabízí práci i lidem, kteří nemají
nějakou specifickou kvalifikaci. Ze
strany podnikatelů je o Prostějov
neustálý zájem,“ okomentovala vítězství primátorka Prostějova Alena
Rašková.
-red-

Z desítky takto zaměstnaných se
počet zvedá na čtrnáct.
Ještě většímu počtu dlouhodobě nezaměstnaných lidí chce
město Prostějov podat pomocnou
ruku a uzavře proto s Úřadem
práce České republiky dodatek
ke stávající dohodě na navýšení
počtu pracovních míst lidí zaměstnávaných v rámci veřejně
prospěšných prací.
„Doposud máme takto zaměstnaných deset lidí a nově se toto
číslo zvedne o čtyři. Snažíme se
alespoň trochu pomoci dlouhodobě nezaměstnaným lidem v jejich těžké životní situaci,“ uvedla
primátorka města Alena Rašková s tím, že dle legislativy může
město na veřejně prospěšné práce
(dále jen VPP) angažovat celkem
dvacítku nezaměstnaných.
Pro vytvoření deseti pracovních příležitostí v rámci VPP
a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpoč-

tu a Evropského sociálního fondu
je uzavřena mezi městem a Úřadem práce České republiky dohoda na dobu určitou od 1. 3. do
31. 10. 2018. Předpokladem pro
zmíněné navýšení počtu pracovníků je uzavření dodatku
k této dohodě a to s účinností od
1. 5. do 31. 10. 2018.
-kaa-

INZERCE

WISCONSIN Engineering CZ
Vrahovická 41d
796 01 Prostějov

PŘIJMEME PRACOVNÍKA/CI NA POZICI

• Obsluha ohraňovacího lisu

BYTOVÝ DŮM PALACKÉHO PROSTĚJOV

k nastěhování - únor 2019

NOVÉ BYTY NA PRODEJ

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

RV1800953/01

• Zámečník, klempíř

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ
PORADENSTVÍ
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

MLÝNSKÁ

více než jen byt ...

garáž

bezpečnost

kamerový systém společných prostor

přímo v domě

relax a soukromí

rozhlehlá terasa v zahradním vnitrobloku

nadstandardní výměry
2

byty od 72m do 148 m

2

bezbariérovost
úspornost

energeticky úsporný provoz

dva výtahy

komfort

moderní novostavby

klid
odhlučněné byty

dostupnost

v centru Prostějova

WWW.PROSTEJOV.EU

RV1800377/03

• Svářeč

RV1800183/04

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

• Brusič
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Třetí díl seriálu: Volební období pomalu končí.
Radní bilancují v oblasti bezpečnosti občanů
lých seniorů. V součinnosti probíhají
bility, Den bez aut, Dny zdraví, Cyklo
nezaměstnanosti. Charakter průi akce Zdravého města, Den se slož- běh proti drogám a podobně.
myslu, škol a dalších zařízení téměř
kami IZS, osvětové akce jako třeba
Uvolnění členové Rady města
neovlivňují stav veřejného pořádku.
Den Země, Den stromů, Pochod
Prostějova
Za minulý rok evidovali strážníci
Rada města Prostějova pracuje
všech generací, Evropský týden moZdroj: MP Prostějov
4670 volání na pevnou linku. Celých
již téměř celé volební období
50 % oznámení byly dopravní přePočet přestupků v dopravě celkem
na základě svého Programového
stupky, stání ve vjezdu, na vyhrazeprohlášení, které si začátku
ném parkovišti a podobně. Předmě80000
funkčního období stanovila.
tem oznámení bylo celé spektrum
70000
Předkládáme třetí díl seriálu,
událostí, díky kterým se podařilo
60000
který postupně mapuje osm
v mnoha případech pachatele zaoblastí prohlášení. Tentokrát
držet a předat policii - 77 případů
50000
zhodnotíme stav bezpečnosti
s podezřením na spáchání trestného
40000
občanů ve městě. Jak dalece se
činu. Zadrželi 25 pachatelů trestv této oblasti daří?
ných činů a 28 hledaných osob. Ob30000
čané oznamují i dopravní nehody,
20000
V oblasti bezpečnosti občanů se
kterých bylo takto ohlášeno 29.
radní zavázali:
Celkový počet přestupků v po10000
n 	 i nadále podporovat úspěšnou
sledních 5ti letech měl mírně se0
2013
2014
2015
2016
2017
spolupráci Městské policie a Postupnou tendenci. Tento stav kolicie ČR při zajišťování bezpečpíroval i trendy stavu kriminality.
nosti ve městě
V roce 2017 však došlo k nárůstu
Počet volání na linku 156 (přijatých/výjezd)
n 	 podpořit nekompromisní přípočtu přestupků. Je to dáno zvýše12000
přijato
stup policie i strážníků při poním počtu dopravních a majetkovýjezd
rušení zákona, vandalismu či
vých přestupků – drobné krádeže
10000
ničení majetku
v obchodech.
n 	 podpořit složky Integrovaného
Občané se na strážníky obraceli
8000
záchranného systému včetně
velmi často s problematikou dopra6000
činnosti dobrovolných hasičů
vy. Dle statistiky je podíl dopravn 	 v preventivní činnosti Městních přestupků z celkového počtu
4000
ské policie se zaměřit zejména
dlouhodobě 84 % (v rámci ČR je
na mládež a seniory
průměr 92 % - za poslední rok vzrost
2000
n 	 klást důraz na práci a zázemí
o 2 %). Lidé v 50 % oznamují doměstských strážníků, k prioripravní přestupky. Značnou část
0
tám patří zejména výkon služby
z nich tvoří i přestupky spáchané
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
okrskových strážníků
při blokovém čištění, téměř 17 %,
Cílem je vytvářet bezpečné propřestupky cyklistů (372 přestupků).
středí pro udržitelný rozvoj ruku
Podíl řešených přestupků napome2013
2014
2015
2016
2017
v ruce s prevencí. Spokojenost obnutím je nižší o 5 % a činí 30 %.
Podávání alkoholu
20
2
2
2
2
čanů je základním měřítkem v kaMěstská policie se také zabývá
Městské vyhlášky
196
160
225
178
156
ždoročním hodnocení stavu veřejotázkou prevence. Probíhají besedy
Občanské soužití
119
132
127
120
123
ného pořádku. Druhým neméně
a soutěže pro žáky a seniory, semiVeřejný
pořádek
810
626
590
445
357
důležitým měřítkem jsou statistické
náře v domovech s pečovatelskou
údaje, které v číslech vyjadřují stav
službou, setkávání se seniory při
Proti majetku
516
479
378
253
315
kriminality a veřejného pořádku.
různých akcích, zejména v NárodDopravní
7168
6431
6530
6189
7047
Z pohledu demografického má měsním domě, s Červeným křížem,
Ostatní
160
339
331
277
300
to Prostějov výhodu, že nepatří mezi
samozřejmostí je montáž dveřních
Celekm
8989
8169
8183
7464
8360
železniční a silniční křižovatky, nebezpečnostních řetízků u osamědochází zde ve zvýšené míře k migraci pachatelů a lze tak velmi dobře
Rušení nočního klidu
NEPOTVRZENO
POTVRZENO
CELKEM
uplatňovat osobní a místní znalosti
BYTY
48/41/42
26/34/35
74/75/77
strážníků. Na katastru města nejsou vyloučené lokality, nejsou zde
ULICE
73/42/72
26/13/16
99/55/88
zaznamenávány extremistické skuRESTAURACE
51/42/76
31/15/15
82/57/91
piny s jejich projevy na veřejnosti,
Samostatnou kapitolou je rušení nočního klidu.
nedochází k vážnému narušování
V tabulce přehled za r. 2015 / 2016 / 2017:
veřejného pořádku, je nízká míra

Čeho se podařilo dosáhnout a jak
je plněno Programové prohlášení
Rady města 2014–2018?
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Značení jízdních kol a invalidních
vozíků syntetickou DNA
V rámci prevence kriminality
bude opět pokračovat projekt
s názvem „Prostějov – Forenzní
značení jízdních
kol a invalidních
vozíků syntetickou DNA II. etapa“.
V I. etapě bylo v loňském roce
2017 takto označeno 223 kusů jízdních kol a 12 kusů invalidních vozíků.
„Vzhledem k velkému zájmu občanů je v plánu, v rámci projektu
pro letošní rok, označit 250 kusů
jízdních kol. Počet značení invalid-

ních vozíků bude záležet na zájmu
jejich majitelů. Označení předmětů
forenzním identifikačním značením a jejich evidence v registrech
může pomoci odradit potencionální pachatele od úmyslu spáchat
trestný čin, nebo jej usvědčit z jeho
spáchání, omezit prodej odcizených
předmětů třetím osobám, nebo
umožnit navrácení odcizeného
předmětu původnímu majiteli,“ vysvětlil náměstek primátorky Pavel
Smetana. Dle jeho dalšího vyjádření byl v roce 2017 velký zájem jak
ze strany občanů města Prostějova,
tak ze strany občanů s trvalým po-

Další trafostanice v Prostějově
získají netradiční grafické ztvárnění fasád

O novou grafickou podobu opravených trafostanic v Prostějově se opět
postarají studenti Střední školy designu a módy.
O možnosti opětovné spolupráce města Prostějova a společnosti
E.ON na takzvaném Street artu,
rozhodovalo vedení města koncem
minulého roku.
„Pro konkrétní realizaci grafického ztvárnění jsou vytipovány dvě
trafostanice – v ulici Švýcarské a E.
Valenty. Studenti by se tady měli
pustit do malování v termínu od 21.
5. do 1. 6. 2018,“ uvedl náměstek Jiří

Pospíšil. Bílé stěny budov tak získají
netradiční podobu, kterou původně
fádní a ničím nezajímavé objekty
okamžitě zaujmou kolemjdoucí.
Skvělou zkušeností bylo první „pomalování“ trafostanice v Plumlovské ulici u kruhového objezdu, které
proběhlo v loňském roce.
„Smyslem projektu je vlastně
zamezit sprejerům v poškozování
fasád podobných objektů a snaha
o jejich oživení. Tento nápad vznikl
v rámci projektu E.ON Smart City,
do kterého se takto opětovně zapojujeme,“ uvedl náměstek primátorky

bytem mimo území města. Letošní
značení se proto bude týkat všech
občanů trvale žijících na celém území obce s rozšířenou působností.
„V rámci objednávkového systému bude nastaveno objednání zvlášť pro občany z Prostějova
a zvlášť pro občany jiných obcí.
Po vyčerpání 63 objednávek pro
občany z jiných obcí bude objednávkový systém zablokován,“ doplnil náměstek Smetana.
Značení bude probíhat stejně
jako v roce 2017 na pracovišti Skupiny prevence Městské policie Prostějov. 
-kaa-

Jiří Pospíšil.
Finančně je
realizace tohoto
projektu podpořena statutárním městem Prostějovem
-kaa-

Budova takzvaného
parlamentu (Šárka
č. 9, 11) projde
v budoucnosti
rekonstrukcí
O nutné opravě
tohoto
domu
rozhodovali zastupitelé již při
utváření
rozpočtu na letošní
rok.
Konkrétně
schválili
finance
na projektovou dokumentaci ve stupních pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
Na základě závěru hodnotící komise byla jako dodavatel této veřejné
zakázky (vytvoření projektové dokumentace) vybrána společnost DEA
Energetická agentura s.r.o., Modřice.
„Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil zmíněný
uchazeč z Modřic a to ve výši téměř 1,44 milionu korun (s DPH).
Z toho cena za zhotovení předmětné projektové dokumentace
ve stupních pro územní rozhodnutí a stavební povolení, která bude
dle zadávacích podmínek realizována v letošním roce, představuje
finanční náklad ve výši bez mála
835 tisíc korun (s DPH),“ vyčíslil
první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.
Po doložení požadovaných kvalifikačních dokladů bude s touto společností uzavřena Smlouva o dílo. -kaa-

Zápis dětí do mateřských škol
STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Magistrát města Prostějova, odbor
školství, kultury a sportu

Zápis dětí do mateřských škol
v Prostějově se koná v pátek
11. května 2018 od 8:00
do 17:00 hodin
Spádové obvody mateřských škol
jsou obecně závaznou vyhláškou č.
1/2017, kterou se stanoví školské
obvody
Zápis proběhne v souladu s § 34
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Počet přijatých dětí podPROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

léhá stanovené kapacitě školy.
K zápisu se dostaví s dětmi rodiče
(jejich zákonní zástupci) a předloží
občanský průkaz, rodný list
a očkovací průkaz dítěte. V souladu s § 50 zákona č. 258/2000Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
ve znění pozdějších předpisů se povinnost pravidelného očkování netýká dětí, pro něž je docházka povinná,
tedy pro děti, které od 1. 9. dosáhnou
pátého roku věku.
Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se
mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů stanovuje s účinností od 1.
1. 2017 v § 34 odst. (1), věty druhé:
Od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky dítěte, je
předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání stanovuje § 34a
odst. (5) školského zákona, a sice
vzdělávání v přípravné třídě základní školy, ve třídě přípravného stupně
základní školy speciální, vzdělávání
v zahraniční škole na území České
republiky, ve které ministerstvo po-

volilo plnění povinné školní docházky a individuální vzdělávání dítěte.
Dle § 34 a školského zákona je
zákonný zástupce dítěte povinen
přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce,
ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
V případě nepřijetí je možno se
odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odbor školství,
mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.  Mgr. Petr Ivánek, v. r.
vedoucí odboru školství,
kultury a sportu
Magistrát města Prostějova
Více na www.prostejov.eu
WWW.PROSTEJOV.EU
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Lesy města Prostějova, s.r.o. reagují
na nepříznivou situaci na trhu a škody způsobené
ničivými vichřicemi na konci roku 2017
Statutární město Prostějov
je vlastníkem více než 1.700
ha lesa, které na základě
příslušné nájemní smlouvy
obhospodařuje společnost Lesy
města Prostějova, s.r.o. Radní
Ing. Bedřich Grulich je předsedou
dozorčí rady této firmy.

Dopady dvou ničivých vichřicí
na stav lesního majetku na konci roku 2017 byly značné. Máme
k dispozici nikoli odhad, ale tvrdá
data. Těžba kalamitního dříví v roce
2018 bude v objemu 20 000 m3.
Ve finančním vyjádření se jedná
o škody ve výši 10 mil. Kč. Nejedná
se však pouze o dřevo z polomů, ale
také o dřevo napadené lýkožrouty
a odumřelé. Jsou to tzv. nahodilé
a soušové těžby. Cena dřeva získaného z nahodilých těžeb je s ohledem
na jeho kvalitu-poškození výrazně
nižší. Bohužel aktuálně větrná kalamita ve dnech 17. a 18. 3. 2018
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napáchala další škody, jejich odhad
se v rámci ČR pohybuje kolem 1 mil.
m3 polomů. Je to nová situace, dojde k dalšímu poklesu cen a přetlaku
dřeva na trhu. Polomy v rámci lesního majetku města Prostějova jsou
„jen“ v řádech stovek kubíků. Samozřejmě bude zrealizována masivní
výsadba, v roce 2018 bude vysazeno
180 000 ks sazenic. Sazenice jsou
dlouhodobě pouze z vlastní produkce-Lesní školky Seč.
Situace na trhu je poměrně kritická. Asociace lesnicko-dřevařského průmyslu vidí příčiny v přetrvávajícím suchu, napadení dřevních
porostů lýkožrouty, redukovaném
exportu, hromadění zásob, přetlaku
dříví na trhu a pádu cen. Je jisté, že
se tato situace bude opakovat, resp.
bude v nějaké intenzitě přetrvávat.
Nelze nereagovat. Proto společnost
Lesy města Prostějova přijala opatření na eliminaci tohoto stavu.
Vlastníci lesa jsou na konci dodavatelského řetězce, výkyvy trhu
na ně mají největší dopady, zejména v oblasti cen. Přitom ve zpracovatelském průmyslu ceny zůstávají
zachovány nebo se dokonce zvyšují.
Z tohoto důvodu byla zrealizována
investice-pořízena nová pásová pila.
Ta umožňuje produkci tzv. přířezů
v rámci zakázek na míru dle zadání
odběratele-zákazníka
/zakázkový
pořez/. Tímto opatřením se posouváme z role prodejce dřeva do pozice
zpracovatele.
Dále byla založena dceřiná společnost Lesů města Prostějova, s.r.o.
v jejím 100% vlastnictví - Dřevo
Prostějov, s.r.o. Předmětem činnosti
je prodej palivového dřeva, polotovarů /zmíněný zakázkový pořez/.
Uvažujeme o dalším sortimentu,
např. prostředcích pro ochranu dřevin a rostlin. Prodejna této firmy je
na Plumlovské ulici 481/200,její
provoz bude zahájen do konce měsíce dubna 2018. Věřím, že nejen Prostějované využijí této nabídky.
Dalším velkým problémem je sucho a se změnou klimatických podmínek se bude zřejmě prohlubovat.

Zde musí pomoci stát. Připravujeme projektovou dokumentaci pro
čerpání dotačních titulů vypsaných
Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí pro
výstavbu retenčních nádrží v rámci
programů „Zadržení vody v krajině“. Doufáme ve spuštění těchto
dotačních titulů. Zmíněná opatření
nejsou jediná. Vzhledem k tomu, že
problematika sucha je řešena na celostátní úrovni, se navýšila a bude se
navyšovat kapacita produkce sazenic v Lesní školce Seč. Roční objem
je 1,5 mil. kusů. Jsou soustavně op-

timalizovány náklady a v těžbě jsou
využívány nejmodernější a produktivní technologie. Podle mého názoru se podaří plánované hospodářské
parametry roku 2018 splnit.
Nejde ovšem jen o zisk, ale o pokračování pořizování investic a realizaci oprav. V této oblasti se dosáhlo
velmi dobrých výsledků. Od roku
2010 do roku 2017 činil objem investic 17 mil. Kč a objem oprav
14 mil. Kč. Takto se chová firma, která nežije na úkor budoucnosti.
Bedřich Grulich
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Makovec a. s. nabízí
volné pracovní pozice
v jatečním závodě
v Kostelci na Hané
FAKTURANT/TKA
práce na HPP, třísměnný provoz, praxe vítána
25 000, firemní bonusy, mimořádné prémie
kontakt: 777 713 832

BYDLENÍ

JAKO V BAVLNCE

OPERÁTOR NOČNÍ EXPEDICE
práce na HPP, fyzicky náročná
25 000, firemní bonusy, mimořádné prémie
kontakt: 777 713 832

práce na HPP, ranní směna
20 000, firemní bonusy, mimořádné prémie
kontakt: 777 713 727

RV1800897/01

OPERÁTOR VÝROBY

608 805 659
582 341 705

www.jhreality.cz

RV1800066/04

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

Přivítejte léto
s osvěžujícím ciderem!
ROYAL
IDER
DOG C ch
hý
u
o
p
a
z

č!

K
10,90

ve vašem
obchodě s nápoji
a doplňkovým
sortimentem

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1800229/03

PROSTĚJOVSKÝ PRAMEN
Olomoucká 4181/57 (Dům služeb), 796 01 Prostějov
tel.: 602 859 593; pvpramen@seznam.cz,
facebook: Prostějovský Pramen

RV1800832/01

Dále nabízíme:
a Pivo: přes čtyři desítky značek sudového,
lahvového i v plechu
a Alkohol za příznivé ceny
a Stáčená vína
a Nealko nápoje: sirupy, limonády i sudové,
džusy, minerálky
a Točená limonáda přímo v obchodě
a Doplňkový sortiment potravin a drogistického zboží
Vše pro letní party a oslavy
Při nákupu sudového piva nebo limonády možnost zapůjčení
výčepního zařízení bez zatěžujících poplatků.

WWW.PROSTEJOV.EU
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SOŠ na nám. E. Husserla hostila
mladé barmany z celé ČR
22. března 2018 se
v přednáškovém sále Národního
domu setkala třicítka budoucích
barmanů a barmanek na
1. ročníku koktejlové soutěže
juniorů HANÁCKÁ BARMAN
SHOW 2018.
Mladí barmani a barmanky přijeli
z Brna, Olomouce, Litovle, Poličky,
Slavkova u Brna, Jeseníka, Českých
Budějovic, Trutnova, Moravské
Třebové, Uherského Hradiště, Pardubic, Prahy…
Bez ohledu na to, kde se připravují na své budoucí povolání, měli
všichni jedno společné. Koktejly připravovali z produktů Palírny U Zeleného stromu. Soutěž podpořilo
i město Prostějov, Olomoucký kraj

a přes dvě desítky dalších obětavých
sponzorů, díky kterým si soutěžící
za své úsilí odvezli nejen diplomy,
spoustu zážitků a nová přátelství, ale
i řadu zajímavých cen.
Protože soutěž byla veřejná, účastníci, ale i návštěvníci z řad veřejnosti
si mohli prohlédnout a koupit výrobky žáků oboru Výrobce kožedělného
zboží, seznámit se s umem našich
kosmetiček, prodavačů a číšníků – ti
zdařile asistovali porotcům z řad CBA
(České barmanské asociace) a pomáhali zajišťovat hladký průběh soutěže.
Pro doprovodné týmy ze škol, porotce a oficiální hosty připravili kuchaři
a cukráři občerstvení v podobě rautu. Na jediné akci se tak sešli nejlepší
a nejšikovnější zástupci takřka všech
oborů, které škola nabízí.

Stavaři z prostějovské
průmyslovky opět zabodovali

V konkurenci 51 soutěžících z 27 čes
kých a slovenských škol se i letos
podařilo Davidu Rozehnalovi a Ondřeji Laníkovi, studentům SOŠ
průmyslové a SOU strojírenského
Prostějov, navázat na úspěchy z minulých kol v soutěži nazvané „Práce
s grafickými programy na stavební
průmyslovce“, jejíž ústřední kolo
proběhlo 22.3. 2018 již tradičně
na českobudějovické průmyslové
škole. Cílem tohoto klání je rozvíjet
technické dovednosti a podporovat tvořivé myšlení u žáků středních škol. Soutěž letos proběhla již
sedmnáctým rokem a svůj důvtip
a kreativitu si zde poměřovali studenti 3. a 4. ročníků SPŠ a SOŠ stavebních z Česka i zahraničí. Soutěž
se zaměřuje na vytváření prostorových modelů pozemních staveb
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a odpovídající projektové dokumentace s využitím příslušného
grafického softwaru.
I v letošním roce měli žáci nelehký úkol, a to vymodelovat ve 3D
celou secesní část místní průmyslovky a z modelu vygenerovat jednotlivé pohledy na zadaný výkres.
Aby mohla být práce odborně posouzena porotou, je třeba splnit
zadání, to však znamená vymyslet
vhodný postup. Splnit tuto podmínku bývá pro některé soutěžící
natolik obtížné, že jsou mnozí ze
soutěže vyřazení ještě před závěrečným hodnocením soutěžní porotou.
O to více příjemně překvapili
David s Ondřejem.Oba naši žáci
pod vedením Ing. Pavla Vysloužila
pracovali v programu ArchiCAD,
který se na naší škole vyučuje. David, student 4. ročníku, již soutěžil
potřetí a nasbírané zkušenosti včetně nabyté sebejistoty po loňském
7. místě zúročil a soutěž vyhrál. Ondřej, který studuje 3. ročník, přestože jel letos na soutěž poprvé, v silné
konkurenci obstál a získal krásné
9. místo.
Oběma studentům k účasti a výsledkům blahopřejeme.
Mgr. Iva Žitná

Po náročném celodenním klání
si diplom za první místo odvezla
Nikola Varvařovská ze SŠ Charbulova Brno, na stupních vítězů s ní
stáli Eliška Syrůčková ze stejné
školy a Václav Ruček z Moravské SŠ
Olomouc. Neztratilo se ani výlučně

dámské družstvo z pořádající školy.
Silvie Sochorová a Monika Lužná
zaujaly místa v první desítce, pěkných výsledků dosáhly i Ilona Aujeská a Tereza Malíková.
Jitka Křenková
(redakčně zkráceno)

Ponožkový den na Valentce

21. března 2018 se konal se v naší
škole ponožkový den. Toto datum je
totiž nejen začátkem jara, ale i mezinárodním dnem Downova syndromu,
kterým je celosvětové zdravotní postižení způsobené ztrojením 21. chromozomu. A protože buňky zapříčiňující
tuto nemoc svým tvarem připomínají
ponožky, organizace Down Syndrom
International je zvolila jako symbol
akce k tomuto dni. v naší škole jsme
přesvědčeni o tom, že podpořit jakýkoli handicap je vždy důležité, a proto
jsme se rozhodli přidat se k dalším desítkám škol v České republice a udělat
si Ponožkový den.
Co to znamená? Ráno jsme nemuseli přemýšlet nad tím, zda máme
na nožky dvě stejné ponožky. Právě
naopak, přijít do školy jsme mohli na každé noze s jinou nebo třeba
i s podkolenkou! A čím barevnější,
pruhovanější a svému okolí viditelnější, tím lepší!

Samotné onemocnění je totiž taktéž viditelné a bohužel neléčitelné.
Downům syndrom představuje
velké množství klinických příznaků,
jedním z nich je mentální retardace.
Postižený má o jeden chromozom víc
než zdravý člověk, tedy místo 46 má
47 chromozomů, což brání běžnému
vývoji buněk. V případě Downova
syndromu jde o 21. chromozom. Každá buňka zdravého člověka obsahuje
dva 21. chromozomy, osoby s Downovým syndromem mají ale 21. chromozomy v buňce tři.
Aktivní zapojení všech tříd zapisovali členové „světového týmu“ (jsme
zapojení do projektu „Světová škola“),
informaci ve školním rozhlase přečetli
žáci 5.C. Nejbarevnější, nejzajímavější
a nejkreativnější ponožky jsme ocenili
diplomem a drobnou odměnou. Nakonec jsme se všichni sešli v tělocvičně k hromadnému fotografování.
Zapsal: Radomír Palát
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Osadní výbor podpořil 2. etapu
rekonstrukce a přístavby sokolovny TJ
Sokol Čechovice
V roce 2018 čeká TJ Sokol Čechovice závěrečná druhá etapa Rekonstrukce a přístavby sokolovny,
která počítá s vybudováním nástavby, kde budou umístěny šatny
a sociální zařízení. Její součástí je
i vybudování rampy pro imobilní
návštěvníky. Celkové náklady této
2. etapy jsou vyčísleny na 7,3 milionu korun. Na úhradě této investice
by se mělo podílet Město Prostějov
částkou 3,250 milionů, Olomoucký kraj částkou 3,650 milionů korun a TJ Sokol Čechovice částkou
400 tisíc korun.

Osadní výbor Krasice, Čechovice, Domamyslice se sešel na svém
jednání dne 27.   3. 2018 přímo
v areálu sokolovny za přítomnosti předsedy TJ Sokol Čechovice
Ing. Josefa Velešíka a tajemníka
TJ Sokol Čechovice Ing. Františka
Kohoutka. Po úvodním slově pana
předsedy TJ si měli možnost členové osadního výboru prohlédnout
celou budovu sokolovny a dostalo se jim podrobného vysvětlení
potřeby 2. etapy rekonstrukce.
Ing. Jiří Pospíšil, člen osadního
výboru a radní za ČSSD následně

přednesl osadnímu výboru návrh
na zapojení tzv. „participativního“
rozpočtu osadního výboru do financování této druhé etapy. Jednalo by
se o nevyčerpanou částku z roku
2017 ve výši cca 304 tisíc korun
a částku 1,0 milionu korun z roku
2018. Za těchto podmínek je Rada
města Prostějova připravena doporučit Zastupitelstvu města Prostějova potřebnou částku na spolufinancování této investiční akce
ke schválení. Osadní výbor poté
jednomyslně doporučil užití částky
1,304.479,90 Kč určené pro osadní

výbor (pro rok 2018 – 1.000.000 Kč
a zůstatek finančních prostředků
roku 2017 – 304.479,90 Kč) na dokončení rekonstrukce a přístavby
sokolovny Čechovice.
Ing. Jiří Pospíšil
Radní za ČSSD
člen osadního výboru

Návrh financování 2. etapy rekonstrukce
a přístavby sokolovny TJ Sokol Čechovice
je důkazem efektivního fungování zapojení
veřejnosti do rozhodování části rozpočtu
s akcentem na opravy a investice
V praxi existují dvě varianty realizace zapojení veřejnosti do rozhodování o části rozpočtu. Pouze jednou
z nich je tzv. participativní rozpočet
/PR/. Druhou možností je participace osadních výborů. Statutární
město Prostějov zavedlo funkční
systém zapojení osadních výborů
do rozpočtu. Systémem je zajištěno,
že v rozpočtu na příslušný rok jsou
zahrnuty prostředky pro rozhodování a následnou realizaci aktuálních
potřeb občanů města na základě posouzení a vyhodnocení příslušnými
osadními výbory. Projekt tak umožňuje zapojení občanské veřejnosti /participaci/ do řešení stavební
infrastruktury v různých lokalitách
města. Konkrétně se jedná o částku
1 mil. Kč pro jednotlivý osadní výbor
ročně. Osadní výbor má možnost
tuto částku nevyčerpat, případně
vyčerpat částečně a zůstatek převést
do následujícího roku. Tím je otevřena možnost „našetřit si“ na akci,
jejíž předpokládané náklady jsou
vyšší než zmíněný 1mil.Kč/rok.
Oproti participativnímu rozpočtu je
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

tento systém prakticky beznákladový. Např. Praha 10 zavedla klasický
participativní rozpočet, za tímto
účelem má v rozpočtu alokováno
5 mil. Kč ročně, přičemž náklady úřadu na zapojení do PR jsou
300–350 tis. Kč bez osobních nákladů. Zapojení veřejnosti po třech
letech existence je na úrovni 5 %.
Předpokladem dalšího úspěšného fungování zavedeného systému
v městě Prostějov je co největší
zapojení občanů do spolupráce
s osadními výbory. V této oblasti je
město připraveno k podpoře např.
ve formě IT /komunikačních technologií/. 
Ing. Bedřich Grulich
Radní za ČSSD
předseda finančního výboru
WWW.PROSTEJOV.EU
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Zaplatí náměstkyně
Hemerková sedm milionů ze svého?
Stanovisko stínové rady města Prostějova v tomto složení: Aleš Matyášek (TOP 09), Hana Naiclerová (NeZ), Petr Kapounek (Piráti),
Jan Navrátil (ZpP), František Švec
(NeZ), Petr Lysek (Piráti), František
Fröml (ZpP), Martin Hájek (ZpP/
SZ).
Náměstkyně Ivana Hemerková
(Pévéčko) není kompetentní vykonávat svou funkci. Těžko říct, jestli
záměrně, anebo z neznalosti způsobila městu Prostějov škodu ve výši
6 830 000 korun. Není to přitom
opoziční politická rétorika – jsou to
fakta.
Ve věci vydaného Pokynu insolvenčnímu správci Krajským
soudem v Brně, ve věci zahrnutí
pohledávky spolku LHK Jestřábi
Prostějov za městem Prostějovem

ve výši 6.830.000 Kč, zaujala stínová rada města Prostějova následující
stanovisko.
V důsledku svévolného pozměnění zastupitelstvem schválených
smluv o dotaci z rozpočtu města
Prostějova pro spolek LHK Jestřábi
Prostějov náměstkyní primátorky
Mgr. Ivanou Hemerkovou, byly peníze zasílány na účty třetích osob,
čímž byl porušen zákon.
Pokud je dotace zaslána na jiný
účet, než je účet žadatele o dotaci, je
dle zákona dotace považována za nevyplacenou, a proto ji spolek, ačkoli
služby užil, požaduje podruhé. Stínová rada zdůrazňuje, že za této situace není ani možné řešit s tímto
spolkem porušení pravidel z důvodu
lživého čestného prohlášení v žádosti o dotace a požadovat vrácení dota-

ce i s penále pro porušení rozpočtové
kázně, tak jak k tomu přistoupil například Krajský úřad Olomouckého
kraje.
Město Prostějov se tak připravilo
o možnost přihlásit své pohledávky
do insolvenčního řízení tohoto spolku a částečně škodu snížit. Protizákonný postup nebyl schválen zastupitelstvem a k těmto pochybením
došlo pouze svévolným jednáním
Mgr. Hemerkové na její vlastní odpovědnost. Veškerá škoda, která
takto městu Prostějovu vznikne,
musí být zpětně vymáhána po odpovědné náměstkyni Hemerkové a též
požadována okamžitá rezignace.
Stínová rada podporuje snahu
nového klubu SK 1913 o konsolidaci
mládežnického hokeje, který musí
být základnou tradičního Prostějov-

ského hokeje. Vyzývá Radu města
Prostějova, aby ve svých koaličních
řadách zajistila podporu pro klub,
který se postaral o děti, které by jinak neměly kde hrát, ani trénovat.
Ing. Hana Naiclerová, MBA
(Nezávislí)
Členka stínové rady ve věcech
správa majetku města, výkon
vlastnických práv v korporacích,
koncepce bydlení, koncepce péče
o kulturní památky ve
vlastnictví města
www.zmenaproprostejov.cz/

Kauza LHK Jestřábi mládež (insolvenční správce) – aneb jak to vidím já

9. 4. 2018 jsem si přečetl (a píšu), že
město má platit znovu cca necelých
7 mil. Kč klubu LHK Jestřábi Prostějov. Opravdu toto nařízení nemá
dle mého názoru logiku. Posuďte
sami. Jako předseda Kontrolního
výboru jsem 2. 10. 2017 spolu s kolegou Ing. Nagym prováděl na žádost
Ing. Naiclerové, (bývalé členky Hnutí ANO) kontrolu veřejné finanční
podpory (dále VFP) ve výši 2,8 mil.
Kč. za rok 2016 s tímto výsledkem:
Kontrolovali jsme smlouvy VFP
v letech 2008 až 2016 mezi městem
PV a LHK. Smlouvy v bodě IV.čl
1. uvádí, že příjemci bude dotace
na ledovou plochu poskytnuta na základě faktur přímo na účet pronajímatele plochy – Domovní správa
Prostějov s.r.o., dotace na dopravu
bude proplacena na účet pronajímatele dle vystavených faktur dopravců, a dotace na výzbroj a výstroj
bude zaslána na účet příjemce dotace. Kontrolou se zjistilo, že stejná praxe byla zavedena již v roce
2010, kdy poskytovatelem dotace
bylo Město Prostějov, zastoupené
Ing. Pavlem Drmolou, místostarostou a příjemcem LHK Jestřábi o.
s., zastoupené Michalem Tomigou.
Dále bylo kontrolou zjištěno, že zastupitelstvu města byla současně se
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žádostmi všech sportovních klubů
předložena smlouva o poskytnutí
dotace, která je „obecná“ a pro jednotlivé spolky je následně dle potřeb
upravována dle konkrétních žadatelů, a za součinnosti právníků města
a příslušných odborů. Konkrétní
zjišťovaná smlouva nebyla tedy svévolně paní náměstkyní Mgr. Hemerkovou upravována. Platby za pronájem ledové plochy a dopravu byly
účtovány sice odchylně od Rámcové
smlouvy, avšak změnou způsobu
proplácení městu nevznikla žádná
škoda, a tento způsob plateb se používal od roku 2010. Proto odbor
školství zřejmě nepovažoval za nutné a významné, na tento způsob financování Zastupitelstvo upozornit.
Kontrolující hodnotí kladně nastavení samotného procesu kontroly,

který je důkladný tak, aby nedocházelo ke zpoždění plateb, jak se
v předchozích letech (2008,2009)
stávalo. Platby za pronájem ledové
plochy se prováděly na základě odsouhlasení počtu hodin užití ledové
plochy za předchozí měsíc s hokejovým klubem, a ne dopředu, takže
nemohlo docházet k vylepšování
výsledků hospodaření Domovní
správy. Platby za dopravu byly obdobně zpětně hrazeny na základě
odsouhlasení hokejovým klubem
do výše poskytnuté dotace přímo
dopravcům. Dotace byly použity hokejovým klubem v souladu se schváleným usnesením 16033, žádný jiný
subjekt tyto finanční prostředky neobdržel. – tolik výňatek z kontrolního listu.
Jinak řečeno, prostějovské děti si
hodiny na ledové ploše odbruslily,
způsob plateb odsouhlasil i pan Tomiga, tedy dotace města byly použity
ke svému účelu, platby za pronájem
ledové plochy se nezpožďovaly, žádný jiný subjekt dotační peníze nepoužil či nezneužil, čili bezdůvodně
se neobohatil, město jednalo tudíž
s péčí řádného hospodáře. Tuto informaci jsem Ing. Naiclerové poslal
21. 11. 2017 a ta přesto neváhala
a upozornila Ministerstvo financí,

na nesprávný způsob účtování, a to
bylo zřejmě podkladem pro dodatečné vyjádření Krajského soudu
v březnu ? t. r. ve věci insolvence
LHK. Je mi líto, že kolegyně Naiclerová stále hledá chybu v této kauze, která se možná stala, ale bez negativního vlivu na sportování našich
dětí, nedostatečně zřejmě při svém
udání vysvětlila Ministerstvu financí
dle mého názoru pseudo problém,
a tím poškozuje město Prostějov.
Připomínám slib zastupitele
města a zejména pasáž: „ že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů“ – což se v tomto
případě ze strany kolegyně Ing. Naiclerové evidentně neděje.
Dovětek: Ing. Naiclerová a její
dva kolegové se po vystoupení
z Hnutí ANO nechávají nazývat „Nezávislí“. Nesouhlasím s tím, protože
jsou a byli závislí na Hnutí ANO, které je do voleb nominovalo a na občanech, kteří jim dali hlas, a ty svým
činem zradili. S vystoupením z Hnutí ANO měli zároveň složit mandát
zastupitele. Nemám rád obecně politické „přeběhlíky a ani odpadlíky“,
ať už jsou z jakékoliv strany.
Petr Kousal,
předseda Klubu KDU-ČSL
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Kauza „hokejové
dotace“

Zdravé město Prostějov

Ve věci dotací do mládežnického
hokejového klubu LHK Jestřábi
Prostějov, spolek, město Prostějov
nepochybilo.
Již v závěru února letošního
roku to konstatovalo ve svém stanovisku Ministerstvo vnitra, odbor
veřejné správy, dozoru a kontroly.
Z předložených důkazů dospělo
ministerstvo k závěru, že město
Prostějov postupovalo při uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace klubu LHK Jestřábi Prostějov, spolek,
v souladu se zákonem. Zastupitelé
byli se zvoleným způsobem poskytnutí finančních prostředků prokazatelně seznámeni a v dané věci
rozhodovali s vědomím této skutečnosti (hlasování: z 33 přítomných
bylo 31 pro, zdrželi se 2).
Dalším důkazem, že nedošlo
k porušení zákona, je šetření Policie
České republiky. Ta v závěru března
letošního roku odložila trestní oznámení opozičních zastupitelů na podezření ze spáchání trestného činu
porušení povinnosti při správě cizího majetku. Ani z pohledu policie
tak nedošlo k žádnému pochybení

Nám. TGM u muzea, Gallery Dvořák
na zámku Pernštýnské nám.
2. 5. 2018 DOD gastroenterologie Nemocnice PV

v souvislosti s poskytnutím dotace
mládežnickému hokeji, jak se snaží
veřejnosti podsunout někteří opoziční zastupitelé.
Dotace byla řádně vyúčtována,
peníze „probrusleny“ mladými hokejisty, městu žádná škoda nevznikla.
Přestože tato skutečnost je dostatečně známa, mají zřejmě někteří opoziční zastupitelé jiný názor
a z neznámého důvodu by rádi připravili město Prostějov o bezmála 7
milionů korun. Jak jinak si vysvětlit, že dlouhodobě prosazují zařazení pohledávky za městem ve výši
oněch téměř sedmi milionů korun
do insolvenčního řízení? Na základě podnětu jednoho z občanů toto
Krajský soud v Brně skutečně insolvenčnímu správci uložil. Správce
nyní posoudí, zda se pohledávkou
bude zabývat…
Věc není dosud ukončena a město se bude bránit všemi dostupnými
právními prostředky, neboť je přesvědčeno, že v žádném případě nepochybilo, což vyplývá i z výše uvedených skutečností.
Členové vedení města

Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna
Nemocnice Prostějov

JARNÍ DNY ZDRAVÍ 2018

7. 5. 2018 Den melanomu kožní
oddělení nemocnice
9. 5. 2018 Hygiena rukou vstupní
hala Nemocnice PV
14. 5. 2018 kavárna Dvořák zámek,
Pernštýnské nám.
10.00–14.00 měření cholesterolu,
TK BMI, poradenství zdravého životního stylu, konzultace s odborníky
na téma zdraví, vlivu sportu na náš
život
GEMINI – bezplatné měření zraku
17.30 h Gallery Dvořák – setkání
s arteterapiemi – Olga Měsícová,
Karel Kekeši
15. 5. 2018 Den prevence cévní
mozkové příhody neur. Odd. Nemocnice Prostějov
15. 5. 2018 kavárna Dvořák zámek
10.00–14.00 měření cholestero-

lu, TK BMI, poradenství zdravého
životního stylu, konzultace s odborníky na téma zdraví
GEMINI – bezplatné měření zraku
31. 5. 2018 Den spirometrie + Den
proti kouření
14. + 15. 5. 2018 od 9.30
do 16.00 h
nám. TGM (u muzea) akci zajišťuje
Nemocnice Prostějov
Měření krevního tlaku; Tělesného
tuku + BMI; Nácvik resuscitace
Další program: ochutnávka zdravé
stravy
Partneři:
ČPZP, MAUT, Nemocnice Prostějov,
SZŠ, GEMINI, Gallery Dvořák, TRX
Bez hranic

Hloučelu sjedou po deseti letech vodáci. Hlaste se!  
Po dlouhých letech se na říčce
Hloučela objeví lodě. Posadit
se do nich může každý, kdo si
na několikakilometrový sjezd
troufne. Akce se bude konat 16.
června a přihlásit se můžete už
teď!
„Poslední zmínka o sjíždění Hloučely se datuje do doby před deseti
lety. Zdálo se mi jako dobrý nápad
tuhle tradici obnovit a tak jsem
oslovila Povodí Moravy, zda by
bylo možné zvýšit průtok z Plumlovské přehrady. Pan ředitel závodu, pod který přehrada patří,
souhlasil,“ uvedla předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějova Milada Sokolová. Společně
s Okrašlovacím spolkem se na organizaci bude velkou měrou podílet Sportcentrum DDM Prostějov.
Známy už jsou veškeré organizační záležitosti. „Sraz těch, kdo
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

budou chtít vodu sjet, bude u hřiště ve Vrahovicích, kde se zaparkují
auta a kde bude i cíl celého sjezdu.
My účastníky následně přepravíme do Mostkovic, kde bude nedaleko silnice na Ohrozim start. Tam
nasednou zájemci do lodí, které si
musí zajistit sami, stejně tak jako
pádla, vesty a přilby. Upozorňujeme
účastníky akce, že sjezd Hloučely
je velmi náročný,“ popsal Jiří Novák ze Sportcentra. Zvýšení hladiny
řeky Hloučely se plánuje v době od
10 do 14 hodin.
Zájemci se musí registrovat na e-mailu: sjezd.hloucely@
seznam.cz, a to do 1.6.2018. „Registrace pro jednotlivce je padesát
korun. Registrovat se musí všichni,
nejen kvůli uhrazení registračního
poplatku, ale také abychom mohli
zajistit prodej dostatečného množství občerstvení v místě dojezdu,“
dodala Milada Sokolová.

Akce se uskuteční pod záštitou
primátorky Aleny Raškové, političky
Zdravého města Prostějov: „Vzhledem k tomu, že jsem s vodou velký
kamarád, tak mě velmi těší, že se
tradice sjezdu řeky Hloučely opět
obnovuje a doufám, že akce bude
úspěšná a bude pokračovat v dalších
letech“, uvedla Rašková. 
(red)
WWW.PROSTEJOV.EU
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Zimní kluziště před muzeem bylo pouze částí
záměru celoročního zatraktivnění náměstí
Prostějovská veřejnost kladně přijala novou tradici bruslení na náměstí,
které podpořilo společenský život a atmosféru vánočních trhů. Málo kdo ví,
že myšlenka vznikla již v letech 2007–
2008 během vypracovávání studie
úpravy náměstí TGM. Nebyl to však
jediný důvod návratu dlážděné plochy
před muzeum. Rádi bychom v příštím
volebním období realizovali záměr ještě atraktivnějšího provozování tohoto
prostranství po celý rok. K tomu by
hodně napomohlo přestěhování depozitáře muzea z prostorů v přízemí a jejich zpřístupnění veřejnosti.
Když jsem zpracovával a projednával studii na úpravu náměstí v roce
2007, má představa využití plochy
před muzeem pro kluziště v zimě
a plážový volejbal a další atrakce v létě,
nebyla přijata radnicí jako vhodná.
Asi proto, že ještě nebyly zkušenosti
s mobilní ledovou plochou v jiných
českých a moravských městech. Hanáci se „rozkévali“, až to uviděli jinde.
Naštěstí, díky návrhu využití prostranství pro instalování pódia pro politické akce a pro přádání koncertů, byl
záměr vydláždění této plochy realizován a prostor pro kluziště vzniknul.
Součástí této studie byl ale i námět
na propojení parteru s nádhernými
klenutými prostorami v přízemí mu-

Zapomeňte!

Chcete si v našem městě zaplavat? Zapomeňte. Je vás
moc a do bazénu se nevejdete.
Povídá mi náměstek, že bude
nový bazén ve Vrahovicích. Provoz
červen až srpen. A září až květen?
Chcete si zaplavat v akvaparku? Zapomeňte! 3 dráhy na 25 m a dost. Prý
tam uvolněný radní nikoho neviděl.
No bodejť. Vždyť se tam nevejde ani
žába. Vymyslel to architekt. Třeba se
bál vody. Nevěšte hlavu, je tu naděje.
K akvaparku přibydou další atrakce
k pěti venkovním další tři vnitřní.
A prý bude konečně bazén. 6 drah
na 25 m. Prý to stačí. Tvrdí architekt,
náměstek a ředitel. Chcete si po celý
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zea. Ty dnes slouží jako, veřejnosti
nepřístupné, depozitáře. Na začátku
volebního období, v roce 2014, jsem
se jako čerstvý opoziční zastupitel
pokoušel přesvědčit zastupitelstvo
a vedení radnice k tomu, aby se prostory uvolnily a otevřely k pořádání
kulturně společenských akcí, společně
s venkovním prostranstvím. Mohly by
zde probíhat výstavy, komornější koncerty a náhradní řešení v případě nepříznivého počasí při akci na náměstí
a podobně. Patrně jsem však tuto
myšlenku pohřbil tím, že jsem navrhoval přemístění depozitáře z muzea

do budovy Jezdeckých kasáren, se kterými měly vlivné osoby jiné záměry.
Záměru se bránil i nedávno odvolaný
ředitel muzea, který plnil zájmy místní
ČSSD, jejíž byl prominentním členem.
Po komunálních volbách může být situace příznivější. Náměstí by mělo žít
po celý rok. Dalším námětem k diskusi
by mohlo být i obnovení původní historické funkce tržního náměstí. Mám
představu stohovatelných mobilních
stánků, které se dají během hodinky
rozmístit před muzeem a během hodinky znovu odtáhnout, včetně mechanizovaného úklidu. Zázemí s do-

hlížejícím pořadatel by bylo situováno
v části přízemí muzea. Tím by se navíc
uvolnilo místo po nevhodné tržnici
pro smysluplnou dostavbu centra. Dostavba v bývalých uličkách je už jiné
téma, zralé na architektonickou soutěž. Soutěž, jejímž zadáním by neměly
být zájmy jednoho developera, ale to
aby bylo zachováno celé centrum, jako
životaschopný atraktivní celek. Centrum, kam budeme rádi chodit, kde se
budeme scházet a potkávat, centrum,
na které budeme hrdi.
Ing. arch. František Fröml,
zastupitel za Změnu pro Prostějov

rok chodit zaplavat, aby to nebylo
o půlnoci? Zapomeňte, nebo riskněte, že Vás někdo kopne do zubů.
Proč 6 drah? No protože byl dán
limit 200 mil. Kč. Za to ale dovede
architekt jen 4 dráhy. Ale i jemu se
to už zdálo hloupé, tak přidal 2 dráhy a 25 mil Kč. Veřejnost přece nechce plavat ve studené vodě, snad to
ani neumí. Veřejnosti stačí atrakce
s teplou vodou. Sportovce nechceme. Stačí vířivka. Velký bazén není
třeba. Děti přece můžete učit plavat
v brouzdalištích a vířivkách. V rybníku nemají co dělat, aby se neutopily. Chceme velká břicha ne velké
bazény! Velký bazén je drahý. Prý už
se od nich na západě ustupuje.
Přišla firma ze západu. Staví
ve světě 300 bazénů ročně. Udělali s FINA (mezinárodní plavecká federace) 5 typových projektů.

Prostějovu doporučili velký bazén 50x25 m a ještě pětadvacítku.
V 30ti tisícovém Usteru (SW) postavili 50x25 m (10 drah na 50 m)
s možností variabilního rozdělení.
V Dánsku udělali 10 drah na 50 m
za 39 mil DKK (kurz 3,60 Kč = 140
mil. Kč). V Kodani postavili bazén
50x25 m v přepočtu za 170 mil. Kč.
V Torontu udělali bazén, který lze
variabilně rozdělit. V každé části jinou teplotu vody. I tohle oni
umí. Hlavně nám nemazali hubu
medem, ale ukázali, že to, co říkají i dělají. To všechno a spoustu
dalších věcí, které jsou v příkrém
rozporu s tím, čím nás krmili, jsme
se dozvěděli na prezentaci, kterou
zorganizoval jeden z rodičů našich
dětí. Byla plánovaná na půl hodiny.
Protáhla se na tři a půl. Byla zkrátka
zajímavá a poučná.

Tak co, chcete?
a) 4 dráhovou pětadvacítku za
200 Mega?
b) 6 dráhovou pětadvacítku za
225 Mega?
c) 10 dráhovou padesátku za
140 Mega? Za 85 Mega můžete mít
ještě atrakce.
Vy jste veřejnost, Vy máte rozhodnout. Proč? Protože to přeci má
být pro veřejnost. Zatím pro radní
nic neznamenáte. Změňte to!
A jako třešnička na dortu je tu dle
plaveckého svazu i možnost získání
dotace. To bychom ale na ni museli
být připraveni a nabídnout to, co má
smysl. Odpověď a) ani b) to není asi,
že? Chceme se obracet tam, kde to
umí, abychom pro naše občany získali to, co nás posouvá dopředu a ne
to co nám žádný rozvoj nedovolí.
Aleš Matyášek, zastupitel
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

HLEDÁME VHODNÉ UCHAZEČE NA POZICE:
OBSLUHA BALÍCÍ LINKY

Práce v ženském kolektivu, nepřetržitý provoz - harmonogram

OPERÁTOR VÝROBNÍ LINKY

cz

www.sppv.

Práce v mužském kolektivu, nepřetržitý provoz - harmonogram

PRACOVNÍK MRAZÍRENSKÉHO SKLADU

Práce v mužském kolektivu, nepřetržitý provoz – harmonogram
Řízení VZV + Retrak
Dále nabízíme BRIGÁDY na období letních prázdnin
květen-srpen s možností prodloužení. Jedná se o práci u balící
linky v nepravidelných směnách. Vhodné pro starobní důchodce
a studenty nad 18 let. Bližší informace na telefonu 582 300 888.
Požadujeme:
Pečlivost, ﬂexibilita, komunikativnost, nekuřák výhodou
Nabízíme:
Zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním závodě,
perspektivu, ﬁremní beneﬁty.

www.profrost.cz

RV1800947/01

Životopisy zasílejte na adresu ﬁrmy: PROFROST a.s., J.B.Pecky
4446/15, 796 01 Prostějov nebo e-mailem: sekretariat@profrost,.cz

Lídr na trhu s materiálem pro výrobu nábytku a interiéry
otevírá pro svou pobočku v Prostějově pracovní pozici

svářeč
zámečník
obsluha CNC
dělník
mistr výroby
obchodník exportu
náborový příspěvek až
24.000 Kč

SKLADNÍK ŘEZIVA
Pracoviště:
Kili, s.r.o., Kojetínská 1, Prostějov / Kontakt: +420 725 398 961,
personalni@kili.cz
Požadujeme:
Dobrý fyzický stav, manuální zručnost a odolnost při fyzické zátěži
– zdravá páteř / Spolehlivost, zodpovědnost, týmového ducha /
Přednost mají absolventi SPŠ lesnictví – dřevařství / Vyučení v oboru
truhlář, tesař / Uvítáme průkaz obsluhy VZV, kvalifikaci nebo zaškolení
na obsluhu motorové pily
Náplň práce:
Přejímka řeziva a jeho řádné proložení a bezpečné uskladnění / Třídění
a kompletace řeziva pro vyskladnění dle objednávek / Dodržování pořádku
na pracovišti a jeho řádný úklid / Obsluha skladových a manipulačních
prostředků, jejich údržba (VZV, motorová pila, hoblík) / Inventarizace řeziva,
učení se v třídění řeziva, základní skladové úkony na PC

STABILNÍ
ZAMĚSTNAVATEL

Nabízíme:
Práci v jednosměnném režimu od pondělí do pátku na plný úvazek /
Zázemí silné a stabilní společnosti/ Adekvátní mzdové ohodnocení /
Zaměstnaneckou slevu na zboží, stravenky, bezplatnou právní poradnu
a další výhody

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1800914/01

…zázemí pro nábytek a interiér

RV1800902/01

www.kili.cz

Telefon - 582 301 664
paní Gregovská
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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

K V Ě T E N 2 018

ČTVRTEK 3. KVĚTNA | 9 A 11 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 60 MINUT

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.

PONDĚLÍ 14. KVĚTNA | 9 A 11 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 50 MINUT

DĚTI DĚTEM

JUMPING DRUMS IVO BATOUŠKA

ČTVRTEK 3. KVĚTNA | 18 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY – PRO VEŘEJNOST

ÚTERÝ 15. KVĚTNA | 9 A 11 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 50 MINUT

MORAVIA QUINTET

dechové kvinteto Moravské filharmonie Olomouc
ČTVRTEK 10. KVĚTNA | 9 A 11 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 45 MINUT
Tomáš Jarkovský – Jakub Vašíček podle Františka Nepila:

MAKOVÝ MUŽÍČEK

Divadlo Drak Hradec Králové
Hrají: P. Cicáková, B. Humel, M. Hajn, D. Linka, M. Žďárský
Režie: Jakub Vašíček
PÁTEK 11. KVĚTNA | 9 A 11 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 45 MINUT
Tomáš Jarkovský – Jakub Vašíček podle Františka Nepila:

MAKOVÝ MUŽÍČEK

Divadlo Drak Hradec Králové
Hrají: P. Cicáková, B. Humel, M. Hajn, D. Linka, M. Žďárský
Režie: Jakub Vašíček
SOBOTA 12. KVĚTNA | 19 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY – PRO VEŘEJNOST

KOMORNÍ KONCERT
P. Přikrylová – zpěv
M. Ondra – zpěv
E. Müllerová – klarinet
M. Buriánková – klavír

JUMPING DRUMS IVO BATOUŠKA
ÚTERÝ 15. KVĚTNA | 19 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY
– PRO VEŘEJNOST | VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

JARNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
VLASTIMILA A ORLICE

STŘEDA 16. KVĚTNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5P, VYPRODÁNO
Daniel Doubt: VZKŘÍŠENÍ
Dejvické divadlo Praha
Hrají: J. Holcová, M. Issová /V. Khek Kubařová, Z. Žádníková,
H. Čermák, M. Hádek/V. Polívka, V. Neužil, P. Šimčík, I. Trojan
Režie: Michal Vajdička
PÁTEK 18. KVĚTNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ
Bolek Polívka: ŠAŠEK A SYN
Divadlo Bolka Polívky Brno
Převýchova mladého šlechtice v šaška, to vše za trest,
a v sedmi obrazech.
Hrají: V. Polívka, B. Polívka, M. Chovanec, J. Barin Tichý, O. Klíč,
J. Fretti Pfeifer / P. Zatloukal a D. Rotter
Režie: Bolek Polívka

NEDĚLE 20. KVĚTNA | 15 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | ČTYŘLÍSTEK – PŘEDPLATNÉ PRO DĚTI A RODIČE,
DOPRODEJ | 90 MINUT
František Hrubín:

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.

ŠPALÍČEK VERŠŮ A POHÁDEK
– O KVĚTUŠCE, ZAHRÁDCE A BABICI ZIMICI
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Hrají: B. Nesvadbová, J. Kubáník, P. Čagánek, M. Horká,
P. Hromádka, P. Majkus ad.
Režie: Zoja Mikotová

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Král Bolek Polívka udělá šaška
z vlastního syna Vladimíra

Životem protřelý král šašků je pověřen převýchovou mladého šlechtice
v šaška. Novic je pod jeho vedením –
a za asistence jeho kumpánů – podroben lekcím, při kterých postupně
nachází své šaškovské já. Postupně
dojdou k rituálu, při kterém se zrodí
nový šašek.
Této divadelní ceremonii budou
v pátek 18. května 2018 v 19 hodin
přihlížet diváci Městského divadla
v Prostějově, které uvede nejnovější
autorské představení Bolka Polívky Šašek a syn brněnského Divadla
Bolka Polívky.
„Bolek se v posledních svých
opusech jakoby loučí se svými kouzly, se svou šaškovskou korunou
a předává ji svým dětem. Před dvěma lety vytvořil inscenaci s dcerou
Annou (DNA), nyní přichází s – víceméně – dalším duetem se synem
Vladimírem. Jejich první divadelní
setkání má navíc známý předobraz
v legendárním duetu Bolka s Chantal Poullain, Vladimírovou maminkou, v inscenaci z roku 1984 Šašek

a královna. Odvolává se na ni nejen
názvem, ale i výtvarným laděním
scény a kostýmů a v závěru celou
– nejpůsobivější – scénou,“ napsal

Divadlo Point se chystá na léto
Závěr divadelní sezóny se
blíží a divadelníci z Pointu
už se nemůžou dočkat, až
vyrazí na filmový tábor.
Letos už čtrnáctý! Z mnohých
účastníků už se stali vedoucí.
“Je to opravdu skvělé, když
můžeme navazovat na něco,
co začalo téměř před patnácti
lety,“ říká Aleš Procházka
– principál Divadla Point
a programový vedoucí
filmového tábora. K tomu
dodává: „Beru to jako důkaz,
že se tábor stal místem, kam
se lidi rádi vracejí. Rodí se
zde nová umělecká generace.
Mnoho účastníků se věnuje
profesionálně filmu, divadlu,
výtvarným umění, hudbě
a dalším uměleckým oborům.
Z toho mám ohromnou
radost.“
Za letošní téma si organizátoři
vybrali „PŘÍRODNÍ KATASTROFY“. Téma se dá zpracovat jak
v akčních hraných snímcích, tak
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

v dokumentárním filmu. Lze čerpat i z populárních filmů nebo
využít parodie. Postupy natáčení
jsou také neomezené – klasická práce s trikovým filmem (jak
pracoval například Karel Zeman)
nebo práce s počítačovými efekty.
Při tom všem se nezapomíná ani
na koupání v bazénu nebo potoce, na táboráky, výlety do okolí
nebo sportovní aktivity. Areál tábora v Sobotíně je kousek od lesa
a není ani daleko do obchůdku.
Zkrátka ideál. „Ještě zbývá pár
volných míst,“ směje se Procházka. Tábor se koná od 30. července
do 11. srpna 2018 a je určen pro
děti od 10 do 17 let.
A co budou divadelníci dělat
po prázdninách? Zřejmě nejprve
představí v prostějovské premiéře (vloni byla v Kině Metro 70) to
nejlepší z letošního ročníku a pak
už se mohou diváci těšit na premiéru divadelní. Titul zatím Poinťáci úzkostlivě tají, ale prý je
určitě na co se těšit.
-js-

o představení kritik Vladimír Hulec.
„Představení Šašek a syn uvádíme mimo předplatné, vstupenky
jsou k dispozici v divadelní pokladně

i online prodeji,“ informovala ředitelka Městského divadla v Prostějově Jana Maršálková s tím, že se jedná
o poslední představení pro dospělé
publikum v sezóně 2017–2018: „Diváky přivítáme zase až v říjnu, do té
doby budou probíhat práce na rekonstrukci Národního domu.“
(eze)

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov
13. SEZÓNA
KVĚTEN 2018

Pátek 4. května
PROSTĚJOVSKÝ MAJÁLES 2018
12.00 	PREZENTACE KANDIDÁTŮ NA KRÁLE MAJÁLESU
– Nám. TGM (u muzea)
14.30
VYHLÁŠNÍ KRÁLE MAJÁLESU – Nám. TGM (u muzea)
19.00
AFTERPARTY - start: 19:00, The 27 Music Club, Školní ulice 27
Tradiční studentská slavnost. Letos to bude velký!
Nezapomeňte pozvat své kamarády, ať si to všichni pořádně užijeme!
Letos se sejdeme mezi 11:00–11:20 v parku u lázní, následně se v 11:30
vydáme na průvod městem a cca po půlhodině budou následovat vystoupení škol a soutěžní kategorie pro kandidáty na krále Majálesu, předpokládaná délka je 60–90 minut.
AFTERPARTY – start: 19:00, The 27 Music Club, Školní ulice
hrají: Chilly Weather (folk-rock‘n‘roll), Dafman ft. Kobylka Drums (electroswing, house & breakbeat), DJ Malda (dance, dance, dance)
Pořádá Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov ve spolupráci s Divadlem Point
a Městskou knihovnou Prostějov.
AKCE SE KONÁ ZA FINANČNÍ PODPORY STATUTÁRNÍHO
MĚSTA PROSTĚJOVA.

WWW.PROSTEJOV.EU
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Malá vzpomínka na Karla Hejduška
Před 100 lety, 21. července 1918, se
v Prostějově narodil sbormistr a pedagog Karel Hejdušek. V letech 1930–
1938 studoval na zdejším gymnáziu,
maturoval z jazyka českého, latiny,
řečtiny a matematiky. Ve vzdělávání pokračoval na učitelském ústavu
v Kroměříži, kde roku 1939 maturoval
mj. z nauky o hudbě a hry na housle.
Současně se u regenschoriho Aloise
Hanuše učil hrát na housle, klavír,
varhany a zpívat. Dirigentské zkušenosti získal od prostějovských sbormistrů Aloise Grumlíka a Leopolda
Laníka. K. Hejdušek jako student zpíval v gymnaziálním sboru, založil a dirigoval studentský orchestr. Od roku
1935 zpíval v chrámovém sboru kostela sv. Petra a Pavla a roku 1938 se stal
členem mužského pěveckého sboru
Orlice.
Pedagogicky působil K. Hejdušek
v letech 1940–1950 na sedmnácti
základních školách prostějovského

VLASTIMILA A ORLICE zve na
JARNÍ KONCERT
Ke 160. výročí narození dirigenta

KARLA HEJDUŠKA
Koncert se koná 15. května 2018
v 19:00 hod. v Přednáškovém sále
Národního domu v Prostějově
Koncert se koná za finanční podpory
města Prostějova

okresu. Nejdéle učil na ZDŠ v Kollárově ulici (1950–1969) a od roku 1969
byl zástupcem ředitele ZDŠ na Sídlišti svobody. Vyučoval matematiku,
dějepis a hudební výchovu. Na obou
školách založil dětské pěvecké sbory. V roce 1972 po záchvatu mrtvice
a ochrnutí pravé ruky odešel do invalidního důchodu. Naučil se psát levou
rukou, hrál na klavír i varhany a dirigoval.
Jako sbormistr se roku 1938 stal
v chrámovém sboru kostela sv. Petra
a Pavla zástupcem dirigenta L. Laníka a roku 1946 hlavním dirigentem.
Prováděl zde např. mše od Vojtěcha
Říhovského. V roce 1953 byl zvolen
druhým sbormistrem Orlice a Vlastimily a od roku 1955 prvním sbormistrem. Za 25 let absolvoval s těmito
sbory 188 koncertů a dirigoval při
323 vystoupeních. Pro koncerty připravoval průvodní slovo. Nacvičil
přes 300 skladeb, např. Českou píseň

Bedřicha Smetany, Svatební košile,
Dědicové Bílé hory a Slavnostní zpěv
Antonína Dvořáka, Jarní romanci
Zdeňka Fibicha, Neščasnou vojnu
Vítězslava Nováka a sbory Vladimíra
Ambrose. K. Hejdušek propagoval
díla Bohuslava Martinů, provedl Otvírání studánek, Petrklíč, Legendu
z dýmu bramborové nati a Mikeše
z hor. Unie českých pěveckých sborů
ho zvala k dirigování na Pěveckých

Velká válka 1914–1918 a vznik ČSR
K příležitosti letošního 100. výročí vzniku Československého
státu pořádá Státní okresní archiv Prostějov výstavu pracovně
nazvanou Velká válka 1914–1918
a vznik ČSR. Na výstavě budou
prezentovány písemné a obrazové materiály z archivních fondů
dokumentující průběh I. světové
války na Prostějovsku a události
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účinkují žáci a učitelé ZUŠ
Vladimíra Ambrose Prostějov
a 12. 5. 2018 v 19.00 hod.
přednáškový sál Národního
domu
KOMORNÍ KONCERT
Pavlína Přikrylová – zpěv
Miroslav Ondra – zpěv
Edita Müllerová – klarinet
Radovan Mládek – klarinet
Milena Buriánková – klavír
a 15. 5. 2018 v 19.00 hod.
přednáškový sál Národního
domu
JARNÍ KONCERT
pěveckých sborů Vlastimila a Orlice
a 22. 5. 2018 v 18.00 hod. sál
ZUŠ
KONCERT UČITELŮ
ZUŠ Vladimíra Ambrose
a 24. 5. 2018 v 15.00 hod.
náměstí T. G. Masaryka,
prostějovský zámek, zámecká

spojené se založením samostatné
republiky.
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 29. května 2018
v 17 hodin ve výstavním sále Státního okresního archivu Prostějov
v Třebízského ulici č. 1. Všichni
jsou srdečně zváni.
-tc-

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VLADIMÍRA AMBROSE PROSTĚJOV
582 406 050
HUDEBNÍ OBOR :
a 26. roční festivalu
PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY
2. 5. 2018 v 17.30 hod. sál ZUŠ,
Kravařova 14
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose
Prostějov
a 3. 5. 2018 v 9.00 hod.
a 11.00 hod. sál Městského
divadla
DĚTI DĚTEM
komponovaný pořad žáků ZUŠ pro
žáky MŠ a 1. stupně ZŠ
a 3. 5. 2018 v 18.00
hod. přednáškový sál
Národního domu
MORAVIA QUINTET
Koncert dechového kvinteta
Moravské filharmonie
a 10. 5. 2018 v 17.00 hod.
kostel sv. Petra a Pavla
CHRÁMOVÝ KONCERT

slavnostech a na celostátních Setkáních pěvců. Jako metodik hudební
výchovy prostějovského okresu zorganizoval pro školy od roku 1955 na
300 výchovných koncertů. Za tuto
práci obdržel v roce 1969 Čestné uznání od Svazu českých skladatelů. K. Hejdušek byl též schopným klavíristou
a varhaníkem i sólovým zpěvákem.
Příležitostně komponoval chrámové
skladby a upravoval lidové písně.
Úmrtím K. Hejduška 6. prosince
1978 ztratil Prostějov velmi schopného hudebníka. V roce 2007 mu zastupitelstvo města Prostějova posmrtně
udělilo Cenu města Prostějova.
Osobnost K. Hejduška připomeneme na koncertě Orlice a Vlastimily 15. května 2018 v Přednáškovém
sále Národního domu v Prostějově
a 29. června 2018 v kostele sv. Petra
a Pavla, kdy bude při mši svaté provedena jeho Missa in honorem sancti
Caroli Boromensis. 
Ingrid Silná

kavárna,
kavárna Národního domu,
art–kavárna Avatarka
ZUŠ OPEN
hapenning žáků všech oborů ZUŠ
Vladimíra Ambrose
a 25. 5. 2018 v 19.00 hod.
kostel sv. Petra a Pavla
CHRÁMOVÝ KONCERT
Pěvecké sdružení moravských
učitelů
Sbormistr Jiří Šimáček
a 11. 5. 2018 v 17.00 hod. sál
ZUŠ
BESÍDKA KE DNI MATEK
a 15. 5. 2018 v 17.30 hod. sál
ZUŠ
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose
VÝTVARNÝ OBOR
a Galerie Linka – Kravařova

Kravařova 14, Telefon:

KVĚTEN 2018

ul. – květen 2018
Výstava z cyklu absolventi
ZUŠ se představují.....
DAVID BARTOŠ – absolvent
Fakulty výtvarných umění na VUT
v Brně.
a Výtvarný obor Vápenice 3
POD VODOU, NAD VODOU
– oceněné práce okresní výtvarné
soutěže do 31. 5. 2018
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ
OBOR
a 25. 5. 2018 v 17.00 hod. sál
zámku Pernštýnské nám. 8
KRÁVA NEBESKÁ –
absolventské představení
Absolventské vystoupení
divadelního souboru PV DRAM,
přednesy a monology
Režie: Jana Turčanová

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Aktivní senior – květen 2018
Zábavná soutěž pro tříčlenná družstva a jednotlivce seniorů
Občerstvení zajištěno
Pro každého účastníka drobný dárek
Ceny pro vítěze
Datum: 29/5/2018
Kolářovy sady v Prostějově
9:00–9:45 prezence soutěžících
10:00 zahájení

Napsali jste nám:

Ježíškova vnoučata v dubnu?
Není to nesmysl?

14:00 předpokládaný konec
Zábavné soutěžní disciplíny připravili: Městská policie Prostějov,
Městská knihovna Prostějov, Hasičský záchranný sbor Olomouckého
kraje, Policie České republiky, Trivis
SŠV Prostějov, Střední zdravotnická
škola Prostějov a ČSOP Regionální
sdružení IRIS Prostějov.

Mnozí možná víte o projektu Českého rozhlasu, který na podzim minulého roku rozjel projekt
Ježíškova vnoučata, který
měl našim spoluobčanům, žijícím v domovech pro seniory či
v osamocení přinést
nějaký dárek. To
že náš národ na to
slyší je už dobrou tradicí
a akce vyšla nad očekávání úspěšně.
A tak se objevují Ježíškova vnoučata
s nápadem jiným a také záslužným –
Podporou dobrovolnictví v ústavech.
Ano, jen si spočítejte, kolik máme
v Prostějově domovů pro seniory,
nespočítáte je na prstech jedné ruky.
A mohu Vám z vlastní zkušenosti
říci, že tam žijí lidé, kterým schází
běžný kontakt s venkovním světem.
Před rokem jsem byl v situaci, kdy
jsem měl náhle příliš volného času
a rozhodl jsem se stát dobrovolníkem. Vydržel jsem u toho dodnes

Pozvánka na výstavu

Život v Prostějově

Regionální informační centrum – zámek
Zahájení: 9. května 2018 v 16:30
Výstava potrvá do 24. května 2018

a povídání se seniory, nebo i s mladšími obyvateli těchto domovů přináší
i dobrý pocit pro mne. Myslete tedy
na to, jestliže se zde
pořád formálně
píše o Zdravém
městě, přispějme
i my jako občané
tím, že zkusíme
d o b r o vo ln i cko u
pomoc tam, kde to
znáte, nebo
to máte nejblíže.
Uvidíte, že vám budou naši spoluobčané vděčni a tak hodinka – dvě týdne pomůže k dobrému pocitu i vám
osobně. A je to nejen pro lidi středního či vyššího věku, ale i pro mladé,
třebas pro ty, kteří by se v budoucím
povolání rádi věnovali mezilidským
vztahům a sociálním věcem. Stačí
málo, vstoupit do neznáma jménem
Domov pro seniory či Charita a optat
se, vše ostatní už půjde samo. Ale
první krok, ten je opravdu jen a jen
na vás…! 
Ivan Čech

INZERCE

Vykoupíme a v hotovosti zaplatíme
starožitný nábytek, chromový, umakartový
a také z padesátých let i mladší.

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1800149/01

RV1702184/04

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

WWW.PROSTEJOV.EU
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.......

KVĚTEN 2018
tel:

582 329 620,582 329 623
Magistrát města Prostějova, Odbor školství, kultury a sportu,

■

oddělení DUHA- Kunumr klub u hradeb, Skolní 4, ProstiJ v
11. 5. / 18:00–22:00
TANEČNÍ VEČER NEJEN PRO SENIORY

ll/lllllllll!llllllllllll/lllll/llll/llll!IIII/II/,

'IIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIII/III/III/IIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIII/IIII/III
15.–16. 5. / 9.00 a 10.15 – PŘEDPLATNÉ DUHOVÁ
KULIČKA
JAK PEJSEK FERDA POTKAL SLUNÍČKO (Divadlo Matěje Kopeckého, Praha)

li/Ill

Krásná a barevná pohádka s jednoduchými písničkami o sluníčku, které
nedopatřením spadne na zem.
li/Ill

..............'!Ill/li/,

VÝSTAVA
11/ll!llli

i/Ill/

i/Ill/

i/Ill/

llll!l!ll/l!lll/!llll!IIIIIII

3. 5.–31.5. / 16:30
IDUL DULCINEA - FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA
Střední škola Art Econ - výstava
studentských prací

sobota 5/5/2018

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

17.30 / CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ

Norsko, 2017, 104 min., Rodinný / Fantasy / Dobrodružný / Pohádka
/ přístupný / český dabing / Režie: Mikkel Brænne Sandemose / Hrají:
Vebjørn Enger, Synnøve Macody Lund a další / vstupné 40,- Kč
20.00/ THOR: RAGNAROK

USA, 2017, 130 min., Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi /
Komedie / nevh. do 12 let / český dabing
Režie: Taika Waititi / Hrají: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston a další /
vstupné 40,- Kč

Česko, 2017, 101 min., Pohádka / přístupný
Hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt a další
Režie: Zdeněk Troška / vstupné 40,- Kč

IIIIIIIIIIIIIII/II/I/II/IIII/IIIIII/II/I/I

PRAVIDELNÁ ČINNOST

středa 16/5/2018

•

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

14.00 / ZAHRADNICTVÍ:DEZERTÉR

Česko / Slovensko / Polsko, 2017, 115 min., Drama / Komedie / přístupný
Hrají : Jiří Macháček, Gabriela Míčová a další
BIO SENIOR
Režie: Jan Hřebejk / vstupné 35,- Kč
sobota 19/5/2018
17.30 / FERDINAMD

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

USA, 2017, 108 min., Animovaný / Rodinný / přístupný / český dabing
Hrají: John Cena, David Tennant a další / Režie: Carlos Saldanha, Cathy
Malkasian, Jeff McGrath / vstupné 40,- Kč
20.00 / VŠECHNO NEJHORŠÍ

USA, 2017, 96 min., Horor / Mysteriózní / Thriller / nevh. do 12 let /
český dabing /Hrají: Jessica Rothe, Israel Broussard a další
Režie: Christopher Landon / vstupné 40,- Kč

Česko, 2018, 92 min., Komedie / Drama / Romantický / nevh. do
12 let
Hrají: Lenka Vlasáková, Vilma Cibulková a další / Režie: Milan Cieslar /
vstupné 80,- Kč

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

,/I/IIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIII

24. 5. / 8.45, 9.45, 10.45 hodin
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SE ZÁPISEM DO PAMĚTNÍ KNIHY MĚSTA PROSTĚJOVA

Česko, 2017, 93 min., Komedie / přístupný
Hrají: Adam Mišík, Hana Vagnerová a další
Režie: Martin Kopp / vstupné 40,- Kč

17.30 / VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

K poslechu hrají manželé Vyroubalovi
li/Ill

20.00 / BAJKEŘI

sobota 26/5/2018

14. 5. / 14.00 hodin 			
SETKÁNÍ JUBILANTŮ MĚSTA PROSTĚJOVA

(obřadní síň prostějovské radnice).lllllililii/fliiliiiiilll/llll/llll/lllllllllllllll/llllll/lllllllllllllllllll/llll/llll/lllllllllllllll/lll/l/,
Kulturní program zajišťuje ZŠ E. Valenty.

WWW.PROSTEJOV.EU

Česko / Slovensko / Polsko, 2017, 130 min., Drama / přístupný
Režie: Jan Hřebejk / Hrají: Anna Geislerová, Ondřej Sokol a další /
vstupné 35,- Kč

17.30 / ČERTOVINY

17:00
ATELIER TVŮRČÍ FOTOGRAFIE
Výstava fotografického atelieru Fakulty umění
Ostravské univerzity
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BIO SENIOR

sobota 12/5/2018

Vernisáž výstav proběhne ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 16:30 hodin.
Výstava je otevřena denně od 9.00 do 13.00 hodin, při filmových
projekcích a večerních klubových akcích dle programu v klubu.
Prohlídku výstavy je možné dohodnout i mimo uvedenou dobu také
na tel. č.: 582 329 620.

.......

•

středa 2/5/2018

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

NOAH ŽYLA - POLAROID
Výstava konceptuálních fotografií pořízených
polaroidovým fotoaparátem

Ill/li

Předprodej vstupenek vždy hodinu před začátkem představení v kulturním klubu DUHA,
rezervace pouze telefonicky po-čl 8-14.30 hodin, pá 8-13 hodin na tel.: 582 329 625
Objednané vstupenky je nutné odebrat nejpozději půl hodiny před začátkem projekce.
Změna programu vyhrazena.
14.00 / ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

K tanci hrají manželé Vyroubalovi.
Vstupné: 60 Kč

//Ill/

nmnmmmmnmmm

KVĚTEN 2018

.......

20.00 / VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
vstupné 80,- Kč

středa 30/5/2018

14.00 / ZAHRADNICTVÍ : NÁPADNÍK

Česko / Slovensko / Polsko, 2017, 113 min., Drama / Komedie /
Romantický / přístupný /Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták a další
Režie: Jan Hřebejk / vstupné 35,- Kč

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

.......

KULTURA, SPOLEČNOST

ZUŠ Open 2018
Prostějov
ZUŠ Open je celostátní happening základních uměleckých škol.
Základní umělecké školy představí svůj program pro širokou
veřejnost po celé České republice
v rámci jednoho společného dne.
Čtvrtek 24. května 2018 se stane
dnem oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání.
Cílem je prezentovat celou šíři
umění a života uměleckých škol
mimo obvyklý rámec a prostory
škol. V jeden den se zapojí přes
400 škol do projektu, kterým
školy chtějí posílit respekt základní uměleckých škol.
Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose v Prostějově
připravila pro toto setkání žáků,
rodičů, pedagogů a všech, kteří
mají zájem o kultivaci nejmladší
generace, pestrý program.
V Prostějově zazáří malí umělci na náměstí TGM, v prostějovském zámku i v kavárnách.
ZUŠ, redakčně zkráceno

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose pořádají pod záštitou primátorky města Prostějova

PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY 2018 26. ročník festivalu
22. dubna

ZAHAJOVACÍ KONCERT

12. května

KOMORNÍ KONCERT

17.00 hod.

„ŘEKNI“

19.00 hod.

Pavlína Přikrylová – zpěv

sál MD

Dechový orchestr

PS ND

Miroslav Ondra – zpěv

ZUŠ Vladimíra Ambrose

Edita Müllerová – klarinet
Milena Buriánková – klavír

24. dubna

ERIC ZUBER – USA

18.00 hod.

klavírní recitál

sál ZUŠ

15. května

JARNÍ KONCERT

19.00 hod.

pěveckého sboru Vlastimila

PS ND
2. května

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

17.30 hod.

žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose

sál ZUŠ

22. května

KONCERT UČITELŮ

18.00 hod.

ZUŠ Vladimíra Ambrose

sál ZUŠ
3. května

DĚTI DĚTEM

10.00 hod.

komponovaný pořad žáků ZUŠ

24. května

ZUŠ OPEN

sál MD

pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

15.00 hod.

hapenning žáků všech oborů

zámek, náměstí TGM,

ZUŠ Vladimíra Ambrose

3. května

MORAVIA QUINTET

18.00 hod.

koncert dechového kvinteta

PS ND

Moravské filharmonie

kavárna ND, Avatarka

CHRÁMOVÉ KONCERTY
10. května v 17.00 hod., kostel sv. Petra a Pavla
CHRÁMOVÝ KONCERT
učinkují žáci a učitelé ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov
25. května v 19.00 hod., kostel sv. Petra a Pavla
CHRÁMOVÝ KONCERT
Pěvecké sdružení moravských učitelů, sbormistr Jiří Šimáček

RV1800816/01

INZERCE
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KNIHOVNA

K N I H OVNA |

M ĚST S K Á
K N I H OV N A
P R O STĚ J OV

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.

PORADNA SOS
9.5. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL
12.5. | SO | 10–12H

FÉROVÁ SNÍDANĚ V PROSTĚJOVĚ
16.5. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL
22.5. | ÚT | 9.30H | PODKROVNÍ SÁL

PROMÍTÁNÍ PRO NEVIDOMÉ
TVOŘIVÁ KNIHOVNA

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

Pokračuje devátý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá knihovna“. Tentokrát si
opět vyzkoušíme techniku drátkování. Tato akce je určena především seniorům.
Zájemci se mohou hlásit v půjčovně, počet míst je omezen. Těšíme se na Vás.

23.5. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL

GORILÍ RODINA V PRAŽSKÉ ZOO
29.5. | ÚT | 9.30H | KOLÁŘOVY SADY

AKTIVNÍ SENIOR

V čem je chování goril žijících v zoo jiné v porovnání
s těmi ve volné přírodě? Je něco, co o gorilách stále
ještě nevíme? Chování goril v prostředí v pražské zoo
nám přiblíží student veterinární medicíny Jan Bedřich.

Srdečně vás zveme na třetí ročník znalostně-dovednostní soutěže Aktivní
senior. Zúčastnit se mohou jednotlivci nebo tříčlenná družstva a těšit se
můžete na zábavné úkoly, které pro vás připravili Městská policie, Městská
knihovna, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Střední zdravotnická škola
a IRIS Prostějov. Občerstvení i ceny pro vítěze jsou zajištěny.

30.5. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL

SETKÁNÍ S MARKEM ŠINDELKOU

Autorské čtení básníka a prozaika Marka Šindelky se uskuteční
v rámci jedinečného projektu Spisovatelé do knihoven, jehož cílem
je představit čtenářům zajímavé současné české autory.

31.5. | ČT | 16–17H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

JAK VYPADÁ KOČKOPES

Přinesli jste obrázek do naší výtvarné soutěže?
Přišli jste se podívat na výstavu a dali svůj
hlas tomu nejlepšímu? Zajímá vás, kdo zvítězil?
Přijďte se podívat na vyhlášení vítězů. Autoři
deseti obrázků, které dostaly nejvíc hlasů,
získají sladkou odměnu. Tři nejlepší dostanou
také knihu. Akce se koná s podporou projektu
Zdravé město Prostějov.

CELÝ MĚSÍC
JAK VYPADÁ KOČKOPES – VÝSTAVA OBRÁZKŮ
Víte, jak vypadá kočkopes? Přijďte se podívat do Knihovny pro děti a mládež. Po celý květen se tam koná výstava obrázků na toto téma.
Můžete dát svůj hlas tomu, který se vám líbí nejvíc. Autory tří obrázků, které získají nejvíce bodů, odměníme knížkou.
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Zveme vás na promítání fotografií a povídání Jiřího a Aleny
Márových o jejich cestě po Austrálii. Za 44 dní objeli kolem
dokola celý kontinent a vydali se i do ostrovní Tasmánie. Akce
se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci
projektu K 21.

AUSTRÁLIE A TASMÁNIE

22.5. | ÚT | 9H | PŮJČOVNA

Jako každou druhou květnovou sobotu budou Prostějované
snídat s celým světem na podporu fair trade v parčíku
u knihovny. Přineste si piknikovou deku a nějakou fair
trade nebo regionální dobrotu, upečte férovou buchtu,
domácí chleba, přijďte se pochlubit se svou marmeládou
a ochutnat dobroty někoho jiného. Férový čaj, kafe, kakao a čtivo
dodáme. A kdyby pršelo, schováme se do knihovny.

2 0 1 8

SOKOLOVO ZE VŠECH STRAN

Výročí konce druhé světové války si připomeneme další přednáškou
Ing. Jaromíra Vykoukala. Bude věnována bitvě u Sokolova a přiblíží
historii vzniku 1. československého samostatného polního praporu
a boj československých vojáků na východní frontě.

K V Ě T E N

3.5.,17.5.,31.5. | ČT | 15–17H | UČEBNA

KNIHOVNA

Austrálie a Tasmánie
Přerovský cestovatel Jiří Mára spolu
se svou rodinou (manželkou Alenou,
synem Jirkou a dcerou Monikou)
procestoval už všechny obydlené kontinenty. Na počátku jejich cest bylo
přání co nejvíce zpříjemnit život synovi, který byl od narození postižen
svalovou dystrofií a upoután na invalidní vozík. Postupně tak plnili
jeho cestovatelské sny a dokázali, že
cestovat se dá i s handicapem. Jirka
se stal prvním českým vozíčkářem,
který procestoval nejvzdálenější mís-

ta na zemi. V červnu 2016 Jiří své
nemoci podlehl. Ale manželé Márovi
v cestování pokračují – drží je nad vodou pocit, že by si syn nepřál, aby rezignovali na dosavadní způsob života.
Dále cestují, píší knihy a na besedách
prezentují své zážitky z cest. Ve středu
16. května v 17 hod. vás zveme na promítání fotografií a povídání o jejich
cestě po Austrálii. Dvacet čtyři tisíc
kilometrů dlouhá cesta kolem celé
Austrálie i do jejího horoucího středu
vedla všemi státy Australského svazu

Sokolovo ze všech stran
Výročí konce druhé světové války si
ve středu 9. května v 17 hod. připomeneme další přednáškou popularizátora vojenské historie Ing. Jaromíra Vykoukala. Bude věnována bitvě,
kterou se mnozí pokoušejí posuzovat
a hodnotit a která se díky politickým
změnám dočkala mnoha protichůdných výkladů. Boj o ukrajinskou obec
Sokolovo byl prvním bojem českoslo-

Setkání
s pamětí
včetně ostrovní Tasmánie. Můžete
spolu s nimi krmit krokodýly, potápět
se ve Velkém bariérovém útesu, obejít žhnoucí monolit Uluru, obdivovat
hru Aboridžinců na didžeridu a zažít
další dobrodružství na cestě do nejúchvatnějších míst rudého kontinentu.
Jiří Mára je také autorem deseti cestopisných knih a dokumentárních filmů
z různých koutů světa.

venských vojáků na východní frontě.
Podíváme se na tuto bitvu ze všech
stran. Připomeneme si historii vzniku 1. československého polního praporu v SSSR a přiblížíme si samotnou
bitvu. Budeme si povídat o hrdinství,
zbabělosti a zradě, i o tom, že je
snadné s odstupem mnoha desítek
let hodnotit, co udělal velitel praporu špatně a jak to měl udělat lépe.

Ukážeme si další osudy „sokolováků“ ve válce i po ní, včetně emigrace
do západního světa a nově vzniklého
Státu Izrael. Je totiž neoddiskutovatelnou pravdou, že více než dvě třetiny vojáků nasazených u Sokolova
byli českoslovenští občané židovského původu. Nevyhneme se ani popisu komunistických perzekucí, kterým
byli tito lidé vystaveni – obyčejní lidé,
které těžká doba přiměla konat neobyčejné skutky.

ochutnejte něco od souseda. Fairtradové dobroty se rády kamarádí s lokálními, takže vítané jsou třeba buchty z fair trade kakaa, cukru, biomouky,
medu od místního včelaře nebo vajíček od sousedky, domácí chleba
namazaný marmeládou z vlastní
zahrádky nebo máslem od místního
farmáře či se sýrem z nedaleké farmy. Podávat budeme fair trade kávu,

čaj, kakao a samozřejmě také čtivo.
Více informací, včetně rad, co s sebou
nebo kde můžete fair trade potraviny
v Prostějově sehnat, najdete na adrese
www.knihovnapv.cz/snidane. Vezměte rodinu, přátele, deku, dobroty, nějaké to nádobí a přijďte si udělat příjemné sobotní dopoledne. Začínáme
v 10 hodin v parčíku vedle knihovny.
Při nepříznivém počasí uvnitř.

Férová snídaně
Druhá květnová sobota, letos tedy 12.
května, je na celém světě zasvěcena
podpoře fair trade – způsobu obchodu dávajícímu drobným pěstitelům,
řemeslníkům i zaměstnancům z rozvojových zemí příležitost uživit se
vlastní prací za důstojných podmínek.
Pokud si koupíte takto označený výrobek, máte jistotu, že za ním nestojí
například zneužívání dětské práce, nelidské pracovní podmínky či devastace životního prostředí. Vloni svátek
dohromady oslavilo 7 800 lidí na více
než 164 místech republiky. Knihovna
tuto hromadnou snídani organizuje
už posedmé a vždy se připojí několik
desítek piknikářů. Přidejte se také.
Přineste něco dobrého a na oplátku

Gorilí rodina v pražské zoo
Zajímá vás, jak moc jsme si s gorilami
podobní? Jak si gorily budují svou hierarchii? Může se v zajetí u goril projevit nějaké patologické chování? V čem
se zásadně liší chování dospělých goril od mláďat a jak je to s chováním
ve volné přírodě? Co gorily nejvíce
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ohrožuje? A jakými vlastnostmi se
pyšní gorily v pražské zoo? Jan Bedřich, student Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, se už čtvrtým
rokem zabývá problematikou etologie zvířat, konkrétně goril. Na toto
téma napsal i odbornou práci, kterou

s úspěchem prezentoval na mezinárodních studentských soutěžích. Teď
chce své poznatky přiblížit veřejnosti.
O tom, že jsou gorily velmi zajímavá
zvířata, se snaží přesvědčit na své „gorilí přednáškové tour“. Pokud chcete
nahlédnout do tajů gorilího života, nenechte si ujít jeho vyprávění ve středu
23. května v 17 hod.

Srdečně zveme účastníky minulých kurzů trénování paměti
na další setkání, které se uskuteční ve středu dne 16. května v 9.30
v podkrovním sále knihovny. 
Lektorka M. Vyroubalová

Tematické
kufříky

V knihovně pro děti a mládež si
můžete už od března půjčovat
tzv. tematické kufříky. Zatím jsou
k dispozici dva – jeden „pohádkový“ a druhý na téma „učíme
se číst“. A časem jistě přibudou
další. Chceme dětem i celým rodinám nabídnout nový rozměr
společných zážitků – od zábavy
a hry až po čtení a učení. Tematický kufřík je skutečně dětský
kartonový kufřík, ve kterém jsou
uloženy knihy, skládačky a hry
na dané téma. Jeho přidanou
hodnotou není pouze obsah, ale
skutečnost, že ho lze využít pro
společné rodinné čtení, zábavu
a poznávání. Kufřík tak může
obohatit společně strávený čas
rodičů s dětmi, posílit jejich sounáležitost a společnou aktivitou
upevnit vztahy v rodině. Tematický kufřík si můžete vypůjčit na
1 měsíc, a to zcela zdarma.

Setkání
s Markem
Šindelkou

Pokračuje jedinečný projekt Spisovatelé do knihoven, jehož cílem
je propagovat současnou kvalitní
českou literaturu a představit veřejnosti zajímavé, známé i méně
známé české autory. V rámci tohoto projektu přivítáme ve středu 30. května v 17 hod. spisovatele Marka Šindelku. Na svém
autorském čtení představí svůj
poslední román Únava materiálu, za který znovu získal ocenění
Magnesia Litera.
WWW.PROSTEJOV.EU
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MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

ROZTOMILOSTI ZUZANY HONSOVÉ
do 3. 6. 2018

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

TĚŠÍME SE NA VÁS!

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

Výstavní sály Muzea a galerie v Prostějově budou hostit idylické
a nesmírně milé obrázky pražské malířky Zuzany Honsové. Malování 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 návštěvníků. Je úžasné
přenést se do světa, kde nechybí laskavý humor, láska ke zvířátkům
i hezké mezilidské vztahy. Kromě obrázků najdou zájemci 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 zastavením
s dílky Zuzany Honsové.
Srdečně zveme a těšíme se na vás!

POETICKÉ TÓNY JARA
od 4. 5. do 3. 6. 2018
vernisáž ve čtvrtek 3. května v 16 hodin
Výstava skupiny, kterou tvoří dva výtvarné kruhy pod vedením
PaedDr. Květy Snášelové, členky UVUO Olomouc. Kolekce kreseb, pastelů a akvarelů představí ilustrativní a abstraktní tvorbu výtvarníků, která vzniká při poslechu meditativní hudby.
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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 Slezských písní, ukazuje mimo jiné jeho
osobní potřeby a zařízení z místa jeho pobytu v Červeném domku
v Kostelci na Hané, kde strávil dvacet let svého života. Prezentuje
také zajímavosti, které shromáždili jeho obdivovatelé a sběratelé,
i výtvarná díla, která se inspirovala básněmi Slezských písní nebo samotným jejich tvůrcem.

Muzejní K A V Á R N A
Vás zve do výjmečného
prostředí Š P A L Í Č K U
k příjemnému posezení.
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
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

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

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ –
HVĚZDÁRNA
PŘEDNÁŠKA
KDYŽ SE RUTINA ZMĚNÍ V DRAMA –
Ing. TOMÁŠ PŘIBYL
24. 5. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN

ASTRONOMICKÝ VÍKEND

sobota 26. 5. a neděle 27. 5.

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 21:30 do 22:30 hodin.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let,
senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI:
V neděli 27. 5. v 14:00 hodin soutěž
pro děti z cyklu soutěží „SOUHVĚZDÍ“
– LETNÍ OBLOHA. Soutěži bude předcházet povídání o souhvězdích letní oblohy a o viditelných planetách.
Vstupné děti, studenti do 26 let, senioři,
invalidé 10 Kč a dospělí 20 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
PRINCEZNA LABUŤ

Stačí jen málo a z poklidné cesty do vesmíru se stane boj o život.
S nebezpečnými problémy se při svém letu potýkal už Jurij Gagarin,
posádka legendárního Apolla 11, desítky výprav na kosmické stanice
nebo misí raketoplánů. Pojďme si připomenout některé kosmické
výpravy, které rozhodně nelze označit slovem „bezproblémové“.
Přednáší ing. Tomáš Přibyl, Publicista v oblasti kosmonautiky
a autor mnoha knih literatury faktu (Smrt měla jméno Challenger,
Den, kdy se nevrátila Columbia, Poklady kosmonautiky aj.). Osobně
navštívil všechna kosmická střediska NASA, potkal více než 250
kosmonautů, viděl startovat všechny americké raketoplány.
Osobní stránky: www.kosmonaut.cz.
Vstupné 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč.
Vstupenky je možné předem rezervovat.

Pohádku uvádíme každou únorovou středu
v 15:30 hodin. Zlý čaroděj zaklel tři princezny
v labutě. Podaří se je statečnému Střelci
zachránit? Přemůže čaroděje a zvítězí? Celý
příběh je nakreslen mezi hvězdy letní oblohy.
Lze spatřit Labuť, Lyru, Orla, Střelce, Delfína
i Šíp.
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

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST

Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00 do 16:00 hodin.
V úterý 1. 5. budeme pozorovat Slunce od 15:00 do 18:00 hodin.
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek
a pátek od 21:30 do 22:30 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.

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

První i druhá výstava jsou dostupné na začátku astronomických
pořadů 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.
WWW.PROSTEJOV.EU
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Vylaďte si psychosomatiku
s Klubem podnikavých žen
Přemýšlíte někdy nad svým
zdravím? Vleklými potížemi neurčitého druhu? Opakujícími
se drobnými nemocemi? Jak
nás ovlivňuje každodenní shon
a stres? Všimli jste si, jak moc
je naše duševní pohoda spojena
s řečí našeho těla? Často zapomínáme, že jsme to především my,
kdo má pečovat o svou tělesnou
a duševní rovnováhu, a teprve
pak by měli ke slovu přicházet
další pomocníci – zdravotníci,
lékaři, instruktoři, léčitelé či maséři. Víte, čím si můžeme sami
pomáhat ke zdraví a k prevenci
vzniku zdravotních obtíží?
Klub podnikavých žen pro vás
připravil v sobotu 12. května 2018
od 09:00 do 16:30 hodin v salónku Hotelu Tennis Club, Za Kosteleckou 49, celodenní kurz, kde
si můžete vyzkoušet zdravotní
cvičení čchi kung. Zjistíte, které
nemoci jsou psychosomatické,
jak psychosomatiku ovlivňuje
strava a také jednoduché postupy
pro její vyladění. Dále procvičíme techniky pro duševní restart
a mnoho dalšího. Lektorem kurzu je Mgr. Robert Stuchlík, který vede kurzy zdravotní tělesné
výchovy a jógy od roku 1993. Je
certifikovaným
instruktorem
Zhineng Qigong Level 1, spoluautorem knížky Jóga-jak si vybrat
tu pravou (Grada 2008). Orientální zdravotní cvičení studoval
i v klášterní lékařské škole Wat
Po (Thajsko, Bangkok), umění
meditace dva měsíce na Srí Lance.
Bližší informace na facebooku
Klub podnikavých žen.
PP, redakčně zkráceno

Sportcentrum –
dům dětí a mládeže

Olympijská 4, 796 01 PROSTĚJOV • www.sportcentrumddm.cz, podatelna@sportcentrumddm.cz
https://facebook.com/sportcentrumddm
Příměstský florbalový tábor
20. 8.–24. 8. 2018
Tábor je určený pro děti od roku
narození 2005 – 2010
Cena 1.500 Kč (svačina, oběd, pitný
režim)
Přihlášky: www.sportcentrumddm.
cz, sekce Tábory volné
Informace: Renata Bestrová
rbestrova@sportcentrumddm.cz,
+420 775 368 195
Příměstský florbalový kemp
27. 8.–31. 8. 2018
Kemp je určený pro děti od roku
narození 2005 – 2010
cena 1.500 Kč (svačina, oběd, pitný
režim)
Přihlášky: www.sportcentrumddm.
cz, sekce Tábory volné
Informace: Renata Bestrová
rbestrova@sportcentrumddm.cz,
+420 775 368 195

Výlety pro seniory v květnu

Všechno kvete a voní, sluníčko hřeje, ale tak akorát, no prostě, svádí to,
vyrazit na výlet. Tady je květnová nabídka:
3. 5. – čt – LETOHRAD.
Ve městě je soukromé Muzeum řemesel. Počtem exponátů je největší
v republice.
10. 5. – čt – MIKULOV. Navštívíme zámek a projdeme se po městě.
A co ještě stojí za vidění? Třeba Dietrichsteinská hrobka nebo Vinařská
expozice.
15. 5. – út – HRAD BUCHLOV

Pozor na potíže se sluchem!
Sluchadla jsou pomůcky, které mají
usnadnit lidem se sluchovou vadou
lépe slyšet a rozumět. Tím jak populace stárne, přibývá těchto zájemců. Bohužel se však spousta lidí
za své sluchové postižení stydí, pro
sluchadla si nepřijde nebo přijde
pozdě. Je to škoda, protože v porovnání s oční vadou si lidé z brýlí
udělají módní doplněk a sluchadlo
je pro ně synonymem stáří.
Technologie sluchadel se rozvíjí,
pokrok jde velice rychle dopředu. Ne-
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Příměstský taneční tábor –
malčáci
23.–27. 07. 2018
příměstský tábor s tanečním programem pro děti I. stupně ZŠ
cena 1.500 Kč
Přihlášky:
www.sportcentrumddm.cz,
sekce Tábory volné
Informace: Bc. Jan Zatloukal
jzatloukal@sportcentrumddm.cz,
+420 777 311 108
Příměstský taneční tábor –
velčáci
20.–24. 08. 2018
příměstský tábor s tanečním programem
pro děti II. stupně ZŠ
cena 1.500 Kč
Přihlášky:
www.sportcentrumddm.cz,
sekce Tábory volné
Informace: Bc. Jan Zatloukal

ustále jsou nabízené nové typy, nyní
všechny plně digitální a co je potěšující také vzhled sluchadel zohledňuje
i kosmetické hledisko. Lidé jsou překvapení, jaké diskrétní velikosti můžeme nabídnout.
Pokud máte potíže se sluchem, pak
prvním krokem je vyšetření sluchu.
Bohužel, naprostá většina sluchových
vad se nedá léčit a jediným řešením
jsou sluchadla. V ambulanci zkoušíme různé typy různých výrobců a porovnáváme, s kterým sluchadlem je

A MUZEUM TUPESKÉ KERAMIKY. Dopoledne si prohlédneme
areál hradu a navštívíme expozici
Procházka starým hradem. Po obědě
v Buchlovicích zamíříme do Muzea
Tupeské keramiky.
18. 5. – pá – ARBORETUM
BOROTÍN A MODROTISKOVÁ
DÍLNA V OLEŠNICI. K rozsáhlému arboretu patří i prodejna a v těsné
blízkosti je celoroční výstava betlémů.
23. 5. – VELKÉ MEZIŘÍČÍ –
navštívíme zámek, ve kterém sídlí
i místní muzeum.

nejlepší poslech a srozumitelnost. Je
však nutné počítat i s tím, že první nastavení nemusí být konečné. Zhruba
za 4–6 týdnů je první kontrola a první
doladění sluchadel. Další kontroly pak
v intervalech, které si klient určí sám,
podle toho, jak se mu poslouchá.
Musím poctivě napsat a upozornit,
že je potřeba si na každé sluchadlo
zvyknout, doslova naučit se poslouchat. Sluchadlo nasazovat denně
po chvilkách, tak aby časem bylo vaší
součástí. Pokud člověk sluchadlo nosí
pravidelně a je na něj zvyklý, pak rozumí výrazně lépe než ten, který ho

jzatloukal@sportcentrumddm.cz,
+420 777 311 108
Mini In-line školička
16. 7.–20. 7. 2018
Školička je určená pro děti od 4–6 let
cena 650 Kč
Přihlášky: www.sportcentrumddm.
cz, sekce Tábory volné
Informace: Bc. Jiří Novák
jnovak@sportcentrumddm.cz, +420
776 583 694
Tábor Praděd
5. 8.–10. 8. 2018
Tábor je určený pro děti od 9 let
cena 3300Kč (zážitkové aktivity, bobová
dráha, výstup na Praděd)
Přihlášky: www.sportcentrumddm.
cz, sekce Tábory volné
Informace: Mgr. Zdeňka Ševčíková
zsevcikova@sportcentrumddm.cz,
+420 739 243 166

30. 5. – st – TERMÁLY VELKÉ LOSINY – V plánu je celodenní koupání.
Na všechny akce se můžete, jako
vždy, přihlásit na prodejně v Prostějově na nám. T. G. Masaryka 18,
prostřednictvím internetu na webu
www.filemon-baucis.cz nebo telefonicky na čísle 722 464 228 (prodejna).
Akce jsou pořádané ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov.
Těší se na vás Jana Šmudlová

má doma v šuplíku. Toto je druhý, neméně důležitý krok, který musí každý
zvládnout sám. Žádné sluchadlo vám
však nevrátí normální sluch.
Zdravotní pojišťovny přispívají
na sluchadla ve třech cenových kategoriích, podle toho, jak těžká je sluchová vada, příspěvky jsou na 5 let.
Při výběru sluchadel zohledňujeme
pro jakou situaci klient sluchadlo vyžaduje, jiné požadavky má studující
a jiné senior. Výběr je vždy velice individuální.
MUDr. Eva Havlíková, foniatr,
ORL lékař
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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JUBILEJNÍ 20.ROČNÍK REGIONÁLNÍ
SOUTĚŽE – HANÁCKÝ SKŘIVAN 4–15 LET
V sobotu 31. 3. 2018 proběhla již
po 20té regionální soutěž ve zpěvu o HANÁCKÉHO SKŘIVANA
pro děti od 4–15 let tentokrát
ve Smržicích u Prostějova v kulturním domě u hřiště. Soutěží v jednotlivých kategoriích se
zůčastnilo 43 soutěžících dětí,
opět v 5ti kategoriích a společně
s jejich rodiči nebo doprovodem
byl pěkně nazdobený sál opět obsazen. Soutěžily zde děti z Olomouckého,
Jihomoravského,
Severomoravského a Zlínského
kraje, tradice se opakovala, naše
soutěž je tedy „celo-Moravská“.
II.kat. Skřivan 8–10 roků –
na 1. místě Viktorie Martincová
z Prostějova, 2.místo Tereza Kovářová z Hrušky a 3.místa byly
dvě – Anetka Tulcová z Hněvotína a Michal Trojanowký z Vítkova u Opavy – tak velmi vyrovnané
výkony soutěžících jsme dlouho
neměli.
III.kat. Skřivan 11–12 roků –

super výkony – 1.místo Libor Konečný z Velkého Týnce, 2.místo
Lukáš RIchtárik z Horky n.Moravou a 3.místo Markéta Látalová
ze Šternberka.
IV.kategorie 13–15 roků – to
byla opět „bitva“ výborných zpěváčků. Na prvním místě Martin
Kapek ze Šternberka-Těšíkova,
druhá byla Klára Pěchoučková
z Brna a třetí byl Tomáš Litera
z Vrchoslavic. V této kategorii
byly opět nadprůměrné pěvecké
výkony, Martin Kapek dokonce
postoupil do dalšího kola Superstar ! Porota i publikum aplaudovalo za tak kvalitní výkony,
atmosféra a nálada v sále byla
výborná, slzy radosti v očích – co
víc si přát.
Kat. DUA,TRIA – bezkonkurenčně zvítězilo DUO z Brna –
Denisa Spáčilová a Nikola Sárová
– plně profesionální zpěv písně
Say Something, druhé skončilo
DUO Miroslav Oplocký z Němčic

Videosoutěž
Naše škola je COOL
n.H. + Tereza Kovářová z Hrušky, třetí skončili Lenka Heráková
z Mořic a Tomáš Litera z Vrchoslavic. Výsledný efekt této soutěže – velká spokojenost dětí, rodičů i dalších přítomných, výborná
nálada“ – tohle je nejlepší ocenění naší práce – řekl ředitel soutěže ing.Bohumil Moudrý.!
CELKOVÉ
ZHODNOCENÍ
KVALITY ZPĚVU DĚTÍ – někdy
až neuvěřitelné zvýšení umělecké
úrovně SKŘIVANA, už loňské nahrávky každého účastníka soutěží
na CD byly hodně dobré, ale letos
je to o mnoho lepší – prohlásily
zpěvačky sedící v porotě. Konkurence vždy vede k větší kvalitě, děti si zvykají na vystoupení
na veřejnosti a na soutěžení a porota spravedlivě, žádnému soutěžícímu nic neodpustí.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME, Info
opět na mobo@o2active.cz.
Ing.Bohumil Moudrý – ředitel
soutěží. (redakčně zkráceno)

Opět jsme vidět a ukazujeme, že
patříme mezi aktivní školy. ZŠ
a MŠ Jana Železného získala hezké
2. místo ve videosoutěži pojmenované Naše škola je COOL. Cílem bylo
natočit, sestříhat a poslat tříminutové video o své škole. Odměnou
za hodiny natáčení a stříhání videa
je třídílná posuvná magnetická tabule věnovaná firmou Consulta
Bürotechnik s.r.o. Bližší informace
o soutěži včetně videa poslaného
do soutěže (+bonus video z natáčení) jsou dostupné na stránkách školy
( www.zsjz.cz ).
Mgr. Karel Tlamycha
ZŠ Jana Železného, Prostějov

INZERCE

Lambi plast
servis s.r.o.

Modlitba záchrany
Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti,
že jsi zemřel na kříži místo mě
a Tvá čistá krev mě očistila od hříchu,
který mě od Tebe odděloval.
Pane Ježíši Kriste,
věřím, že jsi Syn Boží
a že jsi byl po třech dnech
vzkříšen z mrtvých mocí Boží.
Pane Ježíši Kriste, vyznávám,
že jsi můj Pán a Spasitel.
Amen

•5 let záruka
na okna

PLASTOVÁ OKNA
JIŽ ZA DVA TÝDNY

Nejlepší poměr ceny a kvality

Pokud jste se modlili tuto modlitbu,
kontaktujte nás prosím:

•GARÁŽOVÁ
VRATA
•ŽALUZIE
•SÍTĚ
•SERVIS
•ZIMNÍ
ZAHRADY
•PŘÍSTŘEŠKY
•ZASKLENÍ
BALKONŮ

RV1800815/01

Církev Slovo života, sbor Prostějov, Vápenice 7

tel.: 775 904 110
e-mail. lambiservis@post.cz

WWW.PROSTEJOV.EU

RV1800923/01

Lambi plast servis s.r.o.
Svatoplukova 21, Prostějov
www.plast-servis.cz

www.slovozivotapv.cz | slovozivotapv@gmail.com
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•Profily třídy A
•5-komorové
•7-komorové
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KINO

KINO
PrOStĚJOV

KVĚteN
1.5. úterý

9.5. StŘeDA

18:30 DVĚ NeVĚStY A JeDNA
SVAtBA
ČR | 89’ | 2018 | komedie | 12+ | 120,-

20:00 POMStA
FR | 108’ | 2017 | akční thriller | 18+
120,- | titulky
--------------------------------------------------

20:00 tICHÉ MÍStO PŘeDPreMIÉrA
US | 90’ | 2018 | horor | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

17:30 PŮLNOčNÍ LáSKA PreMIÉrA
US | 91’ | 2018 | romantické drama
12+ | 120,- | dabing

15:30 AVeNGerS: INFINItY WAr
US | 149’ | 2018 | akční sci-fi | 12+
130,- / 110,- | dabing

2.5. StŘeDA

17:30 BrAtŘI LUMIÉrOVÉ FILMOVý KLUB
FR | 87‘ | 2017 | dokument | přístupné
100,- / 80,- | titulky
20:00 SCreAM FOr Me SArAJeVO
GB / BA | 140‘ | 2017 | dokument
přístupné | 170,- | titulky
--------------------------------------------------

3.5. čtVrteK

19:00 tICHÉ MÍStO
US | 90’ | 2018 | horor | 12+ | 120,- | titulky
21:00 POMStA PreMIÉrA
FR | 108’ | 2017 | akční thriller | 18+
120,- | titulky
--------------------------------------------------

4.5. PáteK

15:30 V HUSÍ KŮŽI PrO DĚtI
US / CN | 91’ | 2018 | animovaný film
přístupné | 130,- / 110,- | dabing
17:30 DVĚ NeVĚStY A JeDNA
SVAtBA
ČR | 89’ | 2018 | komedie | 12+ | 120,20:00 AVeNGerS: INFINItY WAr
US | 149’ | 2018 | akční sci-fi | 12+
130,- / 110,- | titulky
--------------------------------------------------

5.5. SOBOtA

15:30 AVeNGerS: INFINItY WAr 3D
US | 149’ | 2018 | akční sci-fi | 12+
150,- / 130,- | dabing
18:30 AŽ NA DNO
US / DE / FR / ES | 111’ | 2017 | romantické drama | 12+ | 120,- | titulky
20:30 tICHÉ MÍStO
US | 90’ | 2018 | horor | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

6.5. NeDĚLe

10:30 V HUSÍ KŮŽI PrO DĚtI
US / CN | 91’ | 2018 | animovaný film
přístupné | 130,- / 110,- | dabing
15:30 AVeNGerS: INFINItY WAr
US | 149’ | 2018 | akční sci-fi | 12+
130,- / 110,- | dabing
18:30 KAZIŠUCI
US | 102’ | 2018 | komedie | 15+
120,- | titulky
20:30 NĚKDO tO ráD ZAHALeNÉ
FR | 85’ | 2017 | komedie | 12+
120,- | titulky
--------------------------------------------------

7.5. PONDĚLÍ

15:30 AVeNGerS: INFINItY WAr
US | 149’ | 2018 | akční sci-fi | 12+
150,- / 130,- | dabing

3D

18:30 VĚčNĚ tVá NeVĚrNá
ČR | 92’ | 2018 | komedie | 12+ | 110,20:15 PLáŽOVÍ POVALečI FILMOVý KLUB
US | 95’ | 2017 | drama | 12+
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------

8.5. úterý

15:30 PLANetA čeSKO PrO DĚtI
ČR | 81’ | 2017 | rodinný dokument
přístupné | 90,- / 70,-

30

17:30 NIC JAKO DŘÍV FILMOVý KLUB
ČR | 92’ | 2017 | dokument | 15+ | 100,- / 80,-

10.5. čtVrteK

20:00 JAK NAPáLIt BANKU PreMIÉrA
DE | 96’ | 2016 | akční komedie | 12+
120,- | dabing
--------------------------------------------------

11.5. PáteK

25.5. PáteK

17:30 DVĚ NeVĚStY A JeDNA
SVAtBA
ČR | 89’ | 2018 | komedie | 12+ | 120,-

18:30 SOLO: StAr WArS StOrY
US | 135’ | 2018 | akční sci-fi
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

20:00 DeADPOOL 2
US | 120’ | 2018 | akční sci-fi komedie | 15+ | 130,- | titulky
--------------------------------------------------

21:00 DáMSKý KLUB
US | 103’ | 2018 | komedie | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

17.5. čtVrteK

18.5. PáteK

15:30 HLeDá Se PrINCeZNA PrO DĚtI
UA | 85’ | 2018 | animované fantasy
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:30 KráLÍčeK Petr PrO DĚtI
US | 89’ | 2018 | rodinný film | přístupné | 110,- / 90,- | dabing

17:30 DVĚ NeVĚStY A JeDNA
SVAtBA
ČR | 89’ | 2018 | komedie | 12+ | 120,-

17:30 JAK NAPáLIt BANKU
DE | 96’ | 2016 | akční komedie
12+ | 120,- | dabing

20:00 DeADPOOL 2
US | 120’ | 2018 | akční sci-fi komedie | 15+ | 130,- | titulky
--------------------------------------------------

20:00 tAXI 5
FR | 103’ | 2018 | akční komedie | 12+
120,- | titulky
--------------------------------------------------

12.5. SOBOtA PrO DĚtI

19.5. SOBOtA

15:30 HLeDá Se PrINCeZNA
UA | 85’ | 2018 | animované fantasy
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

PrO DĚtI

15:30 V HUSÍ KŮŽI
US / CN | 91’ | 2018 | animovaný film
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 DeADPOOL 2
US | 120’ | 2018 | akční sci-fi komedie | 15+ | 130,- | titulky

17:30 PSÍ OStrOV
US / DE | 101’ | 2018 | animované
sci-fi | 12+ | 120,- | titulky

20:00 BOHU ŽeL
ČR | 80’ | 2018 | dokument | 12+ | 100,--------------------------------------------------

20:00 tAXI 5
FR | 103’ | 2018 | akční komedie
12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

10:30 HLeDá Se PrINCeZNA PrO DĚtI
UA | 85’ | 2018 | animované fantasy
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

13.5. NeDĚLe

10:30 KráLÍčeK Petr PrO DĚtI
US | 89’ | 2018 | rodinný film
přístupné | 110,- / 90,- | dabing
15:30 AVeNGerS: INFINItY WAr
US | 149’ | 2018 | akční sci-fi | 12+
130,- / 110,- | dabing

20.5. NeDĚLe

15:30 PLANetA čeSKO
ČR | 81’ | 2017 | rodinný dokument
přístupné | 90,- / 70,PrO DĚtI

17:30 DeADPOOL 2
US | 120’ | 2018 | akční sci-fi komedie | 15+ | 130,- | titulky

18:30 NeZNáMý VOJáK
FI | 135’ | 2017 | válečné drama
12+ | 120,- | titulky

20:00 PSÍ OStrOV
US / DE | 101’ | 2018 | animované
sci-fi | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

21:00 KLUCI Z HOr
ČR | 91’ | 2017 | drama | 12+ | 120,--------------------------------------------------

17:30 NeZNáMý VOJáK
FI | 135’ | 2017 | válečné drama | 12+
120,- | titulky

14.5. PONDĚLÍ BIJáSeK

14:00 MAXINOŽKA
FR / BE | 91’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 50,- | dabing
17:30 GAUGUIN FILMOVý KLUB
FR | 102’ | 2017 | životopisné drama
12+ | 100,- / 80,- | titulky
20:00 POMStA
FR | 108’ | 2017 | akční thriller | 18+
120,- | titulky
--------------------------------------------------

15.5. úterý

21.5. PONDĚLÍ

20:15 NICO, 1988 FILMOVý KLUB
IT / BE | 93’ | 2017 | hudební životopis | 15+ | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------

22.5. úterý

14:00 tátOVA VOLHA MetrO SeNIOr
ČR | 90’ | 2018 | komediální drama
přístupné | 50,17:30 BOHU ŽeL
ČR | 80’ | 2018 | dokument | 12+ | 100,-

14:00 MAXINOŽKA BIJáSeK
FR / BE | 91’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 50,- | dabing

20:00 IMPrOSHOW OLIVY
ČR | 90’ | improvizované divadlo
přístupné | 120,- / 80,--------------------------------------------------

17:30 PSÍ OStrOV
US / DE | 101’ | 2018 | animované
sci-fi | 12+ | 120,- | titulky

17:30 tGM OSVOBODIteL FILMOVý KLUB
ČSR | 60’ | 1990 | dokument | přístupné
70,- / 50,-

20:00 PŮLNOčNÍ LáSKA
US | 91’ | 2018 | romantické drama
12+ | 120,- | dabing
--------------------------------------------------

16.5. StŘeDA

17:30 ŽeNOU Z BOŽÍ VŮLe
CH | 96’ | 2017 | drama | 15+ | 110,- | titulky

17:00 NOrMáLNÍ AUtIStICKý
FILM FILMOVý KLUB
ČR | 90‘+30’ | 2016 | dokument
+ diskuze | přístupné | 100,- / 80,-

20:00 HAStrMAN
ČR | 100’ | 2018 | drama | 12+ | 120,-

20:00 HIP HOP VečÍreK
VSTUP NA PARTY ZDARMA

WWW.PROSTEJOV.EU

00:00 DeADPOOL 2 PŘeDPreMIÉrA
US | 120’ | 2018 | akční sci-fi komedie | 15+ | 130,- | titulky
--------------------------------------------------

23.5. StŘeDA

20:00 tOVArYŠStVO JeŽÍŠOVO
HR | 91‘ + 30‘ | 2004 | historické
drama + beseda | přístupné | 100,titulky
--------------------------------------------------

24.5. čtVrteK

17:30 GANGSterDAM PreMIÉrA
FR / NL | 100‘ | 2017 | komedie | 15+
110,- | titulky
20:00 SOLO: StAr WArS StOrY
PreMIÉrA

US | 135’ | 2018 | akční sci-fi
přístupné | 130,- / 110,- | titulky

15:30 AVeNGerS: INFINItY WAr
US | 149’ | 2018 | akční sci-fi | 12+
130,- / 110,- | dabing

26.5. SOBOtA

15:00 HLeDá Se PrINCeZNA PrO DĚtI
UA | 85’ | 2018 | animované fantasy
přístupné | 130,- / 110,- | dabing
17:00 SOLO: StAr WArS StOrY
US | 135’ | 2018 | akční sci-fi
přístupné | 130,- / 110,- | titulky
19:30 DeADPOOL 2
US | 120’ | 2018 | akční sci-fi komedie | 15+ | 130,- | titulky
22:00 tICHÉ MÍStO
US | 90’ | 2018 | horor | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

27.5. NeDĚLe

10:30 HLeDá Se PrINCeZNA PrO DĚtI
UA | 85’ | 2018 | animované fantasy
přístupné | 130,- / 110,- | dabing
15:30 SOLO: StAr WArS StOrY 3D
US | 135’ | 2018 | akční sci-fi
přístupné | 150,- / 130,- | dabing
18:30 SOLO: StAr WArS StOrY
US | 135’ | 2018 | akční sci-fi
přístupné | 130,- / 110,- | titulky
21:00 DáMSKý KLUB
US | 103’ | 2018 | komedie | 12+
120,- | titulky
--------------------------------------------------

28.5. PONDĚLÍBIJáSeK

14:00 PrAčLOVĚK
GB | 88’ | 2018 | animovaný film
přístupné | 50,- | dabing
17:30 SOLO: StAr WArS StOrY 3D
US | 135’ | 2018 | akční sci-fi
přístupné | 150,- / 130,- | dabing
20:15 ZIMNÍ BrAtŘI FILMOVý KLUB
DK / IE | 94’ | 2017 | drama | 12+
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------

29.5. úterý

14:00 PrAčLOVĚK BIJáSeK
GB | 88’ | 2018 | animovaný film
přístupné | 50,- | dabing
17:30 NA KrátKO
ČR | 104’ | 2018 | drama | 12+ | 120,20:00 POD JeDNÍM StrOMeM
IE | 89’ | 2017 | komediální drama
12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

30.5. StŘeDA

15:30 SOLO: StAr WArS StOrY
BABY BIO

US | 135’ | 2018 | akční sci-fi | přístupné | 130,- / 110,- | dabing
18:30 DáMSKý KLUB
US | 103’ | 2018 | komedie | 12+
120,- | titulky
20:30 HUMAN FLOW FILMOVý KLUB
US / DE | 140’ | 2017 | dokument
12+ | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------

31.5. čtVrteK

17:30 teAMBUILDING PreMIÉrA
ČR | 83’ | 2018 | komedie | 15+ | 120,20:00 eSCOBAr PreMIÉrA
ES / BG | 123’ | 2017 | životopisné
drama | 12+ | 120,- | titulky
KINO MetrO 70
WWW.MetrO70.CZ
FACeBOOK: KINOMetrO70
KINO@MetrO70.CZ
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SPOLEČNOST, KULTURA

Pod říšským vysílačem Donau

boje o kótu 310 nad Dobrochovem na jaře roku 1945
V květnu 2018 bude pokračovat
přednáškový cyklus Klubu historického a státovědného v Prostějově
vystoupením amatérského historika
MVDr. Zdeňka Bezrouka nazvaným
Pod říšským vysílačem Donau. Pád
říšského vysílače Donau dne 30.
dubna 1945 se na Hané stal symbolem přicházejícího konce války.
Posluchači se budou moci na přednášce dozvědět nejen o konci vysílače, ale i o tom, proč nebyl Prostějov osvobozen podle plánů již 1.

května 1945 a kolik vojáků padlo
v okolí v posledních dnech války.
Přednáška bude doplněna i zajímavostmi z protektorátního Prostějova
a v podání Ing. Jaromíra Vykoukala
ozřejmí roli rumunského spojence
v osvobození Československa.
Klubová akce se uskuteční
v tradiční třetí úterý v měsíci dne
15. května 2018 v 17 hodin ve výstavním sále Státního okresního archivu Prostějov v Třebízského ulici
č. 1. Všichni jsou srdečně zváni.  -tc-

Moderní město pro všechny generace
cyklus přednášek pro nejširší veřejnost
za účasti respektovaných odborníků
Vzdělání, chudoba, zaměstnanost
Čtvrtek 3. 5. 2018 , 17:00
Střední odborná škola Prostějov,
Nám. Edmunda Husserla 1
Exekuce, bydlení, závislosti
Čtvrtek 5. 6. 2018 , 17:00
Kavárna Botanico Café,
Wolkerova 1587/3

Více informací naleznete na Facebook profilu „Moderní město pro
všechny generace“.

INZERCE

Moderní, ryze česká výrobní společnost, sídlící v Kralicích
na Hané, dodavatel plastových dílů a montážních celků
do automobilového průmyslu hledá do svého týmu nové
spolupracovníky na následující pozice:

Operátor výroby ● Mistr lisovny
Logistik výroby
Seřizovač přípravář ● Seřizovač
Technik kvality ● Technik 3D měření
NABÍZÍME
práci v prosperující české firmě, přátelský kolektiv
firemní benefity jako plně hrazené stravenky, pololetní odměny,
prémie, výhodný mobilní
tarif pro zaměstnance, flexi passy
docházkový bonus
příspěvek na dopravu
firemní parkoviště zdarma
25 dní dovolené
možnost kariérního růstu
pracovní poměr na dobu neurčitou
zaškolení pro danou pracovní pozici

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

V případě, že hledáte prostor pro seberealizaci, profesní růst, týmovou spolupráci
a motivující odměňování, pošlete nám svůj životopis na kariera@linaplast.cz
WWW.PROSTEJOV.EU

RV1800956/01

RV1800948/01

Informace na: www.linaplast.cz
Volejte: 583 037 124
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Petr Bezruč. Básníkovy stopy a zastavení

Ve výstavních sálech Muzea a galerie v Prostějově ve Špalíčku v Uprkově ulici 18 si můžete až do 27. května
připomenout básníka známého pod
pseudonymem Petr Bezruč. S Prostějovskem je spjatý svým pobytem
v Kostelci na Hané, kde strávil téměř
20 let. Bydlel v tzv. Červeném domku. Díky péči kosteleckých občanů
se uchovala i po básníkově smrti řada osobních předmětů, např.
pero, kalamáře, hřeben, zrcátko,
fajfky, kapesní nůž, batoh, který používal při svých „výplazech“ po okolí
nebo v Beskydech, jeho klobouky,

hole a boty. Z nábytku jsme sestavili
jeho trochu iluzorní pokoj i s řadou
fotografií, obrazů, sošek nebo různých dárků, které básník dostával
od svých ctitelů – neodpovídá sice
prostor a rozmístění – místnosti,
které obýval v Kostelci jsou mnohem
menší a jinak uspořádané, ale vystavené zařízení a další předměty jsou
autentické.
V úvodních částech výstavy máte
možnost seznámit se s básníkovým
životopisem, doplněným řadou dobových fotografií a dokumentů, ale
také ukázkami básní z jeho stěžejního díla „Slezské písně.“ Ty dokonce
zhudebnil známý písničkář Jaromír
Nohavica, ale před ním mnozí další
hudební skladatelé, např. Leoš Janáček, Ezechiel Ambros nebo Arnošt Rychlý. Básně se staly inspirací
četným umělcům, jejichž některá
díla výstava rovněž předvádí –
A. Kameník, D. Janoušek, J. Kvapil,
B. Bartoš. Sochaři, malíři a fotografové zachytili také básníkovu podobu, ať již v kresbě, malbě, plastice
a fotografiích – K. Otáhal, J. Tříska,
V. Navrátil, M. Švabinský, O. Lasák,
Z. Menec. I na výzdobě některých diplomů udílejících Bezručovi čestné
občanství obcí se podíleli výtvarníci.

Velkou část muzejních sbírek týkajících se Petra Bezruče tvoří materiály sesbírané obdivovateli jeho díla
i osoby. Vystavujeme jen zlomek ze
40 složek, jež shromáždil kostelecký
krejčí Stanislav Adam. O jejich rozsahu i obsahu si můžete udělat představu na třech vystavených svazcích
a ukázkách jednotlivých listů s různými zajímavostmi z básníkova života – např. kolik uměl jazyků, jak
velkou měl botu, jak vypadal střih
jeho obleku, jaké peníze si zapomněl
vyměnit při měnové reformě, do kolika jazyků byly přeložené Slezské
písně atd.
Bezručovo dílo, vydávané souborně nebo ve formě jednotlivých
bibliofilských tisků, zahrnujících
např. jen jednu vybranou báseň,
sbírali také Ludmila Losíková, Ivan
Topinka, Alois V. Procházka ze
Soběsuk, B. Černý a další, zrovna tak
jako odbornou literaturu vydanou
o Bezručovi samotném či o jeho díle.
Jediná vitrína nemohla pojmout
ukázky všech vydání Slezských písní, či jejich cizojazyčných překladů,
které má muzeum k dispozici, ale
předvádí i zajímavé bibliofílie např.
„Stužkonosky modré,“ nebo další méně známé Bezručovy knížky

„Studie z Café Lustig“ a „Lolo a druhové.“ Protože Vladimír Vašek, což
bylo občanské jméno básníka Petra
Bezruče, pracoval celý život v poštovních službách, vydávaly se příležitostné filatelistické listy obsahující
známky s básníkovým portrétem,
případně inspirované rovněž jeho
dílem. I ty jsou na výstavě k vidění.
Všechno, co je zde vystaveno, pochází jen z vlastních sbírek Muzea a galerie v Prostějově.
Loni uplynulo od básníkova narození 150 let, letos 60 let od jeho
úmrtí. Nejnovější vydání Slezských
písní, připravené pracovníky Slezského zemského muzea v Opavě, je
unikátní tím, že obsahuje ke každé
z 81 básní ilustraci od stejného počtu
současných výtvarníků z celé České
republiky. Knihu si můžete zakoupit
na všech pokladnách muzea.		

hodným lidem. Byla jsem ve vagonu se svojí rodinou, ale celou cestu
jsem byla sama se svými myšlenkami…,“ vzpomíná Maud ve své knize „Co oheň nespálil“ na transport
do koncentračního tábora. Drtivá
většina jejich blízkých se již do Prostějova nikdy nevrátila.
„V dnešní době existuje mnoho
popíračů holokaustu a antisemi-

tismus je na vzestupu. Nesmíme
na tyto hrůzy zapomínat, naopak,
je třeba poučit se z historie a bojovat proti všem projevům antisemitismu, rasismu, xenofobie, fašismu
nebo jakékoli jiné diskriminace,“
uvedl předseda Federace židovských obcí a Židovské obce Olomouc Petr Papoušek.
-jg-

PhDr. Marie Dokoupilová

Jom ha-šoa – Den holokaustu a hrdinství

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 jsme si
připomněli památku šesti milionů
Židů, kteří byli zavražděni během
holokaustu. Na mnoha místech
po celé České republice se uskutečnily pietní akce k připomínce těchto
zmařených životů.
Čtení jmen obětí z řad našich prostějovských židovských spoluobčanů
se uskutečnilo v sousední Olomouci.
Právě tam, na shromaždiště do školy
v Hálkově ulici, nedobrovolně směřovaly na přelomu června a července
roku 1942 kroky 1259 občanů židovského původu z Prostějova a okolí.
Drtivá většina z nich zemřela v koncentračních a vyhlazovacích táborech. Zpět domů, do Prostějova, se
vrátilo pouze 109 osob.
Mezi nimi i Maud tehdy Steckelmacherová, nyní Beerová, držitelka
Ceny města Prostějova žijící v Izraeli:
„Zvykáme si spát na podlaze se
spoustou lidí, jeden vedle druhého. Němci mlátí, řvou ... Po dvou
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dnech, časně zrána, vlastně v noci
– aby nás obyvatelé neviděli – nás
Němci ženou k nádraží, vlečeme
zavazadla, SS křičí, bijí, kopou. Byl
to nádherný letní den, nebe modré, sluníčko svítí. V napěchovaných tmavých dobytčákách jedeme
do Terezína – uprostřed kýbl místo
záchodu. To se stalo naší náboženské obci – všem těm dobrým, úcty-

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

SPOLEČNOST, KULTURA

KLAVÍRNÍ RECITÁL

DANIEL JUN
Na programu: W. A. Mozart
(např. "Alla Turca"), F. Liszt,
G. Gershwin (např.
"Rhapsody in Blue")
Prostějov, sál ČCE
(U Kalicha 1 / Kollárova 6)
Neděle 6. 5. 2018, 19:00

POZVÁNKY:

Klub aktivních seniorů při Svazu tělesně postižených v ČR, o.s. v Prostějově
Kostelecká 17, pořádá ve čtvrtek 24. 5. 2018 zájezd vlakem a autobusem na zámek Náměšť na Hané a okolí.
tel: 588 008 095. 724 706 773
Klub aktivních seniorů při Svazu tělesně postižených v ČR, o.s. v Prostějově Kostelecká 17, pořádá ve čtvrtek 14. 6. 2018 zájezd na zámek
Raduň, Opava a Arboretum Nový dvůr.
tel: 588 008 095. 724 706 773
Juhász

VARHANNÍ
KONCERT
PROGRAM:
H. Purcell
J. Stanley
G. Muffat
J. S. Bach
C. Ph. E. Bach
L. Boëllmann
Ch. M. Widor
Prostějov, kostel sv. Jana Nepomuckého „U Milosrdných“
13. 5. 2018 16:00
Ondřej Mucha, varhany
Vstupné dobrovolné

16:30 Idul Dulcinea – fotografická
výstava Střední škola Art Econ –
výstava studentských prací 17:00
Atelier tvůrčí fotografie – Výstava
fotografického atelieru Fakulty
umění Ostravské univerzity
Noah Zyla - Polaroid – Výstava
konceptuálních fotografií pořízených
polaroidovým fotoaparátem
INZERCE

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

RV1800172/41

Regionální vydavatelství
(vydává Olomoucký kraj)
rozšiřuje svou působnost a hledá

TALENTOVANÉ
OBCHODNÍKY
I ZKUŠENÉ
MANAŽERY
INZERCE!
Pošlete nám váš životopis na adresu
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz,
přidejte pár řádek motivačního dopisu
a chytněte tak příležitost za pačesy!

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1800156/29

RV1800136/74

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

Designed by Kues / Freepik

WWW.PROSTEJOV.EU
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SPOLEČNOST, KULTURA
SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ
V MĚSÍCI BŘEZNU 2018
OSLAVILI SVÁ JUBILEA

70 let Dagmar
Věra
Ludmila
Ing. Jiří
Jindřich
Marta
Vlastimila
Vojtech
Božena
Anna
Marie
Pavel
Josef
Libuše
Jaroslav
Zoltán
Miloslav
75 let Anna
Vlasta
Josef
Josef
Josef
Jana
Ing. Jaroslav
Jaroslava
Jana
Marie
Jana
MUDr. Josef
Vlasta
František
Zdeňka
Jaroslav
Jaroslava
Mgr. Pavel
80 let Libuše
Jitka
Ludmila
Josef
Jiří

Bláhová
Zatloukalová
Grulichová
Borovský
Iván
Fafílková
Holubová
Bruner
Karásková
Štěpánková
Žáková
Jiříček
Puda
Vylášková
Dvořák
Šaňa
Synek
Bílá
Marholdová
Pišťák
Palatka
Ohnoutka
Rokytová
Kučera
Šustrová
Funková
Dostálová
Štěrbová
Cigl
Círková
Pazdera
Kolečkářová
Skoček
Brhelová
Brázdil
Vaňková
Šlézarová
Rosypalová
Snížek
Procházka
Snovák
Jozef
Ing. Augustin Stehlík
František
Nevrtal
Vlasta
Dofková
Jan
Tupý
Ludmila
Kubalčíková
Eva
Fojtíková
Libuše
Čechovská
85 let Zdenka
Spáčilová
Marie
Fajstlová
Vojtěch
Müller
Jiří
Baletka
90 let Radomír
Parobek
Jaroslava
Makovcová
Mgr. Alenka Wichterlová
Květoslava
Volková
91 let Jiřina
Slavatová
Věra
Valová
Marie
Pěničková
Ing. Antonín Zíka
92 let Mgr. Libuše Konečná
lljič
Valášek
Jindřiška
Papáková
Věra
Wurstová
Miroslav
Čeřovský
93 let Anna
Burgetová
Ludmila
Zatloukalová
Marie
Plevová
94 let Františka
Davidová
95 let Adolf
Novák
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Klinická logopedie nejen pro
předškolní věk
Všeobecně je za ideální, pro zahájení logopedické péče, považován věk
ve čtyřech a půl letech v případě, že
dítě neumí pět hlásek. Pokud jich je
více, je vhodné navštívit logopedii dříve, jelikož v této době lze nepřímo rozvíjet dovednosti, které ke správnému
ovládnutí hlásek dítěti chybí. Jestliže
dítě neumí pouze dvě hlásky, zahájení
logopedické péče v pěti letech je dostačující.
V předškolním věku má mnoho
dětí nesprávnou výslovnost, což však
není hlavním kritériem pro zvážení školní docházky. Nicméně učení
se děje skrze jazyk, který dítě musí
perfektně ovládat v mluvené podobě. Pokud tomu tak není, je pro něj
obtížnější naučit se správně číst nebo

psát. I proto je vhodné do první třídy
nastoupit s výslovností správnou.
Faktorů, které komplexně ovlivňují úspěšný start dítěte v první
třídě, je mnoho. Obecně sem patří
zralost fyzická, sociální a psychická. Zmiňovaná řeč, je nejvyšším
vrcholkem pomyslné pyramidy,
kterou musí funkčně tvořit pilíře
stávající se z hrubé motoriky, jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového rozlišování, sluchového rozlišování, paměti a pozornosti. Pouze
kvalitně vybudovaná stavba s pevnými základy může dítěti zajistit, že
se škola stane místem radosti z učení, objevování a osobních úspěchů
Ambulantní pracoviště klinické
logopedie v nestátním zdravotnickém

zařízení LIPKA, z.s. v Prostějově poskytuje své služby dětem i dospělým
s narušenou komunikační schopností.
Jedná se především o prevenci, diagnostiku i terapii. V současné době
je pracoviště smluvním partnerem
všech zdravotních pojišťoven. I z tohoto důvodu nabízíme možnost bezplatného využití služeb klinické logopedie široké veřejnosti.
Bližší informace získáte na telefonním čísle 582 360 295.

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
7. 5. 2018

15. 5. 2018

Hodina Tematické zaměření setkání
9.00
Turnaj v kuželkách
Sejdeme se na kuželně v Drozdovicích (u kruhového objezdu před AQUAPARKEM) a zahrajeme si na nové kuželkářské dráze. Pro vítěze jsou připraveny drobné ceny. Nezapomeňte si obuv s bílou podrážkou, jinak nás nepustí na dráhu. Startovné 70 Kč, osoba.
14.00 Trénujeme paměť
Máme novou lektorku a je opravdu moc dobrá. Takže všichni, kdo máte potřebu si zlepšit paměť, přijďte, ať víte jak na to

22. 5. 2018

14.00

29. 5. 2018

13.00

Pěší pouť do Fatimy
šichni se už těšíme, až se od Dr. Kavičky dozvíme o putování do portugalské Fatimy
a možná i kousek dál.
Den zdraví
Již tradičně u nás přivítáme studenty SZŠ v Prostějově, kteří nám změří tlak, „cukr“,
tuk a také nám poradí jak se zjištěnými hodnotami pracovat, co by bylo dobré zlepšit,
případně doporučí návštěvu lékaře.

Lektor
Hana Vybíhalová

Mgr. Tereza
Kavková
PhDr. Karel
Kavička
studenti SZŠ
v Prostějově

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.

VZDĚLÁVACÍ AKCE

ASOCIACE
REIKI MORAVA z. s.
www.reikimorava.cz
vás zve na květnové akce:
12. 5. 2018 sobota 10.00 hod
TRADIČNÍ USUIHO REIKI –
I. STUPEŇ RT ECON SŠ,
Husovo nám. 91, PV

Přibližně hodinová prezentace o REIKI,
potom iniciace na REIKI. Následuje
seminář o práci s energií REIKI a průběžné
procvičování jednotlivých technik, které
jsou součástí výuky prvního stupně. Iniciace
probíhá individuálně.
6. 5. 2018 sobota 10.00 hod
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – II. STUPEŇ
– ART ECON SŠ, Husovo nám. 91, PV
Seminář začíná individuálním naladěním
každ

ého účastníka na tři symboly
druhého stupně. V rámci semináře Vám
budou poskytnuty potřebné informace,
metodiky a vyzkoušíte si zajímavé techniky
spadající do druhého stupně.
Mimo to získáte certifikát a manuál.

Projekt „Seznamování veřejnosti s tradičním
Usuiho REIKI“ byl spolufinancován
Olomouckým krajem a statutárním městem
Prostějov

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Vítání dětí ze dne 5. 4. 2018:

Program MC Cipísek
květen 2018

Eliška Miškárová
Marek Vogl
Kryštof Zavadil
Marek Martinek
Ema Balčiráková
Vanesa Nezhybová
Sára Přecechtělová
Damián Mižikár
Vojtěch Surma
Štěpán František Vačkář
Adéla Hangurbadžová
Kamil Miroslav Hanák
Jakub Vymazal
Nikola Mlčochová
Magda Pelikánová
Tereza Kovářová
Sofie Reiskupová
Linda Petrásková
Linda Pörsök
Vít Krystek

Klára Kalabisová
Oliver Labounek
Tobiáš Novotný
Dominik Frýbort
Jan Klimeš
Mariana Kadášová
Marie Štefanová
Barbora Švecová
Filip Menšík
Dominika Cibulková
Zuzana Cibulková
Roman Kurfürst
Hana Skotáková
Viktorie Smýkalová
Luigi Rafael
Stella Špičková
Eliška Čunderlová
Lucie Kožušníková
Kateřina Koláčková

Všechny besedy, semináře a poradenství jsou určeny veřejnosti, nejen pravidelným návštěvníkům MC.
Vzhledem ke kapacitě MC je nutná
rezervace předem.

programech slavíme MDD v MC
a v parku.

Výchova synů

Individuální právní poradenství

Je rozdíl mezi výchovou kluků a holčiček? Jak na to?
Beseda pro rodiče s ing. P. Mečkovským v úterý 15.5. 18.00–20.00.

Individuální poradenství v péči
o dítě

Oční optometrické vyšetření dětí

Individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro
dospělé a dětí

Oční
vyšetření
optpmetričkou
Mgr.A.Jeřábkovou v úterý 22.5. od
13 hodin dle objednání.

Týden pro rodinu s Cipískem
Už tradičně tvoříme společný projekt
k Mezinárodnímu dni pro rodinu
ve všech pravidelných programech
14.5.–18.5.

Oslavujeme den dětí
28.5.–1.6. ve všech programech

Individuální psychologické poradenství

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

INZERCE

RV FASHION STYLE
Žeranovská ul. 8, Prostějov

Outletová prodejna Sonáta nabízí velký
výběr oděvů všech velikostí a střihů za akční ceny

MIMOŘÁDNÁ PRODEJNÍ AKCE

AKCE SE KONÁ DO 31. 5. NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!
DRŽTE KROK S MÓDOU!
NEZMEŠKEJTE TUTO NABÍDKU A PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT!
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

WWW.PROSTEJOV.EU

RV1800950/01

Obleky od 990 Kč | Saka od 990 Kč
Kalhoty od 690 Kč | Košile za 100 Kč
Jeansy od 490 Kč | Šaty od 490 Kč
Dámské jarní pláště 990 Kč a 1490 Kč
Dámské kalhoty od 490 Kč
Trička, halenky, sukně od 190 Kč
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Záštitu převzala primátorka Statutárního města Prostějov RNDr. Alena Rašková.

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

18:00 POZDRAV PRIMÁTORKY MĚSTA PROSTĚJOVA
18:05 VYPROSME SI BOŽÍ POŽEHNÁNÍ
Mše svatá, ve které zazpívá Eliška Zbořilová
s doprovodem na elektronické varhany.
19:00 POJĎTE S NÁMI DO HISTORIE
Prohlídka v dobových kostýmech s půvabnými
průvodkyněmi ze SOŠ podnikání a obchodu.
20:00 ZPÁTKY DO NEBE
Pozemská skupina Dejme toMu zpívající do nebe
(a pro tebe) se svými malými dětskými hosty.
21:20 SLYŠTE HLAS LOUTNY
V podání Lucie Hájkové (zpěv) a Jiřího Skočka (loutna)
zazní evropská barokní a renesanční hudba.
22:00 DVEŘE DOKOŘÁN
Velká noční prohlídka kostela s průvodkyněmi ze SOŠ
podnikání a obchodu bude při svíčkách.
23:15 POŽEHNÁNÍ MĚSTU
Společné požehnání duchovních křesťanských církví
městu Prostějov a jeho obyvatelům.
Soutěže o ceny pro děti i dospělé.

19:00 – 21:30 ADOPCE PÍŠŤAL

Můžete si adoptovat píšťalu varhan našeho kostela.
Každý, kdo by se chtěl stát "kmotrem", může přispět
a získat certifikát.

17:30 – 20:30 VZHŮRU K NEBESŮM

Výstup na věž kostela v půlhodinových intervalech
pro 5 osob s průvodci a výkladem (zajišťují studenti
SOŠ podnikání a obchodu).
Pouze pro fyzicky zdatné a na vlastní nebezpečí.

HUSŮV SBOR

18:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Modlitba k Noci kostelů.
18:15 KLAUN HUBERT V KOSTELE
Program pro děti - Mgr. Jan Šprynar.
19:00 IKONY
Zobrazování ve východokřesťanské tradici –
přednáška, Mgr. Milan Koplík, duchovní.
20:00 TÓNY KE TVÉ CHVÁLE
Duchovní hudba – PhDr. Ingrid Silná Ph.D.
21:00 POSLECH ŽALMŮ
Poslech žalmů - čas společné meditace.
21:30 ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

18:00 - 22:00 PUTUJEME V KOČÁRU

Projížďky a historický kočár připravilo Muzeum
historických kočárů Čechy pod Kosířem.
18:00 PROJÍŽĎKY PO NÁMĚSTÍ TGM
19:00 Povýšení sv. Kříže (hlavní kostel)
19:20 kostel sv. Cyrila a Metoděje (Tetín)
20:00 Sbor českých bratří (U kalicha)
20:20 kostel sv. Jana Nepomuckého (Svatoplukova)
20:45 Husův sbor
21:00 - 22:00 PROJÍŽĎKY PO NÁMĚSTÍ TGM

18:00 POUTNÍ AUTOBUS

Vydáme se na tři zajímavá místa v našem okrese:
Brodek u Prostějova, Tištín a Mořice.
Přihlašujte se na emailu faprostejov-psk@ado.cz,
počet míst v autobude je omezen. Cena 100,- Kč
Odjezd z parkoviště za kostelem Povýšení sv. Kříže.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Prostějov.
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KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO

18:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
18:15 ZKAMENĚLÁ POHÁDKA I.
Komentovaná prohlídka kostela a sakristie.
20:1530ZKAMENĚLÁ POHÁDKA II.
Komentovaná prohlídka kostela a sakristie.
22:00 HUDBA V NOČNÍM TICHU
Varhanní recitál Karla Hinera.
23:00 UKONČENÍ NOCI KOSTELŮ

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE

18:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Modlitba na úvod večera.
18:05 SLOVO MÁ HORÁČEK
Sborové úpravy populární hudby, spirituály a dětské
písně současných autorů zazpívá dětský pěvecký
soubor Horáček ZŠ Dr. Horáka.
19:00 SCHOLA OD CYRILA
19:40 KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Komentované prohlídky kostela, Paxu a galerie Cyril.
20:45 „19 RU…“
V PAXu zahraje přátelská sešlost folk & country.
22:00 DOUBLE DD
V PAXu se představí hudební duální projekt spojující
prvky severského popu a alternativního tuzemského
folkloru.
23:00 UKONČENÍ MODLITBOU
Ztišení v chrámovém prostoru, zakončení modlitbou.
V galerii Cyril bude možno shlédnout výstavu
Vítězslava Špalka „Nebát se totemu“.

KAPLE SV. ANNY

18:00 MÁJOVÁ POBOŽNOST
18:30 JAK TO VŠECHNO ZAČALO
Krátký pohled na historii kapličky.
19:00 TÓNY KLASIKŮ
Reprodukovaná hudba klasiků (Vivaldi, Haydn, Mozart).
20:00 TÓNY DNEŠNÍCH MISTRŮ
Reprodukovaná soudobá hudba (Pavlica, Spirituál
kvintet, Berani).
22:00 ZÁVĚR

MODLITEBNA CÍRKVE BRATRSKÉ

18:00 POHÁDKA
Maňáskové představení pro nejmenší.
18:45 TVOŘIVÉ DÍLNY
Šikovné ruce s klubem Smajlík, lanová dráha pro děti
atd.
20:45 NAŠI V AKCI
Prezentace sborové činnosti, písně, četba bible,
představení práce Gedeonů a rozdávání biblí.
22:00 UKONČENÍ PROGRAMU
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

18:00 NEJSTARŠÍ EVANGELIUM JAKO PŘÍBĚH
Čtěme a poslouchejme Markovo evangelium.
19:00 PANTOMIMICKÉ DOTEKY
Hraje olomoucké divadlo MIMo (Jana Ungerová,
Václav Dostál, Hana Zimová a Zuzana Dostálová).
20:00 EXAUDI ZPÍVÁ SPIRITUÁLY
Představí se pěvecký sbor Exaudi.
21:00 SLAVÍME STOVKU
100 let republiky, 100 let Českobratrské církve
evangelické - prezentace.
22:00 MUŽ, KTERÝ SÁZEL STROMY
Animovaný film podle knížky Jeana Giona.
23:30 ZÁVĚR
Doprovodné programy v suterénu Dolnička a klubovna:
- tvořivá dílnička (nejen) pro děti
- „Morava tolerantní“ - výstava brněnských historiků
o době předbělohorské
Malé občerstvení zajištěno.

KAPLE SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH

18:00 JAK ŠEL ČAS
Letos v říjnu oslaví kaple výročí 100 let
od posvěcení. V průběhu večera možnost prohlídky
s výkladem o původu a dějinách kaple. Prostor
k soukromé modlitbě nebo kontemplace
za zvuku vhodné reprodukované hudby.
20:00 CHCI TĚ, PANE, CHVÁLIT
Hudební vystoupení mladých „od naší kapličky“.
22:00 ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

KOSTEL SV. JOSEFA, KRASICE

19:00 HISTORIE KOSTELA
Výklad s prohlídkou kostela.
20:00 PÁR LISTŮ
Vystoupení folkové hudební skupiny.
21:00 SPOLEČNĚ CHVALME PÁNA
Vystoupení scholy od sv. Cyrila a Metoděje.
22:00 ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

18:00 SLAVENÍ EUCHARISTIE
Mše svatá.
19:00 ZPÍVÁNÍ
Křesťanské písně s kytarou.
19:30 VOLNÁ PROHLÍDKA KOSTELA
Možnost nahlédnutí do fotokronik farnosti.
22:00 PŘÁNÍ DOBRÉ NOCI
Požehnání na ukončení večera.
WWW.PROSTEJOV.EU
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Bude slet 2
O státních svátcích v červenci 2018
se bude v Praze konat XVI. Všesokolský slet za účasti sokolů z České
republiky, Slovenska i zástupců Sokola z evropských zemí a Ameriky.
Sokolové žijí totiž po celém světě.
Nácvik hromadných skladeb běží
i tam.
Teď bude řeč o taneční skladbě
pro ženy s názvem „Ženobraní“. Je
to více než rok, kdy jsme v Praze
na semináři v Tyršově domě, my
cvičitelky, poprvé uviděly Kateřinu Matušinskou. Je krásná, mluví
překrásnou češtinou a nádherně
tančí. Ukázky její skladby nás doslova uchvátily. Jitka, naše starostka
Sokola I, řekla doslova: „Teď nebo
nikdy!“ Podařilo se jí pro skladbu
získat a svým nadšením nakazit 16
žen. I z Přemyslovic. Jsou to ty, které milují Čechomor a Fleret, jsou to
ty, které původně cvičit nechtěly,

jsou to ty, které si nepřipustí dřívější datum narození. Mezi nejmladší
a nejstarší cvičenkou je rozdíl 39 let.
Jednou z tanečnic je Lenka, která
má dvě pozoruhodné dcerušky. Ta
starší, Verunka (7), má hodinu před
nácvikem své cvičení žákyň. Na maminku během nácviku pasivně nečeká. Cvičí se ženami a většinu skladby
si pamatuje. Když některá chybí,
prostě ji zaskočí! Maminka ji neodhání a obě se většinou smějí. Ani Jitka v této situaci nedokáže být přísná.
Někdy je přítomna i mladší čtyřletá
Adélka a to je potom pro nás, diváky,
podívaná! Někteří z nás totiž přicházejí do dalšího cvičení dříve a pozorují nácvik z balkonu.
Skladba je opravdu náročný taneční rej. Mění se postavení tanečnic na ploše, mění se taneční kroky,
skoro žádný se neopakuje. My, diváci, nestačíme zírat.
V Sokole I, jak bylo řečeno, nacvičuje základní útvar 16 žen, z toho
jsou 3 Jitky. Proto oslava jejich spo-

lečného svátku v prosinci probíhala
v originálních úborech a v červených
čepičkách.
Další kompletní šestnáctka nacvičuje ve Vrahovicích. O nácviku
mám přehled během celého roku,
protože se s děvčaty vídám. Pochvalují si, že Katka průběžně zasílá instruktážní videa, která je možno si
doma pouštět a na nácvik se připravit. Protože je autorka z Rychvaldu,
většina nácvičných srazů je na Moravě a tak cvičenky poznávají i sokolovny v menších městech.

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 Prostějovské
radniční listy to rády chtějí čtenářům umožnit, autorovy vzpomínky
budeme přinášet na pokračování.
Fotografie je z archivu Vlastimila
Kadlece.

Jak se dovídali fandové
o výsledcích
Když hrál SK Prostějov v letech
1945–1946 naposledy v nejvyšší
československé fotbalové soutěži,
výsledky nacházeli fotbaloví příznivci až v pondělních novinách. Mobilní telefony samozřejmě nebyly,
televize také ne, rádio mlčelo a kteří
prostějovští fandové nechtěli čekat
až na pondělní noviny, scházeli se
vždy v neděli večer na dvou prostějovských místech u výkladních
skříní, kdy se nabízely telefonem
získané čerstvé výsledky všech zápasů odehraného kola naší nejvyšší
soutěže. Bylo tomu tak v Palackého
ulici, na rohu ulic Palackého a Kravařovy, a také na Vojáčkově náměs-
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tí. Čekaly tam trpělivě početné skupiny fanoušků SK Prostějov, všichni
s napětím čekali na výsledek svých
idolů na cizím hřišti. Moc radostí už
nezažívali, 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 fotbalové brankáře

Brankář TJ Agrostroj Jaromír Faltýnek ještě
na hřišti ve Vrahovické ulici.
V prostějovských klubech se vystřídala v minulosti celá řada vynikajících strážců branek. V týmu
SK Prostějov, a v pokračujících
celcích s názvy Slovan, Tatran,
ČSSZ a Železárny, to byl po legendárním Šrámovi Turek, po něm
Lenhart. Bylo zážitkem stát při

zápasech za jeho brankou a sledovat jeho bravurní a efektní
robinzonády. Byl i hospodářem
na hřišti, pral dresy, opravoval
kopačky a jak se říkalo, na tribuně 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 Havlíčkovy ulice....
Po Lenhartovi přišel na II. ligu
ze Šternberka Ivo Viktor, na vojnu pak zamířil do pražské Dukly.
Dále to byli Mikloško, Strážnický,
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
Prostějov (později TJ OP) a na výtečného Sanetrníka ze SK Sparta
Prostějov (později TJ Agrostroj).
Nelze opomenout, že později hájil
branku tohoto klubu až do svého
vysokého věku úspěšně Jaromír
Faltýnek.
V Prostějově bylo
hodně fotbalových klubů

Většina žen ve Vrahovicích má
za sebou předchozí všesokolské slety, vedoucí nácviku Hanka je trvale
usměvavá, a proto jim jde nácvik
výborně. Byla jsem se na ně podívat. Přistihla jsem se, že mně hudba
vhání slzy do očí, přestože není nijak
smutná. I tam se do nácviku pustily ženy, které se seniorkami necítí.
Mezi nejmladší a nejstarší je rozdíl
29 let.
Česká televize vysílá na ČT
SPORT pořad s názvem Sokolský
zpravodaj. Je vysílám 3x týdně, ale
v nepravidelných časech. V jednom
zpravodaji byla právě Katka Matušinská a její „Ženobraní“. Je třeba,
aby veřejnost tyto pořady sledovala!
Je třeba, abychom všichni přispěli
ke zdaru XVI. Všesokolského sletu,
který bude součástí oslav stého výročí republiky. Mimochodem, slet
Sokolské župy Prostějovské bude již
9. června!
Ing. Božena Jiříčková,
Sokol I Prostějov

Před druhou světovou válkou bylo
v Prostějově snad deset fotbalových
klubů. Také židovský
SK Maccabi s hřištěm za Kosteleckou ulicí, na části pozemku,
na kterém dnes vidíme nádherný
areál TK Plus. Němečtí nacisté
činnost židovského klubu ukončili a po válce bylo v Prostějově fotbalových klubů ještě šest.
Na bývalém SK Maccabi působily
kluby SK Moravan a SK Olympia,
na hřišti za Místním nádražím SK
Rolný (později TJ OP), ve Vrahovické ulici, kde je dnes supermarket Albert, hrála SK Sparta (později TJ Agrostroj) a ve Sportovní
ulici SK Prostějov a SK Haná Prostějov.
Když pak později ukončily činnost kluby Moravan i Olympia
a také Baník, který působil na hřišti za Kosteleckou ulicí krátkodobě, převzal toto hřiště, jako
tréninkové, oddíl TJ Železárny,
pokračovatel bohatých tradic SK
Prostějov, následně, jak již bylo
řečeno, několikrát přejmenovávaného na Slovan, ČSSZ, Tatran
a konečně TJ Železárny. Hrála
se úspěšně i druhá liga. A dobrý
ženský fotbal pod vedením trenéra Jiřího Gazdy.
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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CHESS PROSTĚJOV 2018 OPEN
SOBOTA 26.5.2018

Londin vs. Prostějov

Prostějovský zámek

8:00 - 8:45

EXHIBICE: Londinové vs. Prostějov

9:00 - 9:15
9:30 - 15:00
15:00

5.5.2018

130,

5.5.2018

Děti a důchodci

26.5.2018

fanapa.cz

RV1800951/01

INZERCE
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RV1800848/01

Lékárna Mamed Prostějov
20 tbl

100 cps

135 Kč

80+40

133 Kč

500 ml

109 Kč

175 Kč

30 g
150 g

50 g

139 Kč

 klientské karty

195 Kč

 internetový obchod www.aaaleky.cz
 lékárna se širokým sortimentem a příznivými cenami

335 Kč

 kosmetika Avene, A-derma, Bioderma, Dermedic,
Ducray, La Roche-Posay, Nuxe, Vichy

50 ml
100 tbl

60 cps

 obuv Santé

102 Kč

 Sunar lékárna
Akční ceny produktů platné od 1. 5.–31. 5. 2018.
Platí do vyprodání zásob.

189 Kč

30 cps

100 g

525 Kč

239 Kč

269 Kč

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

www.aaaleky.cz

RV1701906/04

lekarnamamedprostejov@seznam.cz, otevřeno po–pá 8–18 hod, sobota 8–12 hod.

