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Prostějovské léto je tady!  
A s ním bohatá kulturní nabídka

Ceny města Prostějova  
za rok 2017 uděleny  
pětici osobností. 5

Králem letošního Majálesu  
se stal Ježíš! V průvodu šly  
i jeptišky nebo rabín. 1

Foto: Archiv MMPv

Statutární město 
Prostějov –  

vítěz roku 2017
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Pro bonitní klientku 
naléhavě hledám byt 
v OV.
Děkuji za nabídnutí.

Iveta Kořínková
Váš realitní specialista

734 747 528

KLADKY – CHALUPA
Chalupa k rekonstrukci v obci 
s lyžařským vlekem uprostřed 
lesů.

400.000 Kč
PENB G

www.rkokno.cz Drozdovice 1338/3, 
796 01 Prostějov
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V červnu si připomeneme 160. 
výročí narození mecenášky, 
kulturní a spolkové činitelky 
Karly Vojáčkové.

Karolina Anna Johanna (tak je 
zapsána v matrice) se narodila  
20. června 1858 v domě číslo  
160 na plumlovském předměstí 
Prostějova rodičům Janu Černému 
a Anně rozené Kubarthové. Léta 
dospívání prožila v Přerově, kde žila 
s rodinou u nevlastního otce, advo-
káta Jana Knappa. V přerovském 
chrámu sv. Vavřince měla také 
svatební obřad. 17. září 1876 se zde 
provdala za prostějovského lékární-

ka, národního činitele a pozdějšího 
starostu Prostějova (v letech 1892–
1898) Karla Vojáčka.

Po sňatku se vrátila do Prostě-
jova a začala se zapojovat do spo-
lečenského života. V roce 1883 se 
účastnila slavnosti svěcení sokol-
ského praporu. Od roku 1885 se 
stala předsedkyní ženského pěvec-
kého spolku Vlastimila. Podílela se 
na založení Dobročinného komitétu 
dam. Významně se také zapojila 
do ženského hnutí. Byla si vědoma 
důležitosti vzdělávání, proto usilo-
vala o zřízení vyšší pokračovací dív-
čí školy. Tuto myšlenku se ji poda-
řilo realizovat v roce 1899. Stala se 
předsedkyní kuratoria školy. Škola 
spravovaná městem sídlila v domě 
rodičů Karly Vojáčkové v ulici Vá-
penice č. 3. V roce 1931 byla na tom-
to místě postavena nová budova 

navržená architektem Eduardem 
Žáčkem. Škola potom fungovala 
pod názvem Veřejná odborná škola 
pro ženská povolání. 

Manželství Vojáčkových bylo 
bezdětné, což bylo důvodem pro 
rozvinutí aktivit směřujících do so-
ciální, školské a kulturní oblasti. 
Karla Vojáčková významně podpo-
řila například vybudování sirotčin-
ce v ulici Tetín a rozšíření chudo-
bince v Brněnské ulici. 

Její zdravotní stav pozname-
nala náhlá smrt manžela Karla 25. 
března 1899. Léčila se v Karlových 
Varech a ve Vídni. Zemřela ve svých 
šestačtyřiceti letech 22. března 
1905 ve Fürthově sanatoriu ve Víd-
ni. Rodný Prostějov se s ní naposle-
dy rozloučil 24. března 1905.

 Poslední léta svého života po-
bývala ve vile na Stražisku (č. 47). 

Před svou smrtí odkázala vilu, 
pozemek a finanční prostředky 
prostějovským sirotkům a posti-
ženým dětem. Jejím přáním bylo 
zde postavit feriální osadu, ve kte-
ré by chudé a potřebné děti trávily 
prázdniny. Osada byla otevřená 14. 
8. 1907. Další finanční prostředky 
dle poslední vůle věnovala Ústřed-
ní matici školské, Sokolu, české re-
álce a českému gymnáziu. 40 000 
korun bylo určeno na vybudování 
českého divadla v Prostějově. Prá-
vě stavba Národního domu z let 
1906–1907 je příkladem dobro-
činnosti manželů Vojáčkových. 
Tuto významnou osobnost našeho 
města připomíná poslední místo 
odpočinku v čestné hrobce pros-
tějovského hřbitova a památník 
manželů Vojáčkových před Národ-
ním domem.

Výročí měsíce

Ve 3. ročníku soutěže jsme získali dvojici ocenění

Město Prostějov ve 3. ročníku sou-
těže Přívětivý úřad 2018 v kategorii 
obcí s rozšířenou působností opět 
bodovalo. V rámci Olomouckého 
kraje se stalo absolutním vítězem 
a zároveň si odneslo třetí  místo 
v rámci celé České republiky. 

Ocenění si dne 9. 5. 2018 v Národ-
ním archivu v Praze převzala primá-
torka města Prostějova RNDr. Alena 
Rašková a tajemnice Magistrátu 
města Prostějova Ing. Blanka Vy-
sloužilová MBA.

Magistrát města Prostějo-
va tak opět získal trofej, diplom 
a především nálepku Přívětivého 
úřadu stvrzující, že daný úřad po-
skytuje nadstandardně kvalitní 
služby a otevřeně se snaží vychá-
zet občanům/klientům maximál-
ně vstříc. Smyslem nálepek urče-
ných na vchodové dveře úřadu je, 
aby občané již při vstupu do bu-

dovy úřadu poznali, s jak přívěti-
vým úřadem můžou počítat.

O soutěži
Přívětivý úřad je soutěží mapu-
jící stav přívětivosti a otevřenos-
tí obecních a městských úřadů 
vůči občanům a jejich potřebám. 
Základní hodnotící kategorií je 
poskytování nadstandardních 

služeb či běžných služeb v nad-
standardní kvalitě. Cílem soutě-
že je ocenit snahu představitelů 
obcí/měst a obecních/městských 
úřadů ve zvyšování přívětivosti 
úřadu.

Soutěž mapující služby měst-
ských úřadů pořádá Ministerstvo 
vnitra ČR. 

HANA BARTKOVÁ

Foto: MMPv – ocenění z roku 2018

Pozor! Sjezd Hloučely se odkládá z důvodu sucha na podzim!
Na 16. června naplánoval 
Okrašlovací spolek města Prostě-
jova ve spolupráci se Sportcent-
rem DDM Prostějov pod záštitou 

Zdravého města Prostějov a jeho 
političky Aleny Raškové sjezd 
řeky Hloučely. Povodí Moravy 
červnový termín odsouhlasilo, 

před termínem akce ovšem infor-
movalo, že rozumnější by s ohle-
dem na sucho, které trápí celou 
republiku, bylo odsunout termín 

na podzim. Děkujeme za pocho-
pení

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

Rada města Prostějova pracu-
je již téměř celé volební období 
na základě svého Programové-
ho prohlášení, které si začát-
ku funkčního období stanovila. 
Předkládáme čtvrtý díl seriálu, 
který postupně mapuje osm ob-
lastí prohlášení. Tentokrát půjde 
o dopravu ve městě. Jak dalece se 
v této oblasti daří? 
V oblasti dopravy  
se radní zavázali:
- zvyšování bezpečnosti v dopra-

vě
- další budování cyklostezek
- rekonstrukce chodníků a komu-

nikací
- výstavba dalších kruhových kři-

žovatek
- budování vnějšího dopravního 

okruhu ve spolupráci s Olomo-
uckým krajem
Pokračovaly stavební úpravy 

komunikací i další preventivní 
a výchovné působení na účastní-
ky silničního provozu. 

Z celkového balíku akcí 
namátkou vybíráme:
Dopravně bezpečnostní akce 
(BESIP) – tradičně probíhají 
preventivní a výchovné akce za-
měřené jak na děti, tak na dospě-
lé účastníky silničního provozu 
(Dopravní soutěž mladých cyklis-
tů, výtvarné soutěže s dopravně 
bezpečnostní tematikou, Zachraň 
život, školení řidičské veřejnosti, 
atd.)

Dopravní centrum – proběhla 
postupná modernizace a obnova 
zařízení. Centrum se otevřelo ve-
řejnosti i v odpoledních hodinách 
a o víkendech. 

Z hlediska bezpečnosti byla 
upravena i řada přechodů pro 
chodce, vytvořena byla i takzvaná 
místa pro přecházení.

V tomto volebním období nově 
vzniklo celkem 5,2 km cykloste-
zek v celkové hodnotě cca 41 mil. 
korun. 

Jako příklad je možno uvést cyk-
listickou stezku (dále jen CS) sou-
běžně s ulicí Kosteleckou v hodnotě 
5 mil. korun, další úsek CS v ulici 
Martinákova – Pod Kosířem v hod-
notě 1 mil. korun, komunikaci a CS 
Anglická – Holandská za 4,5 mil. 
korun, CS Dolní – Kralická, úsek 
Letecká za 2,3 mil. korun, CS Žešov 
II., III. a V. etapa za 9,9 mil. korun, 
další část CS Dolní – Kralická II. 
a III. etapa za 8,3 mil. korun, do-
končena byla CS směřující do míst-
ní části Žešov atd. 

Za celé volební období 2014–
2018 „šla“ do oprav chodníků 
částka cca 27 mil. korun, celkem 
jich opravou prošlo 24 450 m2.

S oblastí dopravy souvisí také 
budování či opravy křižovatek. 
V novém je například okružní 
křižovatka na Přikrylově náměstí. 
Městskou pokladnu vybudová-
ní přišlo na 3,8 milionu korun, 
Správa silnic Olomouckého kra-
je přispěla částkou 5,3 milio-
nu korun. Celková cena byla 9,1 
milionu korun. Opravou prošla 
i křižovatka ulic E. Valenty a Olo-
moucké za 4,5 mil. korun. Zre-
konstruována byla také například 
část místní komunikace ulice Zá-
padní za téměř 1 mil. korun.

Nové je také veřejné osvětlení 
v Čechůvkách u točny (v hodno-
tě cca 300 tis. korun), osvětlení 
přechodů na Jiráskově nám. (cca 
300 tis. korun) nebo osvětlení 
přechodů u okružní křižovatky 
Plumlovská (cca 500 tis. korun) 
a podobně. 

Nedílnou součástí oblasti dopra-
vy jsou i regenerace sídlišť a jejich 
komunikací. Hotova je například 
regenerace ul. Tylova – celkem 
za 14 mil. korun, Neumanova ná-
městí cca za 1,7 mil. korun., náměs-
tí Odboje cca 2 mil. korun, probíhá 
regenerace sídl. Šárka – doposud 
investováno 34 mil. korun a pokra-
čovat bude dál revitalizace nám. 
Spojenců – doposud investováno 
17,4 mil. korun. 

V novém je také vnější okruh 
Brněnská, Plumlovská II. 

kvadrant – úsek Anenská. Inves-
tiční náklady: 23 mil. korun. 

Olomoucký kraj ve spoluprá-
ci města Prostějova připravuje 
výstavbu severního obchvatu 
s možností získání dotace z pro-
gramu ITI v hodnotě cca 350 mil. 
korun. Ve vzájemné součinnosti 
kraje a města je téměř uzavřen 
výkup dotčených pozemků.

Během uplynulého období 
došlo k plnému zapojení MHD 
do Integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje. 
Ke komfortu cestujících a zlep-
šení životního prostředí přispěla 
i obnova vozového parku MHD, 
která je provozována výhradně 
nízkopodlažními autobusy pohá-

něnými stlačeným zemním ply-
nem.

Zveřejňujeme zde pouze výběr 
akcí. Více naleznete na webových 
stránkách města Prostějova: htt-
ps://www.prostejov.eu/cs/pod-
nikatel/investicni-akce-a-projek-
ty/realizovane-stavby/

Uvolnění členové  
Rady města Prostějova
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Tři důvody, proč si vybrat pouze Hyundai:

Nejlepší nabídka na trhu Hyundai i30 Fastback v edici Best of Czech již za 399 990 Kč

A celkové zvýhodnění až                                             , včetně bonusu za Váš starý vůz

Neodolatelná splátka ve výši 2 808 Kč/měsíčně při financování PREMIUM

67 000  Kč

AUTO - PYTELA s.r.o.
Konečná 516, 796 07 Prostějov - Držovice
+420 583 035 040 / www.auto-pytela.cz

990 Kč399Od

Hyundai i30 Fastback Best of Czech

Festival
praktické
elegance

2denní testovací jízdy

www.festivalelegance.cz

Hyundai i30 Fastback – kombinovaná spotřeba: 5,2–5,7 l/100km, emise CO2: 120–134 g/km.

Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900. Fotografie je pouze ilustrativní.

V květnu lepší nabídku než
od Hyundai nikde nedostanete!

Nepromarněte ji!

Navštivte prodejce Hyundai 
právě teď!

Ceny města předány 

V pondělí 14. 5. 2018 byly 
předány Ceny města Prostějova 
za rok 2017. Ty náleží těmto 
osobnostem:

Vlastimil Kadlec – vynikající spor-
tovní novinář, zpracoval historii regi-
onálních sportovních klubů, přispěl 
tím ke zviditelnění dějin sportu města 
Prostějova 
Jaroslav Knejp – zpěvák, skladatel, 
hudebník, řečník, pořadatel, moderá-

tor, košíkář
Mgr. Hana Lužná – dlouholetá čin-
nost v oblasti kultury a tělovýchovy 
Loutkové  divadlo  Pronitka  při 
TJ  Sokol  I  Prostějov – ve svém 
volném čase bez nároku na odměnu 
reprezentují město Prostějov, působí 
i v sociální oblasti
Dagmar  Smékalová,  in  me-
moriam –  prosazování demokra-
tických a humanitních idejí, zásluhy 
v oblasti sokolských tradic

Soutěž mladých návrhářů o Zlatou jehlu 
opět v Prostějově
Témata byla jasně daná: Kniha 
džunglí, Starověk a Metamorfóza.... 

Sedmnáctý ročník soutěže 
a módní show proběhl ve čtvrtek 
17. května a středoškoláci o to nej 
umístění „bojovali“ ve Společen-
ském domě Prostějov. 

Smyslem soutěže je porovnat 
odbornou úroveň prací mladých 
módních tvůrců, rozvíjet tvořivost 
i zručnost studentů, navazovat spo-
lupráci mezi školami, posilovat pre-
zentační a organizační dovednosti 
studentů a propagovat umělecko-

-řemeslné obory. Soutěž navazuje 
na tradiční zaměření regionu a pre-
zentuje tvůrčí potenciál nastupující 
generace mladých módních návr-
hářů.

Statutární město Prostějov bylo 
generálním partnerem akce. -kaa-
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Další workoutová hřiště v Prostějově

Začátkem prázdnin 2016 byla 
zprovozněna první venkovní po-
silovna v Prostějově v lokalitě 
u velodromu na ul. Kostelecká. 
Od začátku letošního roku mo-
hou zájemci využívat další wor-
koutová hřiště a to v Kolářových 
sadech a ve Vrahovicích. Výstav-
bu zajistil Odbor rozvoje a inves-
tic Magistrátu města Prostějova 
za celkovou částku cca 1,2 mil. 
Kč. Zastupitelstvo města schválilo 
uzavření smlouvy o dílo na zhoto-

vení těchto staveb se společností 
Clean4you s.r.o. z Olomouce. 

Venkovní posilovny umožňují 
rozvoj fyzické kondice i formování 
postavy. Zjednodušeně lze říci, že 
při cvičení člověk posiluje přede-
vším svou váhou. U hřišť jsou tabule 
s provozním řádem a návodem k po-
užití včetně doporučených cvikových 
prvků. 

Nové workoutové hřiště v Kolá-
řových sadech vhodně doplňuje stá-
vající sportovní zařízení (venkovní 

posilovací stroje u hvězdárny, dětské 
hřiště). K dispozici je 150 m2 plochy 
se sestavou obsahující 45 prvků. 
Posilovna ve Vrahovicích se nachá-
zí u ul. Vrahovická nedaleko hřišť 
základní školy a u zastávky MHD 
v místě bývalých zahrádek. Na ploše 
60 m2 najdete 14 cvičících prvků. 
V současné době se připravuje za-
traktivnění lokality formou návrhu 
odclonění od komunikace ozeleně-
ním okolního prostoru. 

Ing. Jitka Vystavělová, ORI

Rekonstrukce hřiště 
u ZŠ Vrahovice
V měsíci březnu byla dokončena re kon-
strukce sportovního areálu u ZŠ Ma - 
jakovského ve Vrahovicích. Byla pro-
vedena úprava krytu hřiště, úprava 
části trasy oplocení a obnovena běžec ká 
dráha. Finanční náklady činily 1,4 mil. 
Kč. Stavbu realizovala firma INSTA CZ 
s.r.o.  Ing. Petr Brückner, ORI

ZŠ Jana Železného – zvýšení kapacity
Základní škola Jana Železného se díky 
dotaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu dočká rozšíře-
ní. V květnu byly zahájeny stavební 
práce, na které bude v rámci projek-
tu „Vybudování odborných učeben 
na ZŠ J. Železného v Prostějově“ po-
skytnuta dotace z fondů Evropské 
unie ve výši 15,3 mil. Kč.

Předmětem projektu je nástavba 
objektu jednoho z pavilonů školy, kde 
v novém podlaží vzniknou 3 odborné 
učebny a přednáškový sál pro rozvoj 
klíčových kompetencí komunikace 

v cizích jazycích a přírodní vědy. Využi-
telnost přednáškového sálu bude smě-
řována na odborné přednášky a kurzy, 
jazykové a přírodovědné projekty, 
případně díky variabilnímu uspořádá-
ní a možnosti oddělení prostor může 
sloužit také jako další 2 odborné učeb-
ny. Součástí projektu je vybudování 
výtahu, který zajistí bezbariérový pří-
stup do objektu školy. Předpokládaný 
termín ukončení realizace je v srpnu 
tohoto roku. Kromě stavebních prací 
bude také řešeno vybavení vybudova-
ných učeben. Ing. Roman Švarc, ORI

UPOZORNĚNÍ  
k distribuci Prostějov-
ských radničních listů:
Prostějovské radniční listy jsou 
na základě poptávkového řízení 
distribuovány Českou poštou, s. 
p. Po každém roznosu probíhá 
ve vytipovaných lokalitách (od-
kud evidujeme nejvíce stížností 
na nedoručení) společná kontro-
la pracovníků Magistrátu města 
Prostějova a České pošty. Za celou 
dobu, kdy kontroly probíhají, byl 
zjištěn pouze jediný případ nedo-
držení závazného procenta rozno-
su a stanovena příslušná sankce. 
Minimální doručitelnost – 90 % 
– je dodržena vždy. Na webových 
stránkách města byla také po dobu 
tří měsíců vyvěšena anketa s dotazy 
na doručitelnost městského perio-
dika. Za období zveřejnění ankety 
jsme obdrželi celkem 23 podně-
tů na nedoručení Prostějovských 
radničních listů při nákladu, resp. 
distribuci 24 100 ks. Pokud však za-
znamenáte nedoručení novin ať už 
jednorázové nebo opakované, kon-
taktujte prosím redaktorku PRL – 
jana.gaborova@prostejov.eu, tel.: 
603 555 904. Děkujeme -jg-
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Prostějov získal ocenění za třídění odpadů
Město Prostějov svým občanům dě-
kuje 

Zástupci nejlepších měst a obcí 
Olomouckého kraje převzali v mi-
nulém týdnu ocenění za třídění od-
padů v roce 2017. 

„Jsem velice rád, že toto ocenění 
opět město Prostějov získalo. Je to 
především zásluha samotných ob-
čanů, kteří třídí odpad, a není jim 
lhostejné životní prostředí. Jed-
noznačně jim patří obrovský dík,“ 
uvedl náměstek primátorky Jiří 
Pospíšil.

V celorepublikovém srovnání je 
Olomoucký kraj na pomyslném pá-
tém místě. Jak vyplývá ze statistik 
společnosti EKO-KOM, na jedno-
ho obyvatele kraje připadlo za loň-
ský rok bezmála 50 kilogramů 

vytříděného papíru, plastů, skla 
a nápojových kartonů. Celorepub-
likový průměr je o více než 2 kilo-
gramy nižší. 

Do soutěže, kterou každoročně 
vyhlašuje Olomoucký kraj společně 
s Autorizovanou obalovou společ-
ností EKO-KOM, a.s., bylo zapoje-

no 396 obcí a měst Olomouckého 
kraje. V samotném klání se hod-
notila vykazovaná data v systému 
EKO-KOM. Šlo především o množ-
ství vytříděných odpadů na jedno-
ho obyvatele a počet tříděných ko-
modit na území jednotlivých obcí 
a měst. Hodnocena byla mimo jiné 
i hustota sběrné sítě nebo sběr ná-
pojových kartonů či kovových od-
padů. 

Nedílnou součástí ocenění jsou 
i motivační odměny na podporu 
odpadového hospodářství, které 
obcím na medailových příčkách po-
skytne Olomoucký kraj. Obce si tak 
mezi sebe v závislosti na konečném 
umístění rozdělí celkovou částku 
325 tisíc korun. 

-kaa-

Odpady v domácnosti
Při většině činností produkujeme 
odpady, se kterými je třeba dále 
správně nakládat. Bez správné-
ho nakládání s odpady bychom 
za chvíli nežili v domech, ale spí-
še na skládkách. O tom, zda dáme 
nový život odpadu, který vyhazuje-
me, rozhodujeme právě my.

Když například vyhodíme plas-
tový kelímek do směsného odpadu, 
nedáme tak použitému obalu šanci 
na další využití a navždy jej zne-
hodnotíme. Pokud odpady už doma 
správně roztřídíme, tak je čeká re-
cyklace a nová smysluplná existen-
ce v podobě výrobků, které běžně 
používáme.

Podle zákona 185/2001 Sb. je 
každý povinen zbavovat se odpadů 
předepsaným způsobem. Jaký je 
předepsaný způsob konkrétně pro 
Vaši domácnost zjistíte v Obecně 
závazné vyhlášce č. 6/2011 o systé-
mu shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňo-

vání komunálních odpadů, včetně 
systému nakládání se stavebním 
odpadem ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 11/2013 a 5/2014.

Jak s odpady nakládat?
Nejsnadnějším způsobem jak třídit 
odpad, je začít už v místě vzniku 
odpadu, a to ve vašich domácnos-
tech. Tedy už ve chvíli, kdy obal 
nebo určitá věc dosloužila a my se 
jí chceme zbavit. Stačí obal, který 
již nevyužijete, hned hodit do koše 
na tříděný odpad, staré tašky nebo 
krabice. Speciální tašky na třídění 
odpadu teď můžete bezplatně zís-
kat i na Magistrátu města Prostějo-
va na informační službě.

Ze zkušeností vyplývá, že mezi 
odpady, které produkuje průměr-
ná česká domácnost, vede papír 
a plasty. Na tyto dva druhy od-
padů je tedy vhodné ponechat si 
největší prostor pro odkládání. 
Na shromáždění střepů z rozbité-
ho skla poslouží nejlépe plastová 
krabice. Nápojový karton odklá-

dáme v Prostějově do kontejnerů 
společně s plastem (odpad se pak 
dotřiďuje).

Tím, že odpady třídíme, se uvol-
ní místo v koši na směsný odpad, 
a nemusíme s ním chodit tak čas-
to nebo nám vystačí menší koš. 
Tříděný odpad můžeme odnášet 
jednou za týden nebo i méně často. 
To ovšem platí pouze v případě, že 
do něj vyhazujeme opravdu prázd-
né a co nejméně znečištěné obaly, 
proto je občas lepší kelímek od jo-
gurtu lehce propláchnout. Je tedy 
jen na každém z nás, jak si doma 
třídění zařídí.

Výše zmíněné složky komunál-
ního odpadu nazýváme využitelné 
a tyto odkládáme do barevných 
kontejnerů na stanovištích tříděné-

ho odpadu, kterých máme v ulicích 
Prostějova asi 184.

Pokud umísťujeme vytříděný 
plast a papír do kontejnerů na se-
paračních stanovištích, dbejme 
prosím na to, aby plastové láhve 
byly sešlápnuté a papírové krabice 
rozložené. V případě, že tak nečiní-
me, výrazně snižujeme využitelný 
objem těchto nádob, což má za ná-
sledek ukládání odpadu mimo tyto 
nádoby.

Odložením jiného druhu komu-
nálního odpadu u těchto stanovišť, 
např. objemného nebo nebezpeč-
ného, se občané dopouští přestup-
ku, jelikož jde o založení černé 
skládky odpadu. Tyto odpady patří 
na sběrné dvory, na ul. Průmyslová 
a U sv. Anny.
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Blokové čištění červen 2018
05. 06. – blok 19

Wolfova, Příční, Strojnická, Květná, Sportovní (Pod Kosířem – E. Valenty), Krásná, Sa-
dová, Na Výsluní, Za místním nádražím (Pod Kosířem – sportovní hala), Za ul. Květnou

07. 06. – blok 20 

E. Valenty, Veleslavínská, sídl. E. Beneše komunikace + parkoviště 2 u ul. Veleslavín-
ské, sídl. E. Beneše komunikace + parkoviště 3 u kotelny, sídl. E. Beneše komunikace 
+ parkoviště 4 u Promedica, E. Valenty – zálivka – parkoviště, Olomoucká komunikace 
+ chodník (sídl. E. Beneše levá strana – včetně kruhového objezdu), cyklostezka sídl. 
E. Beneše – po kruhový objezd, V. Nezvala nezpevněná plocha

12. 06. - blok 21 

sídl. E. Beneše – vnitroblok, sídl. E. Beneše – vnitroblok – parkoviště 1 za Elektro 
Spáčil, Sladkovského – E. Valenty – chodník, parkoviště (nové) vjezd do Olomoucké 
ul., Olomoucká (komunikace SSOK Barákova II – Vrlova), Za místním nádražím (Ha-
vlíčkova – sportovní hala), Za místním nádražím (Olomoucká –Havlíčkova), Barákova 
II (Olomoucká – Kotkova), Kotkova, Tovačovského, V. Outraty (Olomoucká-Kotkova) 
Sladkovského parkoviště u výkupny ovoce, u pošty a budovy nádraží

14. 06. – blok 22

nám. Odboje, Hybešova, J. Kuchaře, Neumannovo nám., Vrlova, Kotěrova, Kotěrova – 
parkoviště, Vencovského, Barákova II (Kotkova – nám. Odboje), V. Outraty (Kotkova– 
Arbesovo nám.), Arbesovo nám., Zborov, Olomoucká komunikace SSOK pravá strana 
(Vrlova – Říční)

19. 06. – blok 23 Žešov 

křižovatka 0462 – směr palírna k mostu 1/46, křižovatka 0462 – směr přes obec 
křižovatka II/433, odbočka v centru obce, točna

21. 06. – blok 24

Barákova I, Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kollárova, 
nám. Spojenců, Divišova, Slovenská, Milíčova, Al. Krále, Lužická, Budovcova, Budov-
cova parkoviště, vnitroblok Olomoucká – Budovcova, Olomoucká komunikace SSOK 
křižovatka Vojáčkovo nám. – Barákova pravá strana směr železniční přejezd

26. 06. – blok 25 

Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka, Vrahovická – autobusové nádraží, Janáčkova, 
V. Ambrose, Karlov, Vrchlického, Vrahovická komunikace SSOK křižovatka Svatopluko-
va – Janáčkova směr železniční přejezd

28. 06. – blok 26 

Anenská – parkoviště u sběrného dvora, Anenská – parkoviště Aquapark, cyklostezka 
za Aquaparkem, spojka Krasická – Anenská včetně kruhových objezdů, Drozdovice-A-
nenská + nové parkoviště, spojka Krasická–Anenská cyklostezka a zeleň

Harmonogram odstavení tepelných 
zdrojů 
Domovní správy Prostějov, s.r.o., v roce 2018 ( posezonní údržba nebo 
zákonem stanovené termíny pro ověřování měřidel tepla–to znamená 
přerušení dodávky teplé vody k odběratelům )

Lokalita kotelny        Termín
Okružní, Šárka    4. 6.–8. 6. 2018
K1-A.Slavíčka, Mostkovice Jižní 1  11. 6.–15. 6. 2018 
K3-J.Zrzavého, Pražská 1    25. 6.–29. 6. 2018
ZŠ Melantrichova    3. 7.–3. 7. 2018 
Anglická     9. 7.–13. 7. 2018
Mozartova     16. 7.–20. 7. 2018 
Sídliště Svobody, Šmeralova   23. 7.–27. 7. 2018 
Tylova, Dolní     6. 8.–10. 8. 2018
E.Beneše     13. 8.–17. 8. 2018 
Krasická     20. 8.–24. 8. 2018
Finská 9     27. 8.–28. 8. 2018
Kostelecká 17    29. 8.–29. 8. 2018 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

M Ě S T S K Á P O L I C I E
PŘIJÍMÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU 

UCHAZEČE NA POZICI 

S T R Á Ž N Í K
Strážníkem může být občan České republiky, který:

a je bezúhonný
a je spolehlivý
a je starší 18 let

a je zdravotně způsobilý 
a dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou 

Další požadavky pro přijetí:
a úspěšné absolvování přijímacích testů (fyzické a psychologické)

a úspěšné absolvování vstupního pohovoru
a řidičské oprávnění minimálně skupiny B
a uživatelská znalost práce na PC 

a morální předpoklady pro výkon funkce strážníka
a zbrojní průkaz skupiny D výhodou

a časová flexibilita
a znalost místního prostředí výhodou

Bližší informace na tel. 582 402 222  
nebo osobně na Městské policii Prostějov

Olomoucká aglomerace nabízí nové dotační možnosti 
Integrované teritoriální investice 
Olomoucké aglomerace (ITI OA) 
jsou nástrojem pro podporu a re-
alizaci rozvoje vybraných aspektů 

vymezeného území, jako je třeba 
podnikání, doprava, zaměstnanost 
či infrastruktura. Tato podpora se 
odehrává prostřednictvím poskyt-

nutí finančních prostředků formou 
dotace na vybrané projekty. Podpo-
řené projekty musí být realizovány 
na území Olomoucké aglomerace. 

Představme si nyní stručně dotační 
možnosti, které mohou využít malí 
a střední podnikatelé.

ITI OA č. 26 Školicí střediska alokace 60 mil. korun dotace až 5 mil. korun

ITI OA č. 27 Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví alokace 30 mil. korun dotace až 1 mil. korun

ITI OA č. 29 Aplikace alokace 80 mil. korun dotace až 50 mil. korun 

ITI OA č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce. alokace 80 mil. korun náklady na jeden projekt mohou být max. 25 mil. korun

ITI OA č. 36 Nemovitosti alokace 196 mil. korun dotace až 50 mil. korun.

ITI OA č. 37 Inovace – Inovační projekt alokace 187 mil. korun dotace až 50 mil. korun 

ITI OA č. 38 Potenciál alokace 93 mil. korun dotace až 50 mil. korun

Výše uvedené výzvy jsou konci-
povány jako průběžné. Proto z důvo-

du možnosti vyčerpání alokace do-
poručujeme podat projektový záměr 

co nejdříve. Podrobné informace 
jsou na webových stránkách www.

olomoucka-aglomerace.cz.
Ondřej Lakomý

Církev nabízí kostelní lavice
Sbor církve bratrské v Prostějově nabízí  
12 kusů kostelních lavic ze začátku 20. století 
(asi rok 1908). Podmínky dohodou. 
Kontakt Vavrečka 731 190 495
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Přivítejte léto  
s osvěžujícím ciderem!

ve vašem  
obchodě s nápoji  
a doplňkovým  

sortimentem
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.

ROYAL  

DOG CIDER  

za pouhých  

10,90 Kč!

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

Firma STROJE JMK s.r.o., 
výhradní zástupce německých výrobců strojů 
a příslušenství pro výrobu nástrojů a forem hledá 

OBCHODNÍHO TECHNIKA
pro ČR a SR se zázemím provozovny v Kroměříži

PŘEDPOKLADY
SŠ, VŠ technického zaměření, aktivní znalost JN, 
řidičský průkaz skupiny B, fl exibilita, zkušenosti 
v obchodní činnosti výhodou, praxe není podmínkou.
NABÍZÍME
Zajímavé perspektivní zaměstnání, profesní růst, 
dobré platové ohodnocení v závislosti na výkonu, 
služební automobil.
KONTAKT
Životopisy zasílejte na e-mail machackova@strojejmk.cz,
další informace na telefonu 721507071.

STROJE JMK s.r.o.
Jánská 199, 767 01 Kroměříž

www.strojejmk.cz

 JMK s.r.o., 
výhradní zástupce německých výrobců strojů 
a příslušenství pro výrobu nástrojů a forem hledá 

SAMOSBĚR
JAHOD

WWW.JAHODARNY.CZ
tel.607 151 801

Aktuální informace na:

- 10 velkých a sladkých odrůd
- maximální kvalita
- 100% zdravotní nezávadnost
- atraktivní cena
- rychle natrhané, žádné paběrkování
- jahody pěstované na slámě
- parkoviště přímo na jahodárně- parkoviště přímo na jahodárně

PROSTĚJOV - UL.URČICKÁ
(NAPROTI STATKU)

Otevírací doba se může měnit a je denně aktualizována na WWW.JAHODARNY.CZ
OTEVŘENO DENNĚ 10-18HOD
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Kelčice 144, 798 08
Vranovice-Kelčice

Pece na vypalování keramiky
Vrámci rozšíření pracovního týmu

přijmeme do hlavního pracovního poměru:

Technolog
Technolog – Konstruktér
Elektrotechnik
Skladník –
administrativní pracovník
Stavěč pecí

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

a.s.

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

Pece na vypalování keramiky
V rámci rozšíření pracovního týmu 

přijmeme do hlavního pracovního poměru:

STAVĚČ PECÍ
ELEKTRIKÁŘ

ELEKTROTECHNIK
POMOCNÝ PRACOVNÍK ELEKTRIKÁŘE

TECHNOLOG
SKLADNÍK – ADMIN. PRACOVNÍK

NABÍZÍME
• perspektivní dlouhodobé zaměstnání  

ve firmě se zahraniční účastí
• odpovídající ohodnocení
• firemní benefity: závodní stravování/stravenky, 

firemní akce
• práci v zajímavém oboru 

Životopisy zasílejte na e-mail vedeni@kittec.cz
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Preventivní akce pro motoristy  
– Na prázdniny bezpečně!

Městská policie Prostějov uspo-
řádá v sobotu 9. 6. 2018 od 9:00 

do 12:30 hod. kontrolní měření 
rychlosti. Zájemci si budou moci 

porovnat hodnotu naměřenou mo-
bilním radarem s ukazatelem rych-

losti ve svém vozidle. Akce proběh-
ne na severní obslužné komunikaci 
ve směru od ulice J. Lady po ulici 
Hacarova. Ulice bude po dobu akce 
pro ostatní účastníky silničního 
provozu oboustranně uzavřená. Vý-
jimku bude mít MHD a IZS. 

Na stanovišti „START“ budou 
řidičům předány informace, ja-
kým způsobem se měření usku-
teční. Je totiž zapotřebí v daném 
úseku, označeném dopravními 
kužely, udržet konstantní rych-
lost. Změřené údaje poté strážníci 
nahlásí další hlídce, která opodál 
na stanovišti „CÍL“ předá řidiči 
lístek s naměřenou hodnotou mo-
bilním radarem. 

-red- 

Rozšíření Aquaparku o atrakce a plavecký bazén
Několik poznámek k aktuálnímu té-
matu diskuse k velikosti bazénu. 

Vedení města Prostějova se před 
časem rozhodlo vyjít vstříc požadav-
kům doby a pro své občany zajistit 
moderní, celoročně uživatelný krytý 
multifunkční vodní areál, sloužící 
především k rekreaci a volnoča-
sovým aktivitám širokého spektra 
zájemců, dětmi počínaje a seniory 
konče. Zcela logicky (z řady důvodů) 
je tento záměr situován do areálu 
stávajícího aquaparku. Měl by tak 
v nedaleké budoucnosti vzniknout 
propojený krytý komplex, nabízejí-
cí rozsáhlou škálu možností zábavy 
i sportovního vyžití. 

Zatímco k zábavní, rekreační čás-
ti není vedena prakticky žádná dis-
kuse, k záměru rozšíření o plavecký 
bazén, se rozpoutala názorová bitva 
jak ve veřejnosti, tak mezi zastupi-
teli. Bazén ano, ale jaký? Padesátka, 
nebo pětadvacítka? A kolik drah? 
Názory jsou různé, stejně jako mo-
tivy těch, kteří je zastávají. Zde je 
nutno zdůraznit, že hledisek, která 
je nutno pro rozhodování vzít v úva-
hu je celá řada a konečný verdikt 
tak nutně bude muset mít charakter 
kompromisu. Ono dilema v rozho-
dování o velikosti bazénu je vyvolá-
no především snahou plavců-spor-
tovců, získat větší bazén (50m), 
který je pro ně oním vysněným, 

oficiálním kolbištěm splňujícím 
podmínky oficiálních soutěžních 
plaveckých disciplín. Nic proti tomu. 
Jde o legitimní požadavek, který je 
ovšem nutno konfrontovat i s dal-
šími, do hry vstupujícími, faktory. 
Mimo jiné a v neposlední řadě i eko-
nomickými, v podobě investičních 
a také provozních nákladů. Chtění 
a možnosti jsou, jak všichni dobře 
víme, dvě odlišné kategorie. Stejně 
jako odpovědnost a lehkovážnost. 
Pro rozbor problematiky v celé šíři 
není v RL místo, tudíž pro tentokrát 
předkládáme alespoň několik údajů 
v reakci na panem zastupitelem Ma-
tyáškem v posledních (30.4.) PRL 
publikované úvahy dotýkající se fi-
nancí, které budou s jednotlivými 
velikostními alternativami bazénu, 
spojené. Nikdo z rady města není 
odborníkem v oblasti tělesné kultu-
ry, sportu, ani projektování a provo-
zu bazénů. Nechala tedy vypracovat 
základní studii výstavby bazénu 
s parametry 50m/8drah. Investiční 
náklady byly zpracovatelem odhad-
nuty na cca 450 mil. Kč. Poměrně 
dost na 40ti tisícové město, byť vel-
mi dobře hospodařící. A tak nezbylo, 
než zadat studii pro finančně méně 
ambiciózní projekt s parametry 
25m/6 drah. Odhad investičních ná-
kladů zhruba poloviční, cca 225 mil. 
Kč. I to je dost a město se v případě 

realizace ani tak nevyhne úvěru, což 
zatíží každoročně výdajovou strán-
ku rozpočtu několika desítkami mil. 
Kč (při době splatnosti úvěru krat-
ší než 10 let). Potřebné investiční 
prostředky bude nutno v rozpočtu 
alokovat na úkor jiných položek, 
včetně a zejména dotací do sportu 
a tělovýchovy. Komplex je tedy „po-
staven“, zbývá maličkost – zajistit 
provoz. Rozuměj, peníze na provoz. 
Zkušenost z jiných měst, z nichž 
některá jsme osobně navštívili, vy-
povídá jasně: vydělávat a uhradit 
tak část provozních nákladů, bude 
pravděpodobně schopná část kom-
plexu s atrakcemi a žádanými služ-
bami. Vlastní financování provozu 
plaveckého bazénu nemá šanci za-
jistit ekonomickou rentabilitu, a to 
ani náhodou. Bude muset nutně být 
podporováno z veřejných rozpočtů. 
Co dodat? Město Prostějov dotuje 
v současné době městské lázně s ba-
zénem 25m/6 drah, každoročně cca 
5 mil. Kč. Města provozující 50m 
bazény musí ročně vyčlenit z rozpo-
čtů částky cca 10–15 mil. Kč. Trochu 
více světla do problematiky by moh-
la vnést analýza nákladů a přínosů 
(CBA), kterou město zadalo a která 
umožní vidět nejen ekonomické, ale 
i společenské souvislosti projektu 
uvažovaného rozšíření aquapar-
ku. Spíše jako sci fi v kontextu výše 

u v e d e n é h o 
působí vážně 
míněný poža-
davek někte-
rých plavec-
kých nadšenců, 
požadujících 
v y b u d o v á -
ní bazénu 
s parametry 
50m/10 drah. 
Je možné, 
že se plánuje 
v PV konání 
OH, ale tato 
i n f o r m a c e 
na radnici za-
tím, bohužel 
nedorazila. Řešení v podobě spor-
tovci vysněného plaveckého bazénu 
ale existuje: v případě podstatných 
dotací státu do výstavby takové-
hoto bazénu, je město připraveno 
dát k dispozici potřebný pozemek 
v těsném sousedství uvažovaného 
komplexu s možností využití jeho 
zázemí. Chápeme, že řadě občanů 
Prostějova se může „padesátka“, či 
dokonce „super padesátka“ s deseti 
drahami, jevit jako příhodné řešení. 
Existuje ovšem i legitimní, důleži-
tá otázka, kterou se nemůže vedení 
města nezabývat: když ano, za jakou 
cenu?  PaedDr. Jaroslav Šlambor 
 a Ing. Václav Šmíd, radní (KSČM)
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Splatnost místního poplatku ze psů se blíží
Blíží se konec splatnosti místního 
poplatku ze psů, která je 31. 5. 2018. 
Připomeňme si nejdůležitější povin-
nosti pro držitele psa, které vyplývají 
z obecně závazných vyhlášek města 
Prostějova.

Každý občan města Prostějo-
va, ale i právnická osoba se sídlem 
na území města Prostějova, který má 
v držení psa staršího 3 měsíců (dále 
jen „poplatník“ nebo „držitel“), je po-
vinen ohlásit tuto skutečnost správ-
ci poplatku na Finančním odboru 
Magistrátu města Prostějova, a to 
formou vyplnění formuláře Ohlá-
šení poplatkové povinnosti, který je 
k dispozici u správce poplatku nebo 
na webových stránkách města Pro-
stějova. V případě jakýchkoli změn, 
které mají vliv na výši poplatku jako 
je např. změna držitele, uhynutí psa, 
změna místa pobytu nebo sídla dr-
žitele, přiznání starobního, invalid-
ního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu (nutno doložit výměrem 
z OSSZ) apod., je poplatník povinen 
tuto změnu ohlásit správci poplatku 
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy 

tato změna nastala. Výše uvedené 
povinnosti vychází z obecně závazné 
vyhlášky města Prostějova č. 8/2010 
o místním poplatku ze psů. 

Kromě ohlašovací a poplatkové 
povinnosti má držitel také povinnost 
nechat psa trvale označit elektro-
nickým čipem nebo tetováním, a to 
nejpozději do 7 měsíců stáří psa nebo 
do 30 dnů ode dne, od kterého má 
držitel psa staršího 7 měsíců v držení. 
Tato povinnost vychází z ustanovení 
obecně závazné vyhlášky č.4/2009 
o trvalém označování psů. Za trva-
lé označení psa může držitel požá-
dat o příspěvek na označení ve výši 
200 Kč po předložení povinných do-
kladů, a to opět na Finančním odbo-
ru Magistrátu města Prostějova.

Na závěr uvádíme, že v případě 
úmrtí poplatníka vymáhá správce 
poplatku nedoplatek po dědici, na-
opak přeplatek se vrací na žádost 
dědice, která musí být doložena 
usnesením soudu. Dědic zároveň 
ohlásí správci poplatku nového dr-
žitele psa.

Finanční odbor MMPv

Rozpočtová rezerva
Rada města Prostějova na svém 
jednání dne 2. 5. 2018 doporu-
čila Zastupitelstvu města Pro-
stějova schválit částku, která 
navýší rezervy města o 48,5 mil. 
Kč. Do fondu rezerv a rozvo-
je by po schválení zastupitel-
stvem měla být převedena část-
ka ve výši 54,95 mil. Kč, která 
je tvořena především příjmy 
z prodeje pozemků v průmyslo-
vé zóně. Na jednání Rady města 
Prostějova byla schválena další 
rozpočtová opatření – na územ-
ní studii, právní služby a zimní 

údržbu města v celkové výši 3,45 
mil. Kč a doporučena zastupitel-
stvu ke schválení na energeticky 
úsporná opatření na MŠ Party-
zánská, rekonstrukci domovních 
kotelen, na rekonstrukci komu-
nikace a chodníků ve vnitrobloku 
Kostelecká 33 – 37 v souhrnné 
výši 3 mil. Kč. Celková částka 
na čerpání z fondu rezerv a roz-
voje tedy činí 6,45 mil. Kč. Po je-
jím odečtení od 54,95 mil. Kč 
získáme výsledných 48,5 mil. Kč, 
které by měly posílit fond rezerv 
a rozvoje. Finanční odbor

Náklady Statutárního města Prostějov v letech 
2010–2018 na investice, opravy a údržbu 
majetku dosáhnou objemu 1,862 mld. Kč
Rozpočet Statutárního města Pros-
tějov pro rok 2018 je rozpočtem pro-
investičním.

 Celkové investiční výdaje jsou 
plánovány ve výši 330 mil. Kč. 
Z toho stavební investice činí 299 
mil. Kč /celkem 60 projektů/ a in-
vestiční výdaje „ostatní“ 31 mil. 
Kč. To je téměř 30 % z celkového 
rozpočtu. Navíc náklady na opravy 
a údržbu jsou plánovány ve výši 48,9 
mil. Kč /celkem 21 položek/, což je 
4,4% z celkového rozpočtu.

Rozpočet je sestaven v souladu 
se Střednědobým výhledem roz-
počtu na roky 2019–2022. Jedná 
se o strategický materiál zpracová-
vaný pro město nezávislou externí 
firmou na základě legislativní po-
vinnosti. Zahrnuje analýzu finanč-
ního zdraví, trendy financí, stano-
vuje strop bezpečného úvěrového 
zatížení a možné hrozby s vlivem 
na finance, vč. opatření.

Plán příjmů se již tradičně nenavy-
šuje díky zvýšené dani z nemovitosti, 
kterou město dlouhodobě drží na stej-
né úrovni, i když legislativa takové 
navýšení umožňuje. Investice, obnova 
a modernizace majetku nejsou projí-
dání. Kdy investovat, když ne v době 
růstu ekonomiky? Navíc i nadále zů-
stává úvěrová angažovanost města 
na nule. Všichni si pamatujeme dobu, 
kdy byly zastaveny na celostátní úrov-
ni investice a co je ještě horší, projek-
tová příprava. Říkalo se tomu škrty, 
málem jsme se proškrtali do Řecka 
a nezaměstnanost se rapidně zvýšila.

 Zaměst-
navatelé se 
musí o své 
zisky podělit 
se zaměst-
nanci ve for-
mě mezd 
a benefitů, 
město musí 
zajistit vyšší kvalitu života svým ob-
čanům a to např. i ve formě inves-
tic. Samozřejmě je nutné jednotlivé 
investice posuzovat i z hlediska ná-
sledujících, případně zvýšených pro-
vozních nákladů. 

Osobně jsem nakloněn, s ohle-
dem na vývoj hospodaření měs-
ta,  pořízení – realizaci nákladněj-
ších investičních projektů, které 
mají smysl, a následně výrazně ne-
zhorší ekonomiku provozu, tedy ne-
způsobí zejména neúměrný nárůst 
běžných výdajů a odpisů.

V letech 2010–2018 město poří-
dilo /pořídí/ investice a zrealizovalo 
/zrealizuje/ opravy a údržbu majet-
ku ve výši 1,862 mld. Kč.

2010: 161 mil. Kč
2011: 173 mil. Kč
2012: 153 mil. Kč
2013: 162 mil. Kč
2014: 193 mil. Kč
2015: 205 mil. Kč
2016: 196 mil. Kč
2018: 378 mil. Kč /plán/ 

Ing. Bedřich Grulich
Radní za ČSSD

Předseda finančního výboru



12 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY Z MĚSTA

            zajišťuje nejen pro občany města Prostějova, ale i okresních 
                        obcí, evidenci jízdních kol a invalidních vozíků,
                          pomocí forenzního značení syntetickou DNA

Forenzní značení
 jízdních kol 

- moderní metoda ochrany majetku

P r o  e v i d e n c i  a  o z n a č e n í  j e  n u t n é  v y u ž í t  o b j e d n á v a c í  s y s t é m  n a  w e b o v ý c h 
stránkách města Prostějova www.prostejov.eu.  Značení  a  registrace bude probíhat
na služebně Městské policie od 2. 7. 2018 ve dnech pondělí od 8:00 - 11:00 a od 12:00 - 16:00 hod 
a ve středu od 8:00 - 11:00  a od 12:00 - 15:00 hodin. S sebou je nutné přinést - očištěné jízdní kolo, 
invalidní vozík, občanský průkaz, doklad o způsobu nabytí jízdního kola, popř. čestné prohlášení na místě.

Z n a č e n í  n e l z e  p r o v á d ě t  z a  d e š t i v é h o  p o č a s í  a  t e p l o t á c h   p o d  1 0  s t u p ň ů .

 

Projekt byl podpořen státní účelovou dotací Ministerstva vnitra ČR
a finančními prostředky z rozpočtu Statutárního města Prostějova.

Městská policie Prostějov

.

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: sekce Tábory volné
www.sportcentrumddm.cz, 
Informace: Renata Bestrová
rbestrova@sportcentrumddm.cz,
+420 775 368 195

Příměstský taneční tábor – 
malčáci
23.– 27. 7. 2018
příměstský tábor s tanečním pro-
gramem pro děti I. stupně ZŠ
Cena 1.500,- Kč
Přihlášky: sekce Tábory volné
www.sportcentrumddm.cz, 
Informace: Bc. Jan Zatloukal
jzatloukal@sportcentrumddm.cz, 
+420 777 311 108

Příměstský taneční tábor – 
velčáci
20.– 24. 8. 2018
příměstský tábor s tanečním pro-
gramem pro děti II. stupně ZŠ
Cena 1.500,- Kč
Přihlášky: 
www.sportcentrumddm.cz, sekce 
Tábory volné
Informace: Bc. Jan Zatloukal
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

Prostějovská koloběžka
11. 6. 2018
Jednodenní odpolední závod 
na sportovních koloběžkách pro 
širokou veřejnost.
Kde: náměstí T.G.Masaryka 
Rozjížďky ve 14:30 
Informace: Bc. Jiří Novák
jnovak@sportcentrumddm.cz,
+420 776 583 694

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Pondělky 9.30–11.30 – program pro 
rodiče s malými dětmi Vám rozšíří obzory, 
zatímco Vaše děti si zlepší své sociální, 
pohybové, hudební a manuální schopnos-
ti. Probíhá každé pondělí mimo srpen 
a státní svátky.

Středy 8.30–11.30 
13. června–18. července 
Školička v Mozaice
Adaptační kurz pro děti před vstupem 
do MŠ (od 2 let věku). Připravte své děti 
na vstup do mateřské školy a na odlouče-
ní od rodičů. 

Úterky a čtvrtky 17.00–19.00 – vzdě-
lávací a volnočasová setkání
5. 6. Jak zvládnout rozvod/rozchod 
– seminář s Mgr. J. Stoklasovou 
(Poradna pro rodinu)

Rozvod nebo rozchod rodičů je vždy 
náročnou životní situací pro celou 
rodinu. Zasáhne nejen samotné rodiče 
a děti, ale také širší rodinu a přá-
tele. Kdy je rozvod skutečně jediné 
východisko? Dá se na něj připravit? Jak 
pomoci v této situaci dětem? Jak s nimi 
o rozvodu mluvit? 

12. 6. První pomoc batolatům 
a malým dětem – interaktivní seminář 
Ing. L. Černochové (ČČK)
Umíte bez zaváhání poskytnout správnou 
a účinnou první pomoc? Znáte specifika 
poskytování první pomoci kojencům, 
batolatům a malým dětem? 

14. 6. Studené občerstvení – kulinář-
ský podvečer s L. Minxovou
Při tomto podvečeru se naučíme připravit 
několik druhů pochutin studeného občerstve-
ní např. sýrovou roládu, sýrové koule a další.

19. 6. Jak se vyrovnat s úmrtím 
blízké osoby? – přednáška psychologa 
Dalimila Staňka
Na semináři budeme společně přemýš-
let nad otázkami truchlení. Jak mohu 
pomoci blízkému člověku, který prochází 
obdobím truchlení? Čím mu pomohu a čím 
uškodím? 

26. 6. Soužití dětí s novým partne-
rem – seminář s Mgr. J. Stoklasovou 
(Poradna pro rodinu)
Rodin s nevlastním rodičem v posledních 
letech přibývá. Jak se proměňuje očeká-
vání rodičů a dětí od společného soužití? 
Za jakých podmínek mohou být v nové 
rodině všichni spokojení? Jak skloubit roli 
rodiče a partnera/partnerky? 

28. 6. Malování na textil – tvořivá 
dílna s E. Svobodovou, DiS.
V této tvořivé dílně si budete moci ozdobit 

plátěnou tašku pomocí barev na textil. De-
korovat se bude různými způsoby a to buď 
štětci dle vlastní fantazie, pomocí šablon, 
tiskátek nebo houbičky (tzv. tupováním)..

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

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

Aktivity projektu Klub rodičů a dětí jsou 
podpořeny z dotačního programu Rodina 
(MPSV), dále je podpořil Olomoucký kraj 
a statutární město Prostějov. 
Aktivity projektu Integrační aktivity pro ci-
zince podpořilo statutární město Prostějov 
a Olomoucký kraj

PROGRAM NA ČERVEN
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Vyjádření hokejového klubu SK 1913 Prostějov  
ke spolupráci s městem a podpoře mládeže: 
Myslím si, že spolupráce s měs-
tem Prostějovem se vyvíjí správ-
ným směrem. Od počátku, kdy 
vznikl náš spolek – klub, nebylo 
vše ideální a jednoduché, ale to je 
asi přirozený vývoj. My jsme mu-
seli napřed všechny přesvědčit 
o našich cílech i o způsobu, jakým 
jich chceme dosáhnout. Ne každý 
také celou problematiku kolem 
hokeje vnímá podrobně a ori-
entuje se ve všem. Takže možná 
bohužel nebo bohudík, právě díky 
všemu, co se kolem nás dělo, dnes 
se k problematice hokejové mlá-
deže a hokeje vůbec vyjadřují lidé 
s větší dávkou informovanosti. 
Od úplného začátku naše jedná-
ní s představiteli města probí-
hala na nejvyšší úrovni a musím 
říct, že paní primátorka ( a nejen 
ona ) byla od začátku nakloněna 
k jednoduchému řešení : ať se vše 
dělá pro uspokojení všech dětí, 
které chtějí hrát hokej. To, že vše 
z různých důvodů nebylo úpl-
ně jednoduché, je dnes již zná-
má záležitost. Důležité však je, 
že dnes jsme se již velmi sblížili 
i s A týmem, s panem dr. Luňá-
kem a mluví se již o společném 
prostějovském hokeji. To vše 
za velké podpory představitelů 
města. Bez podpory představitelů 
města by nebylo možné, aby náš 
klub fungoval na takové úrovni, 
jako je tomu dnes. V některých 

okamžicích jsme se sice cítili jako 
„horký brambor“ na jednáních 
zastupitelstva, ale snad i toto již 
pominulo a v budoucnu se bude 
na jednáních města o hokeji mlu-
vit jen 2 x za rok, při schvalování 
dotací a při jejich vyúčtování. To 
bych si opravdu ( a jistě nejen já 
) velmi přál. 

Bez dotací se sport jako ho-
kej nemůže obejít, na letošní rok 
máme schválené dotace – sice 
jsme zatím obdrželi jen zhruba 
polovinu z toho, o co jsme žáda-
li – ale protože podmínkou pro 
získání i druhé poloviny dotace 
bylo přihlášení do soutěží kate-
gorií dorostu a juniorů a jejich 
provozování, nic nebude získání 
i druhé poloviny dotace již bránit. 
S trénování těchto kategorií jsme 
již začali a všechny soutěže bu-
dou přihlášené do konce května 
2018. Se všemi kategoriemi jsme 
již začali trénovat a od začátku 
srpna již budeme i na ledě tréno-
vat jako kompletní mládežnický 
klub – od úplně nejmenších až 
po nejstarší juniory. Navíc u těch 
nejmenších budeme hrát vždy se 
dvěma týmy v ročníku, protože 
je nás již hodně a někteří by díky 
tomu hrát nemohli.

Naším jednoznačným cílem 
je provozování hokeje s co nej-
větší mládežnickou základnou, 
na úrovni odpovídající městu 

velikosti Prostějova i jeho hoke-
jové historii, samozřejmě s velmi 
úzkou spoluprací s A týmem, tak 
abychom byli všichni jeden pros-
tějovský hokejový tým. 

Nyní je prakticky vše dojednáno 
i ke zlepšení zázemí zimního stadio-
nu, v příštím roce se budou budo-
vat nové šatny a potřebné zázemí, 
do dvou let se započne i s výstavbou 
tréninkové ledové plochy. To vše 
za podpory vedení města, což hovo-
ří samo za sebe. Na závěr bych ještě 
připomněl, že město zimní stadion 
vlastně koupilo – zaplatilo 2 x, po-
prvé, když se stavěl, podruhé v de-
vadesátých letech, ne asi v každém 
městě by se toto povedlo. 

Takže kdybych mohl vyjádřit 
svůj pohled na současnost : dnes 
jsme v období, kdy seniorské muž-

stvo má za sebou úžasnou sezónu, 
předváděný hokej je na úrovni, jaká 
v Prostějově doposud nebyla, nám 
se také docela daří, máme velký ná-
růst členské základny – v akci po-
řádané ČSLH s názvem „Pojď hrát 
hokej“ jsme v počtu zúčastněných 
dětí ( 62 dětí ) byli na devátém mís-
tě v republice ze 144 klubů, které se 
této akce zúčastnily. 

Představitelé města se velmi 
snaží podporovat všechny sporty 
a sportující mládež, tedy i nás, 
za to jim patří velký dík a je třeba 
v tom pokračovat. Díky za každé 
dítě, které se zvedne od počítače 
a jde si zasportovat. 

Milan Sedlo, SK 1913 Prostějov 
Delší rozhovor s Milanem Sed-

lem přinese příští vydání Prostě-
jovských radničních listů

Díků není nikdy dost
S blížícím se koncem školního roku 
si mnohdy vzpomeneme nejen 
na svá léta ve školních „škamnách“, 
ale na dobu, ne ještě tak vzdálenou, 
na přípravu našich ratolestí na ži-
votní dráhu. 

Slova díků všem, kteří k výchově 
nás, našich dětí přispěli, jsou malým 
zadostiučiněním, že se nesnažili na-
darmo. Alespoň ve většině případů. 
Jak člověk vyzrává, získává, v tom 
lepším případě, jistý nadhled a měl 
by také volit prioritu lidského života. 
Přiznám se. Naivně jsem očekávala 
po samotové revoluci větší duchovní 
boom, hlubší pochopení, porozumě-
ní mezi lidmi a vzájemnou radost, 
obdarování se bez vidiny zisku, při-
nášející o to větší pocit štěstí. Buď-

me optimisti, co není, může být?
Mé díky směřují ke konci roku 

pedagogům, mistrům, vychovate-
lům, ale také celé řadě učitelů, či 
trenérů, která rozvíjí v našich dě-
tech talent. A to jak umělecké sklo-
ny, tak sportovní. Nedávno jsem 
navštívila prostory galerie „Linka“ 
v Základní umělecké škole Vladi-

míra Ambrose v Prostějově. Paní 
ředitelka výtvarného oboru ZUŠ 
Mgr. Hana Palacká ve spolupráci 
se svými stávajícími studenty i ab-
solventy, zde nabízí ke zhlédnutí, co 
vytvořili a tvoří. I náš syn Mgr. Da-
vid Bartoš výtvarný obor absolvoval 
a jsem ráda, že svůj profil absolven-
ta, zde představil. Výstava se líbila. 
Je dobré se někdy v klidu ohlédnout 
za tvorbou našich ratolestí a samo-
zřejmě nejen jejich.

Vše souvisí se vším, navazuji 
na moto „díků“ v názvu článku. Díky 
patří rodičům a prarodičům, všem na-
šim blízkým, kteří nás nebo naše děti 
obětavě na životní cestě doprovázejí. 
Ale díky i dětem, respektive všem li-
dem, kteří své talenty dále rozvíjí.

Byť ještě pár dní do konce škol-
ního roku zbývá, dovolím si popřát 
společně s kolegou Ing. Petrem Kou-
salem příjemné a hlavně neuspěcha-
né prožití prázdnin a šťastný návrat 
z vašich cest, kamkoliv zamíříte.

A v závěru jedna nabídka, pokud 
byste měli zájem 16. 6. od 13 do 17 
hodin budu přestavovat studii vyu-
žití zámku Ptení. Tato akce proběhne 
v Prostějovském zámku, kde v týž čas 
budou probíhat komentované pro-
hlídky s výkladem o Prostějovském 
zámku studenty Střední odborné 
školy podnikání a obchodu v Prostě-
jově. Tak neváhejte a přijďte. 

MVDr. Zuzana Bartošová 
zastupitelka za KDU-ČSL  

Prostějov
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Otevřená odpověď 
Ing. Hany Naiclerové 
na otevřený dopis 
primátorky Raškové  
ze dne 30. 4. 2018
Na předposledním zastupitelstvu ko-
alice, včetně paní primátorky, odmí-
tla zařadit na program jednání mnou 
navrhovaný bod dotace LHK Jestřábi 
Prostějov, ačkoliv jsem jim dala k dis-
pozici vyjádření MFČR, které vylučuje 
posílat dotaci na účet dodavatele slu-
žeb namísto příjemce. Tímto postu-
pem koalice sama nejlépe prokázala, 
že se o této věci nechce bavit, a proto 
nerozumím důvodům, proč se nyní 
snaží ode mne získat informace, o kte-
rých se mělo hovořit na zastupitelstvu.

Stále neznám odpověď na otázku, 
kteří právníci města a kteří vedoucí 
odborů doporučili náměstkyni He-
merkové, aby změnila veřejnoprávní 
smlouvy uzavřené nejenom v roce 
2016, ale i v roce 2015, 2014 a 2013 
tak, že dotace byly zasílány na účet do-
davatele a nikoliv příjemce!!! Předse-
da kontrolního výboru toto své tvrzení 
dosud přes opakovanou výzvu neumí 
doložit. 

V žádném případě jsem mlčky 
nesouhlasila s tím, aby náměstkyně 
Hemerková svévolně změnila text 
veřejnoprávních smluv, oproti vzoru 
schválenému zastupitelstvem, jak je 
nyní zastupitelům podsouváno.  

Jistě nejen mě, ale i veřejnost za-
jímá důvod, proč náměstkyně He-
merková dlouhodobě svévolně po-
změňovala smlouvy pouze a jedině 
v případě LHK Jestřábi Prostějov, za-
tímco ve všech ostatních případech se 
dotace posílaly vždy na účet žadatele 
o dotaci. 

Nejvíce mě však mrzí ta bezmoc 
a marnost, kterou jistě malí hokejisté 
a jejich rodiče zažívali, díky takto ne-
profesionálnímu chování vrcholných 
představitelů našeho města. 

Vážená paní primátorko, chtěla 
bych Vám připomenout pár slov: "Sli-
buji věrnost České republice. Slibuji 
na svou čest a svědomí, že svoji funkci 
budu vykonávat svědomitě, v zájmu 
obce (města, městyse) a jejích (jeho) 
občanů a řídit se Ústavou a zákony 
České republiky." 

Já to lidem slíbila a v zájmu pros-
tějovských dětí slib plním. Nic víc, nic 
míň.

Ing. Hana Naiclerová, Klub  
nezávislých zastupitelů

Má Paní Naiclerová hroší kůži? (aneb čím hůře, tím lépe?)
Na posledním dubnovém zastupi-
telstvu se paní „nezávislá“ zastupi-
telka asi červenala. Nebylo to sice 
v přítmí obřadní síně vidět, ale to co 
si musela vyslechnout od řady kole-
gů a zejména od paní náměstkyně 
Hemerkové v kauze dotací směro-
vaných do mládežnického hokeje, 
kterou účelově vyvolala, by vehnalo 
ruměnec do tváří asi každému. Ale 
možná se mýlíme a kritiku snáší bez 
problémů. Říkávalo se tomu hroší 
kůže. Mýlil by se totiž ten, kdo by če-
kal sebereflexi v reakci na vznesené 
argumenty proti subjektivním sou-
dům paní zastupitelky. Stal se pravý 
opak. Podle staré vojenské zásady, 
že nejlepší obranou je útok, využila 
možnosti publikovat v dubnovém 
čísle Prostějovských radničních listů 
a pustila se do kádrování zmíněné 
paní Hemerkové, která má v gesci 
mj. i problematiku dotací do oblasti 
sportu. Konstatovala, (sic!) že paní 
náměstkyně není kompetentní tuto 
funkci vykonávat. A hned, v roli sa-
mozvaného soudce také říká, proč: 
“způsobila městu škodu ve výši 
6,83 mil Kč“. Což je konstatování,  
neřku-li ostouzení bez relevantních 
důkazů, resp. bez práva takovýto 
soud vůbec vyslovit – natož veřej-

ně!! Paní zastupitelko, o jaké škodě 
to mluvíte? Dotační peníze určené 
k zajištění hokejových aktivit dětí 
a mládeže byly beze zbytku využity, 
v souladu s účelem deklarovaným 
ve smlouvě! Město, aby zajistilo 
ochranu veřejných peněz před zneu-
žitím, zvolilo cestu transferu financí 
sice ne zcela standardní, ale neod-
porující zákonům. Uvědomujete si, 
že jste to zejména Vy, která děláte 
vše možné i nemožné, aby město 
mělo problémy? Vám nejde ani tak 
o blaho města a jeho občanů, ale již 
poměrně dlouhou dobu o něco zcela 
jiného – ukázat své politické protiv-
níky ve vedení města v tom nejhor-
ším světle. Proč? Aby vynikly vaše 
kvality? Jediná spravedlivá mezi 
hříšníky? Nenapadlo vás, že by vaše 
konání mohlo hraničit s porušením 
slibu zastupitele, který jste složi-
la? Odpovíme si sami. Nenapadlo. 
Protože v opačném případě byste 
nemohla dělat to, co děláte – zcela 
záměrně, cíleně vyhledávat mez-
ní situace a ty přetvářet v politicky 
využitelné kauzy. Již na zmíněném 
zastupitelstvu a poté opakovaně jste 
byla vyzvána ke zveřejnění svého do-
tazu v dané věci, adresovanému MF 
ČR. Pokud je nám známo, k dneš-

nímu dni jste na četné a opakované 
žádosti nereagovala. Proč je důležité 
znát obsah onoho dotazu? Jednodu-
še proto, že od dotazu, reálií, které 
obsahuje, se logicky odvíjí i odpo-
věď. Jinak řečeno, je podstatné vě-
dět, na co vlastně MF odpovídalo. 
Je především ve Vašem zájmu, aby 
bylo v této záležitosti jasno. Na ko-
nec perličku – v onom článku v PRL 
s novinářsky atraktivním, spekula-
tivním titulkem „Zaplatí náměst-
kyně Hemerková sedm milionů ze 
svého?“ klamete čtenáře. Článek 
je uvozen jako stanovisko „stínové 
rady“ (členové jsou dokonce vyjme-
nováni), ale podepsána pod článkem 
jste Vy (nezávislí) + připojeny vaše 
převzaté početné úlohy ve „stínové 
radě“. No a odkaz na webové strán-
ky hnutí za které hodláte na podzim 
kandidovat, jen dokreslují a obnažu-
jí, o co vlastně jde. Za ANO to nevy-
šlo, druhá šance je na obzoru. A účel 
světí prostředky. Není-liž pravda, 
paní zastupitelko Naiclerová?! 

Ing. Zdeněk Fišer, 1. Náměstek 
primátorky, Mgr. Jiří Pospíšil, 

náměstek primátorky, Bc. Pavel 
Smetana, náměstek primátorky, 

PaedDr. Jaroslav Šlambor, uvolně-
ný radní, Ing. Václav Šmíd, radní

Druhý květnový 
víkend jsme se 
ženou navštívili 
Litomyšl. Nedá 
to člověku a vše 
srovnává s rod-
ným Prostějo-
vem. Moderní 

historické město. Nestihli jsme žád-
nou s z akcí, kterých se tu pořádá 
opravdu mnoho, ale ty akce bylo cítit 
i v mezidobí.

Město otevřené lidem – to je ten 
pocit, který mi utkvěl z Litomyšle 
v paměti. 

Městský úřad nesídlí na náměstí, 
ale za řekou v moderní budově, ni-
koliv na radnici. Zámek rovněž není 
plný úředníků, ale plný návštěvníků. 
Litomyšl měl štěstí na velké lidi. Nějak 
je přitahuje. Na náměstí je jen infor-
mační služba a sídlo městské policie. 
Dává to smysl. Náměstí je komplet 
dlážděné. Vjezd na náměstí povolen, 
s parkovacími automaty. Vedli jsem 
polemiku s paní na informační službě, 

zda je to výhoda či nevýhoda pro ná-
vštěvníky. Na náměstí je jedna auto-
busová zastávka, nenápadná. Přizná-
vám, že na náměstí je jen jeden strom 
u morového sloupu a dva u sochy B. 
Smetany. Přesto Litomyšl považuji 
za zelené město, díky zámeckým za-
hradám a díky přilehlým dvorečkům 
a zákoutím.

Celkově je v historickém jádru Li-
tomyšle – lázních ducha – málo do-
pravních omezení a minimum znečiš-
tění dopravním značením.  Nejsou tu 
parkovací čáry a přechody pro chodce, 
Přesto tu každý respektuje chodce tak 
jaksi podvědomě. Je tu voda ve měs-
tě, lavičky, moderní sochy a historické 
tabulky na zdech, centrum žije, spous-
ta malých obchůdků všeho druhu, 
žádné dominantní obchodní centrum 
v centru. Uličky, podloubí, dvorky, 
velký prostor pro lidi a malé podni-
katele. 

Litomyšl je jistě velké téma a pře-
devším výsledek práce osvíceného sta-
rosty ing. Miroslava Brýdla z let 1990 

až 2002, který byl silnou osobností  
a dokázal povolat a zaštítit dobré ar-
chitekty, kterým dal důvěru a přede-
vším oporu. Sám si nehrál na odborní-
ka v oboru, kterému více rozumí jiní. 
Berme si z toho příklad.

Připadá mi, že si v Prostějově málo 
si uvědomujeme význam a hodno-
tu veřejného prostoru. Připadá mi, 
že je potřeba více přiživovat hrdost 
na tradice města a rodáky, kteří tu žili 
a případně mají tu kořeny a jejichž po-
tomci jsou případně schopni a ochotni 
přijet jednou za čas na nějakou akci, 
například na sochařské sympozium, 
výstavu architektonických návrhů, 
vernisáž výstavy, koncert … 

V blízké budoucnosti máme šanci 
město víc otevřít, a využít lépe veřej-
né budovy, například starou radnici 
– současné muzeum. Velký potenciál 
skýtají třeba i velké pozemky momen-
tálně nevzhledné tržnice u zdi farní 
zahrady kostela Povýšení svatého 
Kříže. Máme vize na další desetiletí? 
Chceme s městem Prostějově něco 
udělat? Díky. Honza Navrátil

Změna pro Prostějov.

Pohled na město odjinud
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VÝHRADNÍ DISTRIBITOR KOČÁRKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
NĚMECKÉ ZNAČKY MOON PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU

Wolkerova 1563/12, 796 01 Prostějov
OTEVŘENO: OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 10:00 do 17.00 HODIN

KONTAJTNÍ ÚDAJE: 733 715 767 PRODEJNA
WWW.BABYBUSINESS.CZ

NAVŠTIVTE  

NOVĚ OTEVŘENOU  

PRODEJNU  

BABY BUSINESS  

v Prostějově na ulici  

Wolkerova 1563/12
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Rozšíření Aquaparku o krytý bazén
Pětadvacítka nebo padesátka? 
Město Prostějov plánuje pro občany 
města, především pro rodiny s dět-
mi, rozšíření Aquaparku o celoroč-
ně využívanou krytou zábavní část 
s plaveckou halou, saunami, tobogá-
nem a dalšími prvky vodního světa. 
K realizaci díla nechalo vypracovat 
studii s 50ti metrovým  bazénem 
a osmi drahami. Protože investiční 
náklady tohoto řešení přesáhly 450 
milionů korun, nechalo město dále 
zpracovat úspornější variantu s 25ti 
metrovým bazénem a šesti plavecký-
mi drahami. Toto úspornější řešení 
si vyžádá poloviční náklady ve výši 
225 milionů korun, ale i tak to bude 
znamenat zatížení rozpočtu města 
po dobu splácení úvěru 23 milionů 
korun ročně.

Nyní si město Prostějov nechá 
vypracovat analýzy nákladů a pří-
nosů pro posouzení, která z variant 
bude jak společensky, tak ekono-
micky výhodnější. 

Faktem je, že na základě zkuše-
ností a mnoha rozhovorů s občany 
se jeví jako optimální zábavní cent-
rum pro rodiny s pětadvacetimetro-
vým bazénem.

Otázkou v souvislosti s padesá-
timetrovým bazénem totiž zůstává 
i financování jeho provozu. Upřímně 
řečeno to, co bude každoročně inves-
továno do provozu 50ti metrového 
bazénu, tedy pro sportovní plavce, 
bude logicky chybět v jiných oblastech 
sportu. Aby se vše takzvaně ufinan-
covalo, bude třeba v některých oblas-
tech sportu ubrat finanční podpory. 

Jazýčkem vah také pohybuje fakt, že 
peníze do provozu Aquaparku hlavně 
přináší zábavní atrakce, za kterými 
lidé dojíždějí z širokého okolí.

Zdůrazněme však, že jakákoliv 
investice do aquacentra je tzv. „běh 
na dlouhou trať“ a to vzhledem 
k tomu, že investice se nikdy nevrá-
tí a provoz je trvale dotován. Určitě 
nechceme připustit, aby ze vstup-
ného placeného rodinami v zábav-
ní části, byl financován sportovní 
bazén využívaný především spor-
tovními plavci, kteří dokonce poža-
dují plavecký bazén s 10ti drahami. 
V případě dotací státu do takového-
to bazénu dáme sportovním plav-
cům k dispozici potřebný pozemek 
v těsném sousedství s možností vy-
užití společných šaten a zázemí.

M u s í m e 
také připo-
menout, že 
v současnos-
ti město do-
tuje stávající 
lázně ročně 
č á s t k o u  
5 milionů 
korun. A jen 
pro dokresle-
ní – náklady 
provozu 50ti 
metrových 
bazénů dotují města v ČR částkami 
od 10 do 15milionů korun ročně.

první náměstek primátorky 
Zdeněk Fišer

náměstek primátorky  
Jiří Pospíšil  

V minulém vydání jsem se rozepsal 
o otázce výstavby nového plavecké-
ho bazénu. Článek jsem psal krátce 
před jednáním zastupitelstva. Zmi-
ňoval jsem se o možnostech dotace. 
K této důležité otázce jsme jednali 
s paní primátorkou Raškovou a pa-
nem náměstkem Fišerem. A shodli 
jsme se za přítomnosti předsedy 
sekce plavání ČSPS a ředitele DSP, 
že bude výhodné pro město tako-
vou možnost využít k realizaci dob-
rého a potřebného projektu. Panu 
náměstkovi Fišerovi jsem poslal 
po dohodě návrh textu usnesení. 
Realita? Místo padesátky dle návr-
hu, jakási nemastná deklarace, že 
má město zájem o bazén pro mlá-
dež, veřejnost a plavce z rychlodílny 

Dr. Augustina. Když už padly všech-
ny obavy ze studené vody, když byly 
vyvráceny ekonomické obavy, když 
to vypadá, že jsme na jedné vlně 
a můžeme jít za společným cílem, 
přichází torpédo. Konkrétní usne-
sení o výstavbě bazénu s konkrét-
ními parametry, je nahrazeno nic 
neříkajícím druhákem. Rozum zů-
stává stát.

Veřejnost je pro jistotu nakrme-
na historkou o tom, že provoz pade-
sátky bude tak drahý, že nezbudou 
peníze pro další sporty. „…desin-
formace mnohdy staví na záměrně 
vágních nenápadně zavádějících 
sděleních, mnohdy za použití rafi-
novaných mechanismů. …zneuží-
vají snadno vyvolatelných emocí, 

jakými jsou úzkost, pohrdání, zlost 
a frustrace.“ (papež František, Po-
selství k 52. Světovému dni sdělo-
vacích prostředků). Jak přiléhavé.

Zbývá otázka. Je zde vůbec spo-
lupráce koalice a opozice možná? 
Lidé se ptají. Nerozumí řešení, 
která současné vedení produkuje. 
Parkoviště, dotace, petice, hluk, 
čistota, a další a další věci, které 
každodenně trápí naše občany. 
Jeden příklad za všechny. Před 
šesti nebo sedmi lety dala právě 
opozice na stůl návrh, aby se kau-
za Manthellan předložila soudu. 
Tehdy zamítnuto, dnes slavná 
realita! A tak tu máme zastávky, 
na nichž nechali zdravý rozum 
stát: Kasárna, NOC, Manthellan, 
krach LHK, odkloněné dota-
ce, prodeje pozemků za zvláštní 
ceny, marketingový sponzoring 

za 4 M/rok, 
spolek rozho-
duje o nás bez 
nás. Řada věcí 
už napravit ne-
jde, ale někte-
ré ještě ano. 
Spoluprací.

Ano spolu-
práce koalice a opozice je možná. 
Pokud dnešní koalice bude příští 
opozicí a dnešní opozice příští ko-
alicí. Tehdy bude princip rozvoje 
některých nahrazen principem spo-
lečného rozvoje pro všechny. Chyby 
může udělat každý. Odpovědné je 
upozornit – funkce opozice. Moud-
ré je, přiznat a napravit – povinnost 
koalice.

Aleš Matyášek,  
zastupitel za TOP 09  

a Nezávislí Prostějované.

Rozum na zastávce

Klub českých turistů Kosíř vyrazil
Kam a kdy? Od soboty 5.5 do úterý 

8.5. jsme dali vale svým domácnos-
tem a vyrazili v počtu jednoho busu 
cirka 41 lidí na Broumovko. Cílem 
bylo pokochat se nádhernou příro-
dou, poznat něco z našich památek 
i současnosti a strávit čas s dobrými 
přáteli. První den po prohlídce barok-
ního Hospitlu Kuks, kde člověku his-
torie jako již mnohokrát vyrazila dech, 
jsme vyrazili malebným údolím ko-
lem pískových skal a reliéfů Braunova 
betléma do Dvora Králové. Tam jsme 
celé tři dny nocovali. Druhý den nás 

čekaly Broumovské stěny, resp. hor-
ské sedlo na Pasách po modré značce 
přes Jiráskovu cestu do Broumova. 
Podařilo se zajistit prohlídku Kláštera 
Broumov a kdo už tam byl, odpočíval 
v klidné části klášterní zahrady či shlé-
dl galerii současného umění. Smekám 
před úpravou, kterou areál zažil díky 
fondům EU a je dnes využíván širo-
kou veřejností. Kéž by tak bylo i u nás 
v Prostějově.

Třetí den za šmolkově modrého 
počasí, vyprovázení pasoucími se 
kravkami v rozkvetlých lukách, jsme 

vyrazili nad Suchým dolem přes po-
hádkový lesem se skalními pískovco-
vými útvary opojně vonící přírodou 
do Machova. Někteří třetí den absol-
vovali prohlídku ZOO ve Dvoře Králo-
vé. A třešničkou na dortu byla čtvrtý 
den okružní cesta skalním bludištěm 
v Ostaši zakončená slavnostním obě-
dem v tamní restauraci. Odpoledne 
ještě malý výlet na Pískovce připo-
mínající hřiby do Polska a pak „tradá 
„domů.

Co říci na závěr, byly to akční od-
počinkové dny a mnohým se domů 

nechtělo. Můžeme se těšit, že tato akce 
není poslední a ještě nás příjemné tu-
ristické cesty i vzájemná setkání čekají.

Dovolím so tedy poděkovat nejen 
vedení našeho Klubu českých turis-
tů Kosíř za skvěle připravenou akci, 
panu řidiči autobusu za bravurní 
jízdu a všem účastníkům za příjem-
nou společnost, ale také tímto děkuje 
KČT Kosíř Statutárnímu městu Pro-
stějov za veřejnou finanční podporu 
v roce 2018. 

MVDr. Zuzana Bartošová členka 
Klubu českých turistů Kosíř.
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Statutární město Prostějov, Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení DUHA – Kulturní klub u hradeb  
a NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha vás zvou 

ve dnech 12.–16. června 2018 na 61. celostátní přehlídku uměleckého přednesu a divadel poezie Wolkrův Prostějov
Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou Ministerstva kultury, hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a primátorky města Prostějova RNDr. Aleny Raškové, z pověření a za fi-

nančního přispění Ministerstva kultury. Wolkrův Prostějov finančně podpořil Olomoucký kraj. 
Na festivalu spolupracují Městská knihovna v Prostějově, ZUŠ V. Ambrose Prostějov a The 27 Music Bar.

ÚTERÝ 12. června
13.00–16.00 SEMINÁŘE WOLKROVA PROSTĚJOVA

17.15 
DUHA

ZUŠ Iši Krejčího Olomouc
Hamlet (úryvek)
Autor literární předlohy: William Shakespeare
Dramatizace a režie: Veronika Rajtr Pavlová, Ilona Zámečníková

17.45 
DUHA

MAlá a VElká, Český Krumlov
Ukradená krev
Dramatizace a režie: Marta Hermannová, Veronika Holcová

18.45–19.45
DUHA Hodnocení poroty divadel poezie

ZÁMEK WOLKROVU PROSTĚJOVU
Nádvoří prostějovského zámku
20.00 hodin OKno – brněnská pop-folková sestava herců z Divadla Husa na provázku

21.15

 ZAHÁJENÍ 61. ROČNÍKU WOLKROVA PROSTĚJOVA na nám. T.G.Masaryka 
před budovou muzea spojené s předáním symbolického klíče od městských bran
Losers Cirque Company/KOLAPS – novocirkusové akrobatické představení 
Kolaps – součást všech životů, každodenní zkušenost, která ničí, bortí a drtí. 
Kolaps, který buduje, zoceluje, utužuje nebo se jen rutinně vrací, aniž bychom si 
všimli a uvědomovali jeho přítomnost. Bez kolapsu nelze posouvat své možnosti, 
nelze jít vpřed, nelze překročit svůj stín. Otočí se společnost ke kolabujícímu 
zády? Využije společnost kolapsu jedince nebo nabídne pomocnou ruku?

22.15–24.00
The 27  
Music Bar

AFTER PARTY

STŘEDA 13. června
8.00–8.30
ZÁMEK – Výstavní 
síň za kavárnou

Hledání hlasu 
Hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům 1. kategorie a všem dalším 
zájemcům

8.35–8.55
DUHA Prezence recitátorů sólistů 1. kategorie (1.+ 2. + 3. skupina)

9.00–12.00
DUHA PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 1. KATEGORIE (1.+ 2. + 3. skupina)

13.00–16.00 Semináře Wolkrova Prostějova
13.00–16.00
ZÁMEK – Výstavní 
síň za kavárnou

Rozborový seminář 1. kategorie (1.+ 2. + 3. skupina)

16.30 Host festivalu

DUHA

LiStOVáNÍ.cz – Co by můj syn měl vědět o světě 
Fredrik Backman vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého 
století v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání 
lásky, která zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, 
potencionálních. Hrají: Lukáš Hejlík

17.50
DUHA

DIVADELNÍ SOUBOR TŘETÍ VĚK, Louny
Analema – autorské představení 
Režie: Renata Vordová

19.10 
ZÁMEK – sál 
ZUŠ V. Ambrose

DREJG, Náchod 
Taková to byla láska
Autor literární předlohy: Boris Pasternak, Marina Cvětajevová
Dramatizátor a režie: Štěpán Macura

20.00–21.00
DUHA Hodnocení poroty divadel poezie

ZÁMEK WOLKROVU PROSTĚJOVU
Nádvoří prostějovského zámku
21.15 hodin KAPELA VY – zhudebněná poezie v undergroundovém podání
22.15–24.00
The 27 Music 
Bar

 AFTER PARTY

ČTVRTEK 14. června
8.00–8.30
ZÁMEK – Výstavní 
síň za kavárnou

Hledání hlasu 
Hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům 1. kategorie a všem dalším 

zájemcům
8.35–8.55
DUHA Prezence recitátorů sólistů 1. kategorie (4. + 5. + 6. skupina)

9.00–12.00
DUHA PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 1. KATEGORIE (4. + 5. + 6. skupina)

13.00–16.00 Semináře Wolkrova Prostějova
13.00–16.00
ZÁMEK–Výstavní 
síň za kavárnou

Rozborový seminář 1. kategorie (4. + 5. + 6. skupina)

16.30
DUHA

PSČ (Příležitostné scénické čtení) 344 01, Domažlice
Kozina
Autor literární předlohy: Zdeněk Šmída. Dramatizace a režie: Dana Žáková

17.45
DUHA

Příležitostný recitační sbor ÚMYSL DOBRÝ, Uherské Hradiště 
Udělat je sloveso, se je zájmeno
Autor literární předlohy: Lenny Bruce
Dramatizace a režie: Hana Nemravová

18.25
DUHA

ZDIVIDLA Ostrava 
Už brzy dozpívám
Dramatizace a režie: Tereza Agelová a soubor

19.30–21.00 
DUHA Hodnocení poroty divadel poezie

ZÁMEK WOLKROVU PROSTĚJOVU
The 27 Music Bar

21.15 hodin

MISTERO BUFFO (Dario Fo) – komické mystérium, které v tomto provedení 
tvoří tři příběhy, vás rozesměje, dojme i přiměje k zamyšlení.
Režie: Alena Ambrová
Hraje: Radim Schwab

22.15–24.00 AFTER PARTY
PÁTEK 15. června
8.00–8.30
ZÁMEK – Výstavní 
síň za kavárnou

Hledání hlasu 
Hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům 2. kategorie a všem dalším 
zájemcům

8.35–8.55
DUHA Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie (1. + 2. + 3. + 4. + 5. skupina)

9.00–14.25
DUHA

PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 2. KATEGORIE (1. + 2. + 3. + 4. + 
5. skupina)

15.30–18.30 Semináře Wolkrova Prostějova
15.30–18.30
ZÁMEK-Výstavní 
síň za kavárnou

Rozborový seminář 2. kategorie (1. + 2. + 3. + 4. + 5. skupina)

19.30
DUHA

Inspirativní představení 
Divadlo J. K. Tyla v Plzni
HOWIE A ROOKIE LEE
Divoká jízda podivné dvojice outsiderů temnými zákoutími Dublinu. Krutě 
komická hra o křehkosti přátelství a osamělosti lidské existence. Režie: Marek 
Němec. Hrají: Jan Holík, Ondřej Rychlík

ZÁMEK WOLKROVU PROSTĚJOVU
Nádvoří prostějovského zámku
21.00 hodin MAJESTICO MUZIKUS – prostějovská unplugged kapela
22.00–24.00
The 27 Music 
Bar

AFTER PARTY

SOBOTA 16. června
8.00–8.30
ZÁMEK – Výstavní 
síň za kavárnou

Hledání hlasu 
Hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům 2. a 3. kategorie a všem dalším 
zájemcům

8.35–8.55
DUHA

Prezence recitátorů sólistů 2. a 3. kategorie 
(2. kategorie – 6. skupina)
(3. kategorie – 1. + 2. skupina)

9.00–12.15
DUHA

PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 2. a 3. KATEGORIE
(2. kategorie – 6. skupina)
(3. kategorie – 1. + 2. skupina)

13.15–16.15
ZÁMEK-Výstavní 
síň za kavárnou

Rozborový seminář 2. a 3. kategorie
(2. kategorie – 6. skupina)
(3. kategorie – 1. + 2. skupina)

19.00
DUHA

TO NEJLEPŠÍ NA KONEC…
Závěrečný večer 61. ročníku Wolkrova Prostějova s předáním cen 
festivalu

Vstupné pro veřejnost na celý večer na akci Zámek Wolkrovu Prostějovu: 20 Kč
Nádvoří zámku otevřeno po dobu trvání kulturního programu. 
After party pokračuje v The 27 Music Bar, který je otevřen do 24.00 hod.

Použité zkratky: 
DUHA = Duha – Kulturní klub u hradeb, Školní 4

Městská knihovna = Skálovo nám. 6

ZÁMEK – sál ZUŠ V. Ambrose = Perštýnské nám. 176/8

ZÁMEK – Výstavní síň za kavárnou = Perštýnské nám. 176/8

The 27 Music Bar = Školní 24

Kontakty: 

Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení 

DUHA – Kulturní klub u hradeb, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, 

tel. 582 329 623, 582 329 620 

www.prostejov.eu
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Poděkování.
Spolek LIPKA a Střední škola, zá-
kladní škola a mateřská škola JIS-
TOTA upřímně děkují za vstřícnost 
a podporu Magistrátu města Pros-
tějova při řešení mimořádné situace 
obou zařízení. 

Provoz denního stacionáře i speci-
ální školy pro děti, mládež a dospělé 
osoby s těžkým zdravotním postiže-
ním na dlouhých 6 týdnů zastavil led-
nový požár kotelny, který kompletně 
zničil všechny plynové kotle a návazná 
technologická zařízení. Vzniklá škoda 
dosáhla 844 297 Kč. Část nákladů 
byla uhrazena z pojistky, zbývající část 
však bylo nutné zajistit.

V této situaci oběma nestátním 
neziskovým organizacím velmi po-
mohlo Město Prostějov a poskytlo 
dotaci ve výši 100 000 Kč na úhradu 
zbývající části nákladů na celkovou 
rekonstrukci kotelny včetně výměny 
plynových kotlů. Bez pomoci Města 
Prostějova by byl provoz obou zaříze-
ní omezen mnohem delší dobu. 

Ještě jednou děkujeme za pomoc 
v mimořádné situaci, díky které se 
chod zařízení mohl vrátit v co nejkrat-
ší možné době do původního stavu.

Mgr. Renata Čekalová
PhDr. Marie Turková

předsedkyně LIPKA, z.s.
ředitelka SŠ, ZŠ  

a MŠ JISTOTA, o.p.s.

Soutěže ve zpěvu 2018 – Hanácký 
skřivan 15–20 let, zpívající rodina
V sobotu 14. 4. 2018 proběhl již 15. 
ročník regionální soutěže ve zpě-
vu mládeže od 15–20 roků poprvé 
z provozních důvodů v restauraci 
U hřiště ve Smržicích. Nesešlo se 
tolik soutěžících jako na mladších 
kategoriích do 15ti roků, i když byl 
program soutěží doplněn o další 
soutěže – Zpívající klávesák a Zpíva-
jící kytarista. 

V kategorii 15–17 roků zvítězila 
Karolína Šárníková z Nemilan písní 
od Lucie Bílé – Doufám, Druhá byla 
Kateřina Cetkovská z Olomouce s pís-
ní Listen To You Heart od Roxette 
a třetí Růžena Psotová s písní Čereš-
ně. Kategorii 18–20 roků – kde bylo 

5 přihlášených, ale bohužel se omlu-
vili všichni – jsme nemohli soutěžit… 
V kategorii DUA-TRIA zvítězilo DUO 
K.Cetkovská – K.Šárníková s písní Ra-
dio-Active, druhé místo duo R.Psoto-
vá – K.Šárníková s písní Stay , a třetí 
místo TRIO K.Cetkovská – R.Psotová 
– K. Šárníková s písní All Of Me . 

Další sobotu 21. 4. 2018 opět 
v restauraci U hřiště ve Smržicích – 
proběhl 13. ročník regionální soutě-
že ve zpěvu – Zpívající rodina. Na 1. 
místě skončila Terezka Kovářová 
s maminkou Katkou z Hrušky, 2. 
místo obsadila Lucinka Sedláčko-
vá s maminkou Lenkou z Ivanovic 
na Hané a třetí místo rodina Poulíč-

kových z Prostějova. 
Vítězové jednotlivých kategorií 

byli jako vždy odměněni hodnotný-
mi cenami a samozřejmě každý, kdo 
zazpíval, dostal „jak bývá nepsaným 
zvykem“ dobrou čokoládu a vítězové 
1. – 3.místo dostávají velmi hodnot-
né ceny pro motivaci – „zpívat, ale 
dobře“ je i hmotné ocenění rozhod-
ně dobré a všechny soutěže „SKŘI-
VANŮ“ i ZPÍVAJÍCÍCH RODIN 
jsou takto hodnoceny. Myslíme si, 
že v rámci dobré věci se nikdy nemá 
šetřit! 

Ing.Bohumil Moudrý – ředitel 
pěveckých soutěží,

 (redakčně zkráceno) 

Pozvánka
Zveme na besedu s veřejností 
v rámci cyklu Moderní město pro 
všechny generace. 
Vstupní část tohoto setkání bude-
me věnovat problematice exekucí 
a finanční gramotnosti. 
V druhém "poločase" se pak 
zaměříme na problematiku 
závislostí – příčinám, problémům 
a možnostem řešení. 
Pozvání k diskuzi tentokrát přija-
li odborníci Radek Hábl (dluhový 
expert) a David Bezdomnikov 
(expert věnující se problematice 
závislostí). 
Těšíme se na Vás v příjemném 
prostředí Café Botanico 
5. června v 17:00. 

Pozvánka
Klub Sociálně demokratických 
žen Prostějov a Boxeři DTJ 
Prostějov si Vás srdečně dovolují 
pozvat na
ZÁBAVNÝ DĚTSKÝ DEN,
který se koná v pátek 1. 6. 
2018 od 15–19 hodin ve ven-
kovním areálu DTJ Prostějov, 
Krasická 4449/6 u Akvaparku, 
v případě nepříznivého počasí 
v tělocvičně DTJ.
Pro děti jsou připraveny:
a soutěžní disciplíny
a sladké odměny
a  přehlídka školní mládeže 

v boxu
a od 17 hodin diskotéka
a stánek s občerstvením
a celé odpoledne hudebně 
doprovází Jarda Knejp
Vstup volný
Za organizátory : 
Petr Novotný, DTJ Prostějov
Jana Halvadžievová a Milada 
Galářová, Klub SDŽ Prostějov

Pozvánka
V sobotu 16. 6. 2018 od 13 do 17 hodin

Galerie „U Dvořáků“ v kavárně v Prostějovském zámku 
studie možného využití zámku Ptení 

práce dvou studentek FA VUT BRNO
Zámek Ptení je v majetku města Prostějova, díky předchozímu vedení Lesů 
města Prostějov má zajištěnou kvalitní střešní krytinu. V současné době 

není využíván. Studentky FA VUT Brno, nabízí dvě možností širokého využití 
pro celý náš region.

Přijděte se zamyslet. Historie je naše dědictví. K studii vám podá výklad 
MVDr. Zuzana Bartošová, zastupitelka statutárního města Prostějova 

za KDU-ČSL.

Pozvánka
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

Úspěšná spolupráce výtvarných oborů  
ZUŠ Litovel a ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov

Nejprve se zrodil nápad. Ná-
pad, uspořádat společnou výstavu 
na počest planety Země. Z počátku 
byl docela maličký, ale jak jsme tak 
vymýšleli, kreslili, malovali a tvořili 
z keramické hlíny či přírodních ma-
teriálů, rostl a rozvíjel se... A spo-
lečná výstava byla na světě!

Výstava Planeta Země od malička 
odstartovala spolupráci žáků a uči-
telů výtvarných oborů ZUŠ Litovel 
a ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov. Tato 
výstava byla slavnostně zahájena 

vernisáží dne 4. dubna 2018 v Turi-
stickém informačním centru Litovel. 
K vidění byla do 26. dubna, poté se 
přestěhovala do prostor výtvarného 
oboru ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, 
kde ji bylo možné zhlédnout do kon-
ce května. Výstavy se účastnili žáci 
ve věku 6–14 let, jejichž díla vznikala 
pod výtvarným vedením vyučujících 
Jany Šromové (ZUŠ Litovel), Mar-
kéty Vykoukalové Dvořákové, Mar-
kéty Šindelářové, Lucie Hradilové 
a Hany Palacké (VO ZUŠ Prostějov).

Spolupráce obou škol pokračo-
vala pozváním na prostějovskou 
ZUŠku, jejíž vyučující zorganizo-
vali pro žáky a učitele ze ZUŠ Lito-
vel prohlídku prostor výtvarného 
oboru a společný výpal keramiky 
technologií Raku. Žáci se tak sezná-
mili s tímto netradičním postupem 
a z Prostějova si odváželi kromě 
jedinečného zážitku také krásné 
výrobky.

Markéta Vykoukalová 
Dvořáková
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Vykoupíme a v hotovosti zaplatíme 
starožitný nábytek, chromový, umakartový 

a také z padesátých let i mladší.
Dále vykoupíme a v hotovosti zaplatíme obrazy, zbraně, hodiny, 

porcelán, sklo, hračky, moto věci, staré knihy a pohlednice, 
vyznamenání, vojenské uniformy, mince a jiné vojenské věci, 

fotoaparáty, rádia, gramofony, kamna, stříbrné věci a jinou veteš, 
která Vám doma, na chalupě, ve sklepě, na půdě, či v garáži překáží.
Vykoupíme a v hotovosti zaplatíme také celé pozůstalosti a zajistíme 

komplexní vyklízecí práce.
Seriózní a rychlé jednání, platba hotově.

Neváhejte a zavolejte – tel.: 773 113 303

RV
17

02
18

4/
05

RV
18

01
09

7/
01

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Předpoklady:
•  středoškolské vzdělání ekonomického směru,  

praxe v oboru a znalost účetních předpisů 
v podnikatelské sféře výhodou, 

•  samostatnost, spolehlivost, loajalita,
•  vhodné i pro absolventy.
•  Nástup možný dle dohody.

Nabízíme:
•  Zajímavé mzdové ohodnocení, podíl na hospodářských 

výsledcích společnosti (13. plat), příspěvky na stravování, 
stabilní zaměstnání, práce na plný úvazek, v případě 
zájmu možnost zkráceného úvazku. 

významný evropský výrobce 
sportovních míčů a jiných 
sportovních potřeb

Své životopisy zasílejte do 13. 06. 2018 
na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Bližší informace Vám poskytne Hana Wiesinger, personální manažerka
tel: +420 582 314 264, +420 736 510 793

mail: h.wiesinger@gala.cz
adresa: Gala a.s., Západní 1/75, 797 32  Prostějov - Krasice

ÚČETNÍ/POMOCNÁ ÚČETNÍ

Oslavy Dne učitelů v sekci učitelů – 
seniorů při oblasti Střední Morava
V úterý 27. 3. 2018 jsme se sešli 
na slavnostním odpoledni ke Dni uči-
telů. Kulturní program zajistila paní 
prof. Mgr. Havlíková se svým sou-
borem. Vystoupení bylo velmi pěkné 
a mnohé z nás si také zazpívaly. Mezi 
hosty byli pí Mgr. Hemerková, náměst-
kyně primátorky, pan Bc. Smetana, ná-
městek primátorky, p. Mgr. Krchňavý, 
ředitel ZŠ a MŠ Jana Železného a před-
seda školské komise.

Po vystoupení pěveckého souboru 
pí Mgr. Havlíkové následovaly proje-

vy hostů, tombola a občerstvení. 
Občerstvení připravily sponzorské 

firmy za pomoci p. Mgr. A. Duška. 
Na závěr odpoledne vystoupil zpěvák, 
rodák z Prostějova, Karel Kekéši. Se 
zpěvákem jsme si zazpívali známé 
písně našich interpretů.

Na závěr děkujeme sponzor-
ským firmám i panu Mgr. A Duškovi 
za pěkné odpoledne.

Výbor sekce učitelů – důchodců 
Znojilová Ludmila

GALERIE CYRIL zve:
LOVE MESSAGES

Magdalena Turzová
5. 6. 2018–15. 7. 2018, vernisáž 5. 6. 18:00

Prostějov, Brněnská 25
Otevřeno každou neděli 10–11 hod., či po domluvě přes kontakty:  

galeriecyril@gmail.com , 728 341 231, www.galericyril.cz 
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Pronitka na loutkařských Letnicích
Už čtvrtý rok završuje loutkové di-
vadlo Pronitka svoji sezónu účastí 
na celostátní přehlídce loutkových 
divadel v Přerově. Sokolská divadla 
se tu střídají napřesrok s takzvaný-
mi Letnicemi, což je přehlídka ama-
térských souborů z celé republiky. 

Během tří květnových dnů 11. – 
13. 5. 2018 se na prknech přerovské-
ho loutkového divadla představilo 
devět pohádek souborů z různých 
koutů republiky. Loutkařský soubor 
PRONITKA odstartoval celou pře-
hlídku pohádkou Kašpárek, princez-
na a drak, kterou napsala principál-

ka Lucie Hlačíková. Večer vystoupil 
soubor z Olšan Kašpárkovi kamará-
di s originální pohádkou pro dospělé 
v hanáckém nářečí O zhnilým Loj-
zkovi aneb první hanácké kosmo-
naut. Loutkové divadlo Přerovský 
Kašpárek zahrálo pohádku O chytré 
princezně, divadlo Klubíčko ze Zá-
břehu – O loutkách, divadlo Před 
branou z Rakovníka – Kašpárek 
a Čerti, divadlo z Plzně Špalíček – 
Varieté, divadlo Jiskra Praha Koby-
lisy – Popelka, divadlo z Chrudimi 
Kacafírek – Tři (ne)známé bajky. 
Pohádkový maraton ukončilo diva-

dlo Srdíčko z Vysokého Mýta pohád-
kou Kašpárek v Začarovaném lese. 

Kromě pohádek, které zřejmě nej-
více ocenili nemladší diváci, zařadili 
do programu organizátoři i zajímavé 
přednášky a besedy. Jako hosté přijeli 
do Přerova manželé Matěj a Mirka Ko-
pečtí, potomci legendárního loutkové-
ho divadelníka Matěje Kopeckého. 

Přijeli také hosté z České obce 
sokolské, místního Sokola, ze Svazu 
českých divadelních ochotníků ama-
térských loutkařů či z ministerstva.

Tyto přehlídky jsou velkým obo-
hacením nás loutkářů, ale i diváků, 

kteří tak mají možnost seznámit se 
s různými styly provedení pohádek 
(marionety, maňásci, plošné loutky, 
„živáčci“, a další..). Z přehlídky jsme 
si přivezli spoustu zkušeností, navá-
zali jsme nová přátelství, měli jsme 
možnost setkat se se zajímavými 
lidmi.

PRONITKA svojí účastí na celo-
státní přehlídce loutkařské Letnice 
velmi přispěla k propagaci Sokola 
I Prostějov i statutárního města Pro-
stějova. Děkujeme za podporu.

Lucie Hlačíková
principálka

Loutkové divadlo Starost z Prostějova vystoupilo na Třebíčském loutkářském jaru
V Třebíči probíhal v březnu jeden z nej-
starších festivalů amatérského loutkář-
ství, oblíbené Třebíčské loutkářské 
jaro. Ve velkém divadelním sále taměj-
šího Národního domu se už po několi-
káté představil i host z Hané – prostě-
jovské loutkové divadlo Starost.

V loňském roce nastudoval tento 
prostějovský soubor poprvé ve své his-
torii klasickou pohádku podle Boženy 
Němcové, kterou zdramatizoval a pro 
potřeby souboru upravil jeho člen Pa-
vel Moš. Jak na přehlídce v úvodu řekl 
její dlouholetý ředitel Jaroslav Dejl: 
„Starost jsme tu zažili s kramářskými 
písněmi, starými rytírnami, maňás-

kárnami – ale s klasickou pohádkou 
jsou zde opravdu poprvé.“ Přehlídky 
se zúčastnilo sedm souborů ze čtyř 
krajů České republiky.

Historické marionety, se kterými 
tento známý amatérský soubor vystu-
puje, nejsou typově nejvhodnější prá-
vě pro ztvárnění klasických českých 
pohádek. Ale Starost se o to pokusila 
a snad docela se ctí. Hrdinou pohádky 
je vojenský vysloužilec Michal, který 
na své cestě domů vytrestá zlou lakot-
nou selku i její neméně zlé pomocníky 
z pekla – a jak bývá v pohádce zvykem, 
dobro nakonec zvítězí nad zlem. „Je to 
klasická pohádka na klasické motivy, 

je to pro děti od pěti tak do dvanác-
ti let, není to ani pro ty úplně prťavé 
ani pro puberťáky,“ charakterizoval 
inscenaci její režisér Zbyněk Melka, 
dlouholetý prostějovský ochotník 
a někdejší jevištní technik prostějov-
ského divadla.

Proč tak dlouho váhali s tím uvést 
pohádku, vysvětlil vedoucí soubor 
a jeho zakladatel Ivan Čech: „Naše 
marionety byly vytvořeny v době, 
která dbala na přísná pravidla žánru 
– takže záporné postavy budí hrůzu, 
Kašpárek není malý kluk, ale dospělý 
mužík malého vzrůstu – no a kladné 
postavy mají blízko k přísným gotic-

kým sochám. A to je dnešním dětem 
trošku vzdálené. A viděli jste jak tady, 
byť hrajeme ve velkém sále relativně 
daleko od lidí, tak při náhlém nástupu 
čertů chtěly děti utíkat! Ale prostějo-
vští diváci se nemusí bát, Kouzelnou 
Mošnu – jak se pohádka jmenuje, uvi-
dí prostějovští příznivci loutek snad 
na MEDArtu, protože tam vystupují 
všechny prostějovské divadelní spolky 
a nejen ony,“ dodal Čech s tím, že spo-
lek dostává na svou činnost příspěvek 
od Statutárního města Prostějova.

Ivan Čech,  
předseda divadelního spolku 

Ivana Čevelová

Nová divadelní sezóna je připravena
Setkání s hereckými hvězdami a mno-
ha divadelními soubory v nové sezó-
ně 2018–2019 opět nabídne Městské 
divadlo v Prostějově. Prodej nového 
abonmá pro čtyři divadelní skupiny, cy-
klus abonentních koncertů, pohádkové 
předplatné pro děti a rodiče a před-
platné cyklu LiStOVáNí bude zahájen 
v pondělí 18. června a skončí v sobotu 
30. června. „V tomto období rezervu-
jeme místa současným 1803 předpla-
titelům,“ uvedla ředitelka Městského 
divadla v Prostějově Jana Maršálková. 
Prodej bude pokračovat od 6. srpna 
do 6. září, v této době již budou uvolně-
ná místa k dispozici všem zájemcům.

Všichni současní abonenti obdrží 
poštou informační brožury s boha-
tou programovou nabídkou. Údaje je 
možné vyhledat také na webu: www.
divadloprostejov.cz. 

„Zaznamenali jsme informace, že 
předplatné lze zakoupit pouze on-li-

ne přes internet. Ale je tomu právě 
naopak. Předplatné prodáváme pou-
ze v divadelní pokladně, “ zdůraznila 
ředitelka Maršálková. Poznamenala 
současně, že nadcházející sezóna bude 
kvůli rekonstrukci divadla kratší, pro-
gramovou nabídku to ale neovlivní: 
„Všechna abonentní představení i ti-
tuly mimo předplatné odehrajeme 
v kratším časovém úseku. Budeme 
zkrátka hrát trochu častěji. Sezóna 
začne v říjnu a skončí stejně jako letos 
v květnu.“

Vzhledem k tomu, že Prostějov 
nemá vlastní soubor, je nabídka sesta-
vena jako vždy z hostujících divadel. 
Z pražských scén se diváci mohou těšit 
na Činoherní klub, Divadlo v Dlouhé, 
Dejvické divadlo, Divadlo Rokoko, 
Divadlo Ungelt a další. „Do nabídky 
zařazujeme pravidelně také nejlepší 
oblastní divadla,“ prohlásila Mar-
šálková a dodala, že ve výčtu nebude 

chybět Moravské divadlo Olomouc, 
Slezské divadlo Opava, Městské di-
vadlo Mladá Boleslav, Východočeské 
divadlo Pardubice, Klicperovo divadlo 
Hradec Králové či Divadlo Petra Be-
zruče Ostrava.

Z hereckých hvězd, na které se mo-
hou diváci těšit, uvedla ředitelka jen 
některé: Petr Nárožný, Ondřej Vetchý, 
Ivan Trojan, Martin Myšička, Jaromír 
Dulava, Eliška Balzerová, Pavla To-
micová, Veronika Khek Kubařová, 
Vladimír Polívka, Ondřej Kavan, Jana 
Paulová a další.

Třetím rokem nabídne divadlo 
svým příznivcům TROJÁK – tedy 
balíček tří představení, jejichž společ-
ným jmenovatelem je tentokrát he-
rečka Simona Stašová, po jejímž boku 
se představí Michal Dlouhý, Kamil 
Halbich, Vasil Fridrich a další herci.

Zajímavá je také nabídka sedmi 
koncertů, na nichž se představí vý-

znamní sólisté i hudební seskupení. 
Předplatné Čtyřlístek, které je určeno 
nejmenším divákům a jejich doprovo-
du, nabídne čtyři víkendová předsta-
vení. Do Prostějova zavítá například 
Divadlo Spejbla a Hurvínka.

Divadlo nezarmoutí ani vyznavače 
projektu scénického čtení LiStOVáNí.
cz., které v sedmi pořadech zprostřed-
kuje sedm bestsellerů našich i světo-
vých literárních tvůrců. 

Programová brožura na sezónu 
2018–2019 tradičně zmiňuje také 
podzimní divadelní přehlídku Aplaus, 
kterou prostějovské divadlo pořádá 
ve spolupráci s marketingovou spo-
lečností TK PLUS. 

V sobotu 17. listopadu se prostě-
jovské divadlo opět připojí k meziná-
rodnímu projektu Noc divadel, letos 
s podtitulem Československá noc di-
vadel – s akcentem na stoleté výročí 
státnosti. (eze)
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akce pro veřejnost
Den dětí na Hloučele
KDY: pátek 1. června, od 15:00 
do 19:00
KDE: Bistro Hloučela U Matesů, ul. 
Pod Kosířem
Ve spolupráci s Bistrem Hloučela 
U Matesů pořádáme hravé i vzdě-
lávací odpoledne na Hloučele. Pro 
děti budou připraveny nízké lanové 
aktivity, tvořivé činnosti i stanoviště 
zaměřená na přírodu Hloučely. Další 
program zajišťuje Bistro Hloučela 
U Matesů.

osvětová akce
Den životního prostředí 
KDY: sobota 9. června, od 9:00 
do 12:00
KDE: nám. T. G. Masaryka v Prostě-
jově
Oslava Dne životního prostředí v Pro-
stějově. Představí se řada organizací 
zabývajících se přírodou či ochranou 
přírody (Český svaz ochránců přírody, 
Okrašlovací spolek, Český svaz 
včelařů, Český zahrádkářský svaz, 
Bonsai klub Haná, Záchranná stanice 
v Němčicích nad Hanou). Pro děti 

i dospělé budou připraveny aktivi-
ty zaměřené na ochranu životního 
prostředí, k dispozici bude Vodní bar, 
ukázka dravců a sov ze záchranné 
stanice, prosklený včelí úl. Během 
celého dopoledne bude hrát živá hud-
ba, v 11.00 představení Maňáskového 
divadla Sluníčko. 

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 11. června, 16:00–18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny. 

vycházka pro veřejnost
Setkání s přírodou – Bělecké pozo-
rovatelny zvěře
KDY: sobota 16. června, od 8:30 
do 15:00
Kde: lesy v okolí Běleckého mlýna
V rámci celosvazové akce „Setkání 
s přírodou“ projdeme lesy v okolí 
Běleckého mlýna a pokusíme se najít 
a navštívit všechny pozorovatelny 
zvěře. Hledání pozorovatelen bude 
spojeno s plněním hravých úkolů 

a přírodovědných aktivit zaměřených 
na život v lese. Vycházku zakončíme 
v příjemném prostředí restaurace 
Bělecký mlýn. 
Sraz na vlakové zastávce Zdětín 
v 8:30, odjezd vhodného vlaku 
z Prostějova v 8:02. Návrat vlakem ze 
Zdětína, odjezd 14:33. 

zájezd pro veřejnost
Zájezd pro seniory: Rejvíz a Lázně 
Jeseník
KDY: sobota 23. června, od 7:00 
do 19:00
KDE: odjezd v 7:00 z Joštova nám. 
v Prostějově 
Na úvod si projdeme krásnou trasu 
k mechovému jezírku na Rejvízu. Po-
tom přejedeme do Lázní Jeseník, zde 
nás čeká vycházka kolem studánek 
na Studničním vrchu, kde se nachází 
na šedesát pramenů, pomníků, 
vyhlídek, památných skal a křížů. 
Navážeme návštěvou balneoparku, 
což je speciální „vodní zahrada“, v níž 
se můžete brodit potůčky, vyzkoušet 
Priessnitzovy lavičky nebo Priessnit-
zovy střiky, popř. i přírodní sprchy se 
studenou pramenitou vodou. Návrat 
kolem 19. hod. Cena 200 Kč. Nutno se 
předem přihlásit na iris@iris.cz.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 25. června, od 16:00 
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 

100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny. 
zájezd pro veřejnost
Prosiecka a Kvačianska dolina
KDY: sobota 30. června, od 5:00 do 21:00
KDE: Chočské vrchy – Prosiecka 
a Kvačianska dolina
Navštívíme národní přírodní rezer-
vace Prosiecka a Kvačianska dolina 
– dvě kouzelné vápencové doliny 
v Chočských vrších, známé svou 
rozmanitostí a bohatou květenou. 
Projdeme trasu z Prosieku do Kva-
čan, lemovanou horskými potoky, 
vápencovými skalami, soutěskami, 
prameny, vodopády, navštívíme 
mlýny Oblazy, Jánošíkovu hlavu, 
vyhlídky Velký a Malý Roháč. Délka 
trasy asi 13 km, chůze 4 až 5 hodin, 
střední obtížnost. Krátký úsek nutno 
překonat po žebřících. Při zpáteční 
cestě zastavení v Bešeňové (termální 
koupaliště, bešeňovské travertiny, 
studánky apod.).
Odjezd v 5:00 z Joštova náměstí 
v Prostějově. Návrat do 21 hod. 
Cena zájezdu 500 Kč. Nutno se předem 
přihlásit na iris@iris.cz a zaplatit 
poplatek, buď převodem na účet 
1500222309/0800 (do poznámky napiš-
te své jméno), nebo hotově v kanceláři 
Ekocentra Iris na Husově náměstí 67 
v Prostějově. S sebou platný cestovní 
doklad (občanský průkaz nebo pas) 
a slovenskou měnu (euro). Cestovní 
pojištění si zařizuje každý sám. 
 
Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov a MŽP 
v rámci projektu Pomáháme přírodě

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

pořádá v červnu tyto akce:
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EXKLUZÍVNÍ  VYDAVATELVodní 23, 796 01 Prostějov
tel. 608 805 659, 775 341 705
email: jhreality@jhreality.cz

www.jhreality.cz

Prostějov, Západní ul. 
Prodej novostavby bytu 2+kk v OV, zvýšené přízemí, 
54 m2 + balkon 8 m2 + zahrádka 60 m2. Kolaudace 
VIII/2018. PENB – B.  Cena: 2.090.000 Kč

Prostějov, za Olomouckou ul. 
Pronájem nově vybudovaných obchodních, či 
skladovacích prostor o celkové ploše 442 m2, 
parkovací stání. PENB – B. Cena: 1.600 Kč/m2/rok

Prostějov, Českobratrská ul. 
Prodej bytu 2+1 v OV, 56 m2, 1. patro, před rekonstruk-
cí, za domem zahrada. PENB – F.  

Cena: 1.249.000 Kč

Kostelec na Hané, okr. Prostějov
Stavební pozemek 1756 m2, rozměr 10 x 176 m. 
Lze rozdělit na 2 parcely. Veškeré inž. sítě u pozemku 
+ vlastní studna.  Cena: 2.192.000 Kč
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Vanuatu – Děti ráje
Opět po roce přivítáme v knihov-
ně fotografa, novináře a cestovatele 
Tomáše Kubeše. Fotografování se 
věnuje vášnivě již od dětství, stejně 
jako cestování a poznávání odlišných 
kultur. Navštívil více než 120 zemí 
a svými fotoreportážemi přispívá 
například do časopisu Koktejl nebo 
Lidé a země. Při jeho minulých ná-
vštěvách jsme se spolu s ním vypravi-
li do Střední Afriky, na Sibiř i na Pa-
puu Novou Guineu. Jeho poslední 

cesta vedla na patnáct zapomenutých 
ostrovů země Vanuatu uprostřed Pa-
cifiku. Vydejme se tedy spolu s ním 
na nejpřátelštější místo na světě, 
do tropického ráje s průzračným mo-
řem a stále usměvavými obyvateli. 
Čekají na nás palmové háje, lahodné 
kokosy, divoké pláže, modré díry, 
tradiční slavnosti, setkání s duchy 
i výstup na magickou a stále činnou 
sopku Mount Yasur na ostrově Tana. 
To vše ve čtvrtek 14. června v 17 hod.

Máte rádi deskové hry? Hráli jste 
někdy Dračí doupě? A znáte Mun-
chkin – tedy jednodušší, ale o to 
zákeřnější karetní verzi této hry? 
Chcete zachránit svět před strašnou 
pandemií? Ve hře Pandemic budete 
mít příležitost. A víte, jak se hraje 
Švábí salát? Pokud si chcete tyto, 
ale i další deskové hry zahrát, mů-
žete si je z knihovny nově vypůjčit 
i domů. Tato služba je nyní k dispo-
zici ve studovně, v přízemí hlavní 
budovy na Skálově náměstí, všem 
čtenářům zdarma. Seznam všech 
her, které si můžete vypůjčit, najde-
te na našich webových stránkách. 
Je jich už víc než čtyřicet.

Uzavření 
knihovny pro 
děti a mládež
Upozorňujeme, že knihovnu pro 
děti a mládež čeká o letních prázd-
ninách příprava na stěhování. Už 
na podzim bychom se měli se svými 
čtenáři opět potkávat v nově zrekon-
struované budově domu dětí a mlá-
deže na ul. Vápenice. Z tohoto důvo-
du bude posledním dnem provozu 
ve stávajících prostorách na nádvo-
ří prostějovského zámku pátek 13. 
července. Poté bude knihovna až 
do konce srpna zcela uzavřena. Bu-
deme totiž obalovat, přeštítkovávat 
a připravovat na stěhování všech 
50 000 knížek, 60 metrů regálů 
a další nábytek a techniku. Myslete 
tedy na to při zásobení vašich dětí 
četbou na léto. Výpůjční doba knih, 
které si půjčíte v červnu, bude auto-
maticky prodloužena až do 5. října. 
Upozorňujeme také, že v průběhu 
července a srpna nebudou v knihov-
ně probíhat žádné tradiční letní akce 
pro děti, jakými bývají Pizza kviz, 
Dny šikulů nebo předčítání pro děti. 

Promítej i ty: 
Epidemie 
svobody
Ve středu 13. června v 17 hod. vás 
zveme na promítání dalšího filmu 
z projektu Promítej i ty! Dokument 
Epidemie svobody se zabývá často 
diskutovaným tématem očkování 
dětí. Proč je v Česku očkování po-
vinné, když ve většině zemí západ-
ní Evropy mají rodiče právo volby? 
Neočkují tu doktoři děti příliš brzy? 
A mají vůbec čeští rodiče o očkování 
dostatek informací? Dokumenta-
ristka Tereza Reichová s manželem 
Hynkem Reichem Štětkou hledají 
odpovědi na tyto a mnohé další otáz-
ky. S narozením dcery Žofky přišly 
obavy o její zdraví. Mladí manželé 
se vyzbrojují kamerou a točí vše, co 
by mohlo ovlivnit jejich rozhodnutí, 
zda dceru očkovat, nebo ne. V dis-
kusích s pediatry, s ministerstvem 
zdravotnictví, s kamarády, s babič-
kou malé Žofky i sami mezi sebou 
zjišťují, že vytvořit si na celý problém 
jasný a dobře podložený názor není 
zdaleka tak jednoduché.

Setkání s Petrem Hruškou

V červnu končí první ročník je-
dinečného projektu Spisovatelé 
do knihoven, jehož cílem bylo pro-
pagovat současnou kvalitní českou 
literaturu a představit veřejnosti 

zajímavé, známé i méně známé čes-
ké autory. Posledním, koho v rámci 
letošního ročníku tohoto projektu 
v pondělí 18. června v 17 hod. přiví-
táme, bude básník a literární histo-

rik Petr Hruška. Je bytostně spjatý 
s Ostravou, kde se v roce 1964 naro-
dil a poté vystudoval Vysokou školu 
báňskou. Později studoval českou 
literaturu a literární vědu na Filo-
zofické fakultě Ostravské univerzity 
a na Masarykově univerzitě v Brně. 
Věnuje se literární historii a českou 
literaturu také vyučuje. V roce 1995 
se uvedl sbírkou básní Obývací ne-
pokoje, následovaly sbírky Měsíce, 
Vždycky se ty dveře zavíraly, Auta 
vjíždějí do lodí, Darmata a Ne-
vlastní. Na autorském večeru podle 
jeho slov zazní verše i próza, drsné 
i groteskní, z knih i z nových ruko-
pisů, zkrátka to, co vznikne „ostru-
hou okamžiku“. To vše ještě krásně 
zkomplikuje jeho partnerka, zpě-
vačka a skladatelka Yvetta Ellerová, 
která zahraje na metalofon a zazpí-
vá zhudebněné básně, možná esky-
mácké, možná Hruškovy.

Půjčování deskových her
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MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991

www.muzeumpv.cz
www.facebook.com/muzeumagalerievprostejove

https://twitter.com/muzgalPv
otevřeno denně mimo pondělí 9:30–12:00 a 13:00–17:00

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

ROZTOMILOSTI ZUZANY HONSOVÉ
do 3. 6. 2018

Výstavní sály Muzea a galerie v Prostějově hostí 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
do 3. 6. 2018
Výstava skupiny, kterou tvoří dva výtvarné 
kruhy pod vedením PaedDr. Květy Snášelové, 
členky UVUO Olomouc. Kolekce kreseb, 
pastelů a akvarelů představuje ilustrativní 
a abstraktní tvorbu výtvarníků, která vzniká při 
poslechu meditativní hudby.

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

POJĎTE PROŽÍT PŘÍBĚH 
NEJSTARŠÍ PALÍRNY V EVROPĚ
od 15. 6. do 16. 9. 2018 

Víte, že v Čechách máme výjimečnou palírnu, která je ještě o 90 let 
starší než nejstarší slavná irská palírna Bushmills? Výstava je určena pro 
tři skupiny návštěvníků. Znalce historie výstava zaujme přehledným 
chronologickým textovým a obrazovým zpracováním vývoje palírny 
od roku 1518 až do současnosti.
Kdo hledá rychlou informaci o dění kolem destilování alkoholu
v Prostějově, tak během audiovizuálního představení za 5 minut prožije 
plných 500 let. A koho zajímá historie a vývoj výroby alkoholických nápojů, 
tak si může přímo na místě vyzkoušet práci lihovarníků zakladatelů 
Starorežné a namíchat nápoj dle vlastního receptu a tradiční metody.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

GRAND HOTEL 
od 7. 6. do 2. 9. 2018

Výstava fotografií současné české cha-
rismatické fotografky tvořící pod pseu-
donymem Tereza z Davle, o jejíž práce 
je zájem i v zahraničních galeriích. 
Kolekce představí návštěvníkům asi 
40 fotografií, na nichž jsou uhranči-
vým způsobem zachyceny v různých 
pokojích a kulisách Grandhotelu ženy 
a dívky. Přesto, že se nejedná o profe-
sionální modelky, díky způsobu, jakým 
je fotografka ztvárňuje, jsou výsledkem 
mimořádně přitažlivé snímky.

Muzejní K AVÁRNA
vás zve do výjmečného
prostředí Š PA L Í Č KU
k příjemnému posezení.
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ – 
HVĚZDÁRNA

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

PŘEDNÁŠKA
AIRGLOW – POHLEDY ZE ZEMSKÉHO POVRCHU
A Z DRUŽICE NPP – RNDr. MARTIN SETVÁK, CSc.
7. 6. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN 

V rámci přednášky se seznámíme s jednou z nejmodernějších 
meteorologických družic, americkou družicí Suomi NPP, jejím 
přístrojovým vybavením, a především přístrojem Day/Night Band 
(DNB) a jeho možnostmi nočního snímání zemského povrchu 
a atmosféry. Přístroj DNB je natolik citlivý, že umožňuje zachytit 
i jeden z nejslabších optických jevů v atmosféře, tzv. airglow – přirozené 
záření noční oblohy. Na něj bude zaměřena hlavní část přednášky, 
ve které si vysvětlíme podstatu jevu, shlédneme ukázky pozorování 
airglow ze zemského povrchu i Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), 
a konečně se podíváme na ukázky pozorování různých typů airglow 
družicí Suomi-NPP.
Přednášející je naším předním specialistou na využití snímků 
z meteorologických družic. Ve svém volném čase se věnuje fotografii, 
především intervalovému snímání (timelapse) oblohy, především té 
denní. Jeho koníčkem – jak profesním, tak soukromým – jsou konvektivní 
bouře a vše co s nimi souvisí. Podrobnější informace o přednášejícím lze 
nalézt na jeho soukromých stránkách www.setvak.cz.
Vstupné 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. 
Vstupenky je možné předem rezervovat.

VĚDA V ULICÍCH
ÚTERÝ 19. 6. (ÚTERÝ) 8:30 – 12:00 HODIN

Školní mládeži, ale i široké veřejnosti budou přímo na hlavním 
prostějovském náměstí prezentovány atraktivní formou různé 
přírodovědné a technické zajímavosti a experimenty, přičemž některé 
z nich si mohou zájemci i sami prakticky vyzkoušet. Vedle hvězdárny 
se budou této akce účastnit poprvé v historii všechny prostějovské 

střední školy. Tímto způsobem zpřístupňujeme široké veřejnosti 
krásu a zajímavost poznávání přírody a vesmíru a podněcujeme zájem 
veřejnosti o své vzdělávání, zejména s důrazem na děti a mládež. 
V případě města Prostějova se navíc jedná o nepřerušenou tradici, 
ojedinělou v rámci celé naší republiky.
Vstup volný.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST

Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00 do 16:00 hodin. 
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pátek od 22:30 
do 23:30 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.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
JAK VOJENSKÝ BUBENÍČEK ZACHRÁNIL SVĚT

Pohádku uvádíme každou 
červnovou středu v 15:30 
hodin. Bojovný král Mars chce 
vládnout celému světu. Zajistit 
mu to má jeho armáda. Co se 
však stane, když vojsko odmítne 
válčit? A co malý bubeníček, 
bude na vše stačit sám nebo 
mu někdo pomůže? V pohádce 
vše dobře dopadne. Bojovný 

král bude potrestán. Proměněný v planetu stále obíhá okolo Slunce. 
Vstupné děti, studenti, senioři a invalidé 10 Kč, dospělí 20 Kč.

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

První i druhá výstava jsou do-
stupné na začátku astrono-
mických pořadů a pozorování 
a v tom případě jsou jejich 
součástí a po domluvě i kdy-
koliv jindy. V takovém přípa-
dě je vstupné dospělí 20 Kč, 
děti, studenti do 26 let, senioři 
a invalidé 10 Kč. Třetí, čtvrtou 
a pátou výše uvedenou výsta-
vu také zdarma zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena. 
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MEDart 2018
Základní umělecká škola Vladimíra 

Ambrose ve spolupráci s Kulturním 

klubem u hradeb DUHA pořádají:

Přehlídku prostějovských diva-

delních souborů a jejich hostů 

s podtitulem „…….proč by Ha-

nák jezdil za divadlem ven, když 

ho má doma….“

4. – 8. června 2018

Pondělí 4. června 2018
9. 00, 10.30 sál zámku, Pernštýnské 

náměstí

JAK SE ZBAVIT MSTIVÝ SONI, 

MATYLDA

Crazy příběhy ze školního prostředí 

hrají divadelní soubory při ZUŠ V. A. 

v Prostějově – Partička ze Žábokudel 

a PVDramík 

Režie: Hana Šprynarová a Jana 

Turčanová

19.00 DUHA, kulturní klub u hradeb

Didier Bénureau

MŮJ TCHÁN JE PRINCEZNA

Provokativní francouzská komedie 

o tom, jak snadno se mohou člověku 

změnit jeho dosud neotřesitelně 

pevné životní zásady. Stačí pouhá 

maličkost, jen aby se zeť svému 

vlastnímu tchánovi svěřil, že se do něj 

patrně zamiloval.

Režie: Pavel Drmola

Hrají: J. Dohnal, P. Drmola, M. Drmo-

lová, H. Švédová, P. Kutalová

Moje divadlo Prostějov

Úterý 5. června 2018
9.00 – 13.00 učebny LDO ZUŠ V. 

Ambrose, Pernštýnské náměstí

PANTOMIMA workshop

Vede lektor: Miro Kasprzyk

18.00 sál zámku, Pernštýnské 

náměstí

MIM SHOW

Pantomimicko-improvizační one man 

show jednoho z předních slovenských 

mimů – Miroslava Kasprzyka. Připrav-

te se na humorné scénky, parodie 

na reklamy či glosování "zvířátek" 

na aktuální témata".
Středa 6. června 2018
17.00 sál zámku, Pernštýnské 

náměstí

William Shakespeare

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY 

9 mladých dívek si hraje se Shake-

spearem, jediným mužem, který je 

dokáže trochu zkrotit.

Režie: Magdalena Krejčí

Dramaťák CMG

David Duchovny

KRÁVA NEBESKÁ 

Punkový příběh zvířat z farmy o cestě 

za svobodou.

Režie: Jana Turčanová

PVDram

Čtvrtek 7. června 2018
Nádvoří zámku, Pernštýnské náměstí

15.00 

Matěj Mužik

TEREZKA A KOUZELNÉ AUTÍČKO 

Malé Terezce se stane hrozná věc! 

Ztratí se na školkovém výletě. A co 

hůř, spolu se svojí největší nekama-

rádkou Emou. Ale co teď? Jak se 

dostanou včas do školky, když už je 

autobus pryč? 

Režie: Matěj Mužik

Divadlo Tramtarie Olomouc

16.30

Robert Janč

UP! 

Robert Janč v nebezpečné disciplíně 

zvané Stand Up Comedy. HUMORNÉ, 

DOJEMNÉ, PRAVDIVÉ.

 „UP! – Den bez průšvihu je prů-

švih!“

Hraje: Robert Janč ,hudba: Jan Šikl, 

režie: Petr Jarčevský

Squadra sua Praha

18.00

Božena Němcová, Pavel Moš

KOUZELNÁ MOŠ.NA

Adaptace klasické pohádky Boženy 

Němcové O kouzelné mošně s mari-

onetami, mezi kterými nechybí ani 

rozverný Kašpárek. První pohádková 

pohádka ve Starosti.

Režie: Zbyněk Melka

Loutkové divadlo Starost Prostějov
Pátek 8. června 2018

9.00 sál zámku, Pernštýnské náměstí

Zuzana Vodičková, Jan Šprynar

NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA

Klauni Olina a Hubert zakotvili 

v manželském přístavu, ale vlny touhy 

odnášejí Hubertovy myšlenky daleko 

za obzor, do modravých vod oceánu.

Hubert s Olinkou vyplují na dale-

kou plavbu, aby našli nejvzácnější 

poklad...

Námořnické a pirátské písničky, sou-

těže a příběhy v podání klaunů Olinky 

a Huberta. 

Klaun Family Prostějov

10.30 sál zámku, Pernštýnské 

náměstí.

Tomáš Pěkný

HAVRANE Z KAMENE

Mladičká čarodějnice se cítí zoufale 

sama a hledá někoho živého, s nímž 

by se mohla sblížit.

Režie: Zdena Gregorová

Hrají žáci LDO Němčice nad Hanou

17.00 Duha, kulturní klub u hradeb

Josef Čapek ,Hana Lužná

O TLUSTÉM PRADĚDEČKOVI 

Tlustý pradědeček se ocitne na lou-

pežnickém bále – zachrání se?

Režie : Hana Lužná

Divadlo Hanácké obce Prostějov

Vstupné na všechna představení je 

dobrovolné!!!!!!!!

FESTIVAL VZNIKL ZA PŘISPĚNÍ 

MĚSTA PROSTĚJOVA.

VÝLETY PRO SENIORY V ČERVNU
Červen je podle mě ten NEJ měsíc 
na výlety. Tak věřím, že si z našeho 
programu vyberou i ti, kteří před ces-
továním dávají přednost spíš domácí-
mu pohodlí. Zde je nabídka:
6.  6.  –  st  –  LUHAČOVICE – 

Lázeňské městečko není třeba před-
stavovat. Kromě klasické procházky 
kolem pramenů (hlavně pro ty, kteří 
už v Luhačovicích dlouho nebyli) 
máme odpoledne v plánu vycházku 
kolem pramene Marie k Jezírku lásky.
10. 6. – ne – SLAVNOSTI LI-

DOVÉ  HUDBY  – výstaviště Kro-
měříž. Zájemcům nabízíme dopravu 

a zlevněné vstupenky na první ročník 
hudebních slavností. Během celodenní 
ho programu pod krytými přístřešky se 
můžete těšit na vystoupení Misříňan-
ky, Staropražských heligonkářů, Jožku 
Šmukaře, Patrolu Šlapeto, Evu a Vaška 
a na Naďu Urbánkovou. Programem 
provází Jožka Šmukař. 
12. 6. – út – OSTRAVA – Dopole-

dne se vyvezeme výtahem do vyhlídko-
vé věže radnice a projdeme si s průvod-
cem historickou část města. Odpoledne 
zamíříme do ostravské zoologické za-
hrady. Co nás tam čeká? Moderní kom-
plex, příjemné prostředí, i dostatek lavi-

ček k odpočinku a zastavení.
14.  6.  –  čt  –  ĆESKÝ KRUM-

LOV – Fakt, že výletníci si tentokrát 
budou muset přivstat, určitě nevadí. 
Dopoledne se projdeme po městě 
s průvodcem, a odpoledne už bude 
volný program.

19. 6. – út – KROMĚŘÍŽ – O pro-
hlídku jedinečné Květné zahrady je 
stále zájem. Tentokrát se kromě toho, 
podíváme konečně i do zámku.
26. 6. – út – HLINSKO – Kou-

sek od Hlinska na Veselém Kopci je 
skanzen, který navštívíme, a přímo 
ve městě je soubor lidových staveb na-

zývaný Betlém. Kdo bude mít zájem, 
může ještě zajít i do místního muzea.
26. 6. – čt – TERMÁLY VEL-

KÉ  LOSINY – celodenní koupání. 
Co jiného také naplánovat na začátek 
léta, že?

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

Akce jsou pořádané ve spolupráci 
se Zdravým městem Prostějov.

Těší se na vás Jana Šmudlová
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NABÍDKA PRÁZDNINOVÝCH BRIGÁD  
V PROSTĚJOVĚ A V OKOLÍ

NABÍDKA VÝHODNÝCH VÍKENDOVÝCH 
BRIGÁD

PRACOVNÍ AGENTURA 
PAVLÍNA DUJKOVÁ

SVATOPLUKOVA 48, PROSTĚJOV

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

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

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ  
PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Fotosoutěž Prostějovského léta
Jako každým rokem, bude i letos pro-
bíhat Prostějovské léto. Členové komi-
se pro kulturu a cestovní ruch Rady 
města Prostějova se rozhodli pro no-
vinku, a tou je fotosoutěž, která bude 
probíhat v době od 7. 6. do 31. 8. 2018. 
Vyhlášení výsledků pak proběhne 
v průběhu měsíce září.

Předmětem soutěže je pořídit co 
nejzajímavější záběr z akce konané 
v rámci Prostějovského léta. Fotogra-
fie musí být autentická a musí z ní být 
zřejmé, že byla pořízena na některé 
z akcí pořádané v rámci programu. 
Přihlásit se do soutěže může každý bez 
ohledu na věk a není ani podmínkou 
být občanem města Prostějova. Stačí, 
když zašlete svou fotografii na e-mail: 
soutezpvleto@seznam.cz, připojíte své 
jméno a kontaktní telefon a napíšete 

stručný popis, kde a kdy byla fotografie 
pořízena. Z doručených fotografií bu-
dou vybrány 3 nejzajímavější záběry, 
které budou oceněny hodnotnými ce-
nami. Současně může hlasovat široká 
veřejnost na facebookových stránkách 
komise facebook.com/kulturnikomi-
se, kde budou veškeré fotografie se 
souhlasem autora zveřejněny. Z hlasu-
jících pak budou vybráni dva náhodní 
výherci, kteří taktéž získají zajímavou 
cenu. Zde budou také uveřejněna přes-
ná pravidla soutěže a podmínky účasti.

Tímto vyzýváme všechny milovníky 
kultury a fotografování, aby pořizovali 
co nejzajímavější momentky a nevá-
hali je do soutěže přihlásit. Těšíme se 
na Vaše příspěvky.

Za komisi Mgr. Soňa Provazová, 
předsedkyně. 

 

Prohlídky  
prostějovského zámku  

 

 
 
 

sobota 16. 6. 2018 
13.00 – 17.00 hod. 

 

Program:  
Prohlídka exteriéru a běžně nepřístupných prostor zámku s hudebním překvapením. 

 

Sraz zájemců je před vchodem do zámku (u kašny). 
Prohlídky probíhají v hodinových intervalech. Poslední prohlídka začíná v 17.00 hod. 

Maximální počet na skupinu je 20 účastníků.  
 

Pod záštitou RNDr. Aleny Raškové  
primátorky Statutárního města Prostějova  

realizuje 
Střední odborná škola podnikání a obchodu v Prostějově. 

 

Poděkování
Dne 10. 5. 2018 jsme zavolali Záchrannou službu Olomouckého kraje k pře-
kotnému porodu mé dcery na sídlišti Svobody v Prostějově. Děkuji touto cestou 
oběma posádkám záchranných vozidel. Poděkování patří také pracovníkovi 
záchranné služby, který nám před příjezdem sanitky, telefonicky poskytoval 
profesionální rady a podporu v této nezvyklé situaci.
Především díky nim jsou obě holky v pořádku doma. Alena Kocianová
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KINO

1.6. pátek
08:30 Já, SIMON
US | 110’ | 2018 | drama | 12+ 
vstup zdarma | titulky

13:30 HLeDá Se DORY pRO DĚtI

US | 97’ | 2016 | rodinná animovaná 
komedie | přístupné | 20,- | dabing 

15:30 SOLO: StAR WARS StORY 
US | 135’ | 2018 | akční sci-fi 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

18:00 AVeNGeRS: INFINItY WAR 3D

US | 149’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
150,- / 130,- | dabing

21:00 DeADpOOL 2 
US | 120’ | 2018 | akční sci-fi kome-
die | 15+ | 130,- | titulky
--------------------------------------------------
2.6. SObOtA
15:30 HLeDá Se pRINCeZNA pRO DĚtI

UA | 85’ | 2018 | animované fantasy 
přístupné | 110,- / 90,- | dabing

17:30 DáMSkÝ kLUb
US | 103’ | 2018 | komedie | 12+  
120,- | titulky

20:00 DeLIRIUM
US | 96’ | 2018 | psychologický 
thriller | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
3.6. NeDĚLe
10:30 HLeDá Se pRINCeZNA pRO DĚtI

UA | 85’ | 2018 | animované fantasy 
přístupné | 110,- / 90,- | dabing

15:30 SOLO: StAR WARS StORY 3D

US | 135’ | 2018 | akční sci-fi 
přístupné | 150,- / 130,- | dabing

18:00 DáMSkÝ kLUb
US | 103’ | 2018 | komedie | 12+  
120,- | titulky

20:00 teAMbUILDING 
ČR | 83’ | 2018 | komedie | 15+ | 120,- 
--------------------------------------------------
4.6. pONDĚLí
14:00 kRáLíČek petR bIJáSek

US | 89’ | 2018 | animovaná kome-
die | přístupné | 50,- | dabing

17:30 SOLO: StAR WARS StORY 
US | 135’ | 2018 | akční sci-fi
přístupné | 130,- / 110,- | titulky

20:00 ZeRO FILMOVÝ kLUb

HU / CZ / DE | 83’ | 2015 | tragiko-
medie | 15+ | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
5.6. úteRÝ
14:00 kRáLíČek petR bIJáSek

US | 89’ | 2018 | animovaná kome-
die | přístupné | 50,- | dabing

17:30 teAMbUILDING 
ČR | 83’ | 2018 | komedie | 15+ | 120,- 

20:00 DeLIRIUM
US | 96’ | 2018 | psychologický 
thriller | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
6.6. StřeDA
17:30 SOLO: StAR WARS StORY 
US | 135’ | 2018 | akční sci-fi 
přístupné | 130,- / 110,- | titulky

20:00 bIStRO RAMeN FILMOVÝ kLUb 

SG / JP / FR | 89’ | 2018 | drama  
přístupné | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
7.6. ČtVRtek
17:30 bACkStAGe pReMIÉRA

ČR | 90’ | 2018 | taneční film | 12+ | 120,- 

20:00 DebbIe A JeJí pARŤAČkY pReMIÉRA

US | 110’ | 2018 | krimi komedie  
12+ | 120,- | titulky

8.6. pátek
15:30 pAt A MAt ZNOVU V AkCI 
pRO DĚtI

ČR | 75’ | 2018 | katastrofická kome-
die | přístupné | 130,- / 110,-

17:30 bACkStAGe 
ČR | 90’ | 2018 | taneční film | 12+ | 120,- 

20:00 GHOSt StORIeS
GB | 98’ | 2017 | horor | 12+ | 110,- | titulky 
--------------------------------------------------
9.6. SObOtA
15:30 SOLO: StAR WARS StORY 3D

US | 135’ | 2018 | akční sci-fi 
přístupné | 150,- / 130,- | dabing

18:00 bACkStAGe 
ČR | 90’ | 2018 | taneční film | 12+ | 120,- 

20:00 GHOSt StORIeS
GB | 98’ | 2017 | horor | 12+ | 110,- | titulky 
--------------------------------------------------
10.6. NeDĚLe
10:30 pAt A MAt ZNOVU V AkCI 
pRO DĚtI

ČR | 75’ | 2018 | katastrofická kome-
die | přístupné | 130,- / 110,-

15:30 HLeDá Se pRINCeZNA pRO DĚtI

UA | 85’ | 2018 | animované fantasy 
přístupné | 110,- / 90,- | dabing

17:30 DebbIe A JeJí pARŤAČkY
US | 110’ | 2018 | krimi komedie  
12+ | 120,- | titulky

20:00 SOLO: StAR WARS StORY 
US | 135’ | 2018 | akční sci-fi 
přístupné | 130,- / 110,- | titulky
--------------------------------------------------
11.6. pONDĚLí
17:30 bACkStAGe 
ČR | 90’ | 2018 | taneční film | 12+ | 120,- 

20:00 třI DNY V Září FILMOVÝ kLUb

MK / KO | 90‘ | 2015 | psychologický 
thriller | 15+ | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
12.6. úteRÝ
17:30 SOLO: StAR WARS StORY 
US | 135’ | 2018 | akční sci-fi 
přístupné | 130,- / 110,- | titulky

20:00 MANIFeStO 
AU / DE | 95’ | 2015 | performativní 
drama | 12+ | 110,- | titulky 
--------------------------------------------------
13.6. StřeDA
17:00 HRANICe pRáCe FILMOVÝ kLUb

ČR | 70‘+30‘ | 2017 | dokument 
+ diskuse | 12+ | 100,- / 80,- 

20:00 bACkStAGe 
ČR | 90’ | 2018 | taneční film | 12+ | 120,- 
--------------------------------------------------
14.6. ČtVRtek
17:30 MáŠ JI! pReMIÉRA

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

20:00 eSCObAR pReMIÉRA

ES / BG | 123’ | 2017 | životopisné 
drama | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
15.6. pátek
15:30 příŠeRkY Z VeSMíRU pRO DĚtI

DE / LU | 90’ | 2018 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing  

17:30 Já, SIMON
US | 110’ | 2018 | drama | 12+ | 110,- | titulky

20:00 MáŠ JI! 
US | 120’ | 2018 | komedie | 15+  
120,- | titulky
--------------------------------------------------
16.6. SObOtA
15:30 příŠeRkY Z VeSMíRU pRO DĚtI

DE / LU | 90’ | 2018 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing  

17:30 Já, SIMON
US | 110’ | 2018 | drama | 12+ | 110,- | titulky

20:00 GHOSt StORIeS
GB | 98’ | 2017 | horor | 12+ | 110,- 
titulky 
--------------------------------------------------
16.6. NeDĚLe
10:30 HLeDá Se pRINCeZNA pRO DĚtI

UA | 85’ | 2018 | animované fantasy 
přístupné | 110,- / 90,- | dabing

15:30 příŠeRkY Z VeSMíRU pRO DĚtI

DE / LU | 90’ | 2018 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing  

17:30 bACkStAGe 
ČR | 90’ | 2018 | taneční film | 12+ | 120,- 

20:00 GHOSt StORIeS
GB | 98’ | 2017 | horor | 12+ | 110,- | titulky 
--------------------------------------------------
18.6. pONDĚLí
17:30 MáŠ JI! 
US | 120’ | 2018 | komedie | 15+  
120,- | titulky

20:00 teHeRáNSká tAbU FILMOVÝ kLUb

DE / AT | 90’ | 2016 | animované 
drama | 18+ | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
19.6. úteRÝ 
14:00 HAStRMAN MetRO SeNIOR

ČR | 100’ | 2018 | drama | 12+ | 50,-  

17:30 MáŠ JI! 
US | 120’ | 2018 | komedie | 15+ 
120,- | titulky

20:00 eSCObAR
ES / BG | 123’ | 2017 | životopisné 
drama | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
20.6. StřeDA 
17:30 Já, SIMON
US | 110’ | 2018 | drama | 12+ | 110,- | titulky

20:00 GAVRILO pRINCIp   
– pROCeS FILMOVÝ kLUb

RS | 161’+30’ | 2014 | životopisné drama 
+ diskuse | přístupné | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
21.6. ČtVRtek
17:30 JURSkÝ SVĚt: ZáNIk říŠe 
3D pReMIÉRA

US / ES | 130’ | 2018 | akční sci-fi  
12+ | 150,- /130,- | dabing 

20:00 JSeM bOŽSká pReMIÉRA

US | 110‘ | 2018 | komedie | 12+  
120,- | titulky
--------------------------------------------------
22.6. pátek
15:30 příŠeRkY Z VeSMíRU pRO DĚtI

DE / LU | 90’ | 2018 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing  

17:30 JSeM bOŽSká 
US | 110‘ | 2018 | komedie | 12+ 
120,- | titulky

20:00 JURSkÝ SVĚt: ZáNIk říŠe 
US / ES | 130’ | 2018 | akční sci-fi  
12+ | 130,- /110,- | titulky
--------------------------------------------------
23.6. SObOtA
15:30 příŠeRkY Z VeSMíRU pRO DĚtI

DE / LU | 90’ | 2018 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing  

17:30 Já, SIMON
US | 110’ | 2018 | drama | 12+ | 110,- 
titulky

20:00 JURSkÝ SVĚt: ZáNIk říŠe 
US / ES | 130’ | 2018 | akční sci-fi  
12+ | 130,- /110,- | titulky
--------------------------------------------------
24.6. NeDĚLe
10:30 příŠeRkY Z VeSMíRU pRO DĚtI

DE / LU | 90’ | 2018 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing  

15:30 SOLO: StAR WARS StORY 
US | 135’ | 2018 | akční sci-fi | pří-
stupné | 130,- / 110,- | dabing

18:00 JURSkÝ SVĚt: ZáNIk říŠe 
US / ES | 130’ | 2018 | akční sci-fi  
12+ | 130,- /110,- | dabing 

20:30 JSeM bOŽSká 
US | 110‘ | 2018 | komedie | 12+  
120,- | titulky
--------------------------------------------------
25.6. pONDĚLí
17:30 JURSkÝ SVĚt: ZáNIk říŠe 3D

US / ES | 130’ | 2018 | akční sci-fi 
12+ | 150,- /130,- | dabing 

20:00 LekCe FILMOVÝ kLUb

FR | 114‘ | 2016 | drama | 12+
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
26.6. úteRÝ
17:30 MANIFeStO 
AU / DE | 95’ | 2015 | performativní 
drama | 12+ | 110,- | titulky 

20:00 JURSkÝ SVĚt: ZáNIk říŠe 
US / ES | 130’ | 2018 | akční sci-fi  
12+ | 130,- /110,- | titulky
--------------------------------------------------
27.6. StřeDA
17:30 JURSkÝ SVĚt: ZáNIk říŠe 
US / ES | 130’ | 2018 | akční sci-fi  
12+ | 130,- /110,- | titulky

20:00 GRYGAR FILMOVÝ kLUb

ČR | 84‘+30‘ | 2018 | životopisný doku-
ment + diskuse | přístupné | 100,- / 80,-  
--------------------------------------------------
28.6. ČtVRtek
15:30 JSeM bOŽSká bAbY bIO

US | 110‘ | 2018 | komedie | 12+  
120,- | titulky

17:30 LáSkA beZ bARIÉR pReMIÉRA

FR / BE | 107’ | 2018 | romantická 
komedie | 12+ | 110,- | titulky

20:00 SICARIO 2: SOLDADO pReMIÉRA

US / IT | 122‘ | 2018 | akční thriller  
15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
29.6. pátek 
09:00 JIM kNOFLík, LUkáŠ   
A LOkOMOtIVA eMA pRO DĚtI  
DE | 110’ | 2018 | rodinné fantasy  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

11:00 FAkJŮ pANe UČIteLI 3
DE | 120’ | 2017 | komedie | 12+  
60,- | dabing

ODpOLeDNe S HARRY pOtteReM 
vstup na celé odpoledne včetně 
filmů: 200,- | filmy + tematické dílny

HARRY pOtteR...

...A káMeN MUDRCŮ 13:30
GB / US | 159’ | 2001 | dobrodružné 
fantasy | přístupné | titulky

...A tAJeMNá kOMNAtA 16:30
GB / US / DE | 174’ | 2002 | dobro-
družné fantasy | přístupné | titulky

A VĚZeŇ  Z AZkAbANU 19:30
GB / US | 141’ | 2004 | dobrodružné 
fantasy | přístupné | titulky
--------------------------------------------------
30.6. SObOtA 
15:30 JIM kNOFLík, LUkáŠ   
A LOkOMOtIVA eMA pRO DĚtI  
DE | 110’ | 2018 | rodinné fantasy  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 JURSkÝ SVĚt: ZáNIk říŠe 
US / ES | 130’ | 2018 | akční sci-fi  
12+ | 130,- /110,- | dabing

20:00 SICARIO 2: SOLDADO 
US / IT | 122‘ | 2018 | akční thriller 
15+ | 120,- | titulky

kINO 
pROStĚJOV

kINO MetRO 70 
WWW.MetRO70.CZ

FACebOOk: kINOMetRO70
kINO@MetRO70.CZ

Č e R V e N
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INZERCE

Praktický zubní lékař
MUDr. Sylva Richterová

přijme nové pacienty
(dospělé i děti) 

do zubní ordinace na adrese:
Prostějovská 88
798 21, Bedihošť

telefon do ordinace:  582 368 475
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multižánrový festival Pod Lipami
23/06/2018

Hudba
Wunder Bar Band

Acute Dose
Daniel Jun

Marek Soldán
Killiekrankie, … a další

Bude zajištěn doprovodný program – 
dílnička pro děti, graffiti/art jam, výstava 

z brněnské Káznice, občerstvení…
festival-pod-lipami.webnode.cz

Společnost Podané ruce o.p.s.
Kontaktní centrum v Prostějově

Vás zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
pro laickou i odbornou veřejnost,
který se bude konat 7. 6. 2018  

od 9–16 hodin,
na ulici Vrahovická 83, Prostějov

(Dům služeb ve Vrahovicích)
Zajímá Vás drogová problematika?

Přijďte se podívat k nám do K-centra, ve kterém 
se denně setkáváme s uživateli návykových látek, 
rodiči, partnery a jinými osobami blízkými při 

řešení jejich situace. Seznámíte se s prostředím, 
ve kterém služby poskytujeme. Rády Vám zodpo-

víme dotazy týkající se činnosti  
Společnosti Podané ruce o.p.s. a chodu  

našeho kontaktního centra. 
Těšíme se na vás – za tým K-centra

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV 
PROSTĚJOV VÁS ZVE
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ 
V SOBOTU 2. 6. OD 17 HODIN
SBOROVÝ DŮM 
APOŠTOLSKÉ CÍRKVE 
PROSTĚJOV RAISOVA 1159
(DŮM V ZAHRADĚ 
ZA MATEŘSKOU ŠKOLOU)
S HOSTEM  
ZDEŇKEM UHLÍKEM
Zdeněk Uhlík je člověk, který 
létal Sloužil již na mnoha mís-
tech s tryskovým letadlem, ale 
poté co se v ČR, na Slovensku 
i v USA. Setkal se s Boží lás-
kou, přináší svědectví o ní jako 
cestující kazatel. Hodně lidí při 
těchto setkáních poznalo moc 
modlitby a Boží blízkost.
Program: promluva na téma – 
Jak se přiblížit osobní modlitby 
s manžely Uhlíkovými za uzdra-
vení a jiné potřeby občerstvení 
z grilu 
www.uhlikovi.cz 
www.acprostejov.cz 
Bližší informace tel.: 
734 182 021

POZVÁNKA
Spolek Hanácký Jeruzalém si vás dovoluje pozvat 

na odhalení pamětní desky obětem holocaustu/šoa z Prostějovska.

Deska bude odhalena v pátek dne 1. 6. 2018 v 11:00 v budo-
vě hlavního vlakového nádraží v Prostějově, Janáčkova ulice 2.

Odtud se na přelomu června a července roku 1942 nedobrovolně 
vydalo do transportů  více než 1200 občanů židovského původu 
z Prostějovska. Domů se z koncentračních a vyhlazovacích táborů 

vrátila zhruba stovka.
Po odhalení desky bude následovat symbolická cesta zpět do města 
a od zhruba 12:00 hodin krátký kulturní program v Husově sboru  

(bývalé synagoze).
Budeme potěšeni, přijmete-li pozvání a přijdete takto uctít památku 
našich spoluobčanů zavražděných kvůli svému židovskému původu.

-mš-

Nádraží tak, jak vypadalo ještě v roce 1942.  Zdroj: SOA Prostějov
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Za drahou 4332/4
796 87 Prostějov
Tel.: 582 360 558
E-mail.: manuspv@manuspv.cz

Život bez překážek
Úspěšná česká firma s dlouholetou tradicí, zabývající se výrobou šikmých  
schodišťových a svislých zvedacích plošin a nájezdových ramp pro imobilní osoby, 
hledá v současné době vhodné kandidáty na tyto pozice:

1. Strojní zámečník 

2. Zámečník – svářeč CO2

3. Zámečník – svářeč TIG

Požadujeme: 
a střední odborné vzdělání
a schopnost práce v kolektivu
a praxi v oboru a čtení výkresové dokumentace.   

Nabízíme:
a jednosměnný provoz
a práci na plný úvazek
a nástup dle dohody
a výhodné platové podmínky
a zvýhodněné podnikové stravování + další benefity

Případní zájemci mohou volat na tel. číslo 777 742 265 – Ing. Pavel Kobeda.
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01

Nevíte, kde oslavit narozeniny? 
Svatbu? 

Nebo uspořádat školení? 

MÁME PRO VÁS IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ! 

V HŽP a.s. Vám nabízíme příjemné  
prostředí s kapacitou až 55 osob  

a množstvím výhod. 

Pro více informací volejte na 725 999 708

RV
18

01
20

6/
01

INZERCE

Vážení příznivci historie Prostějova, 
po vydání knihy Pod pásy tanků, pod 
křídly letadel (2015) a Pod říšským vy-
sílačem Donau (2018) Klubem vojen-
ské historie Dukla z.s., které se týkaly 
regionální historie Prostějovska těsně 
před válkou a během ní (1938–1945) 
a byly v nich obsaženy krátké i delší 
příběhy 150 lidí, jsem si vytýčil další 
„historické“ cíle. V rámci Klubu vojen-
ské historie nejenom dále psát o osvo-
bození Prostějovska (květen 1945), ale 
i o (ne)obyčejném životě v samotných 
ulicích protektorátního Prostějova. 
A tvorba se má týkat opravdu čeho-
koliv, co má s tímto obdobím spo-
lečného, tzn. nejenom příběhy lidí 
a nejdůležitějšími událostmi (dnes již 

povětšinou náctiletých a mladších), 
ale i např. školstvím, označováním 
ulic, četnictvem, poštovnictvím, sprá-
vou města (Oberlandrát Prostějov, 
vládní komisaři), průmyslem, spor-
tem, „letištěm“ za války atd. A jelikož 
vždy nejbarvitěji vše vyobrazují foto-
grafie, tak i fotodokumentací a různý-
mi doklady.

Do regionální válečné historie se 
vracím každodenně a snažím se jí co 
nejvíce zachránit, být ale je ale velmi 
časově i finančně náročné. Proto bych 
Vás chtěl oslovit, jestli byste mi s tímto 
projektem mohli pomoci, ať již zapůj-
čením fotografií, tak i nasměrováním 
za potencionálními pamětníky, či lid-
mi, kteří by mohli s touto problemati-
kou pomoci.

A jak již jsem nastínil, tak je hlav-
ním cílem nejenom mým, ale i dalších 

členů Klubu vojenské historie Dukla z. 
s., uchovat co nejdetailnější obrázek 
o životě za protektorátu v Prostějově. 
Není nám totiž lhostejné, že se už vel-
mi rychle ztrácí vzpomínky na temné 

období historie, ztrácí se i vzhled ulic 
za chvíli už budeme při debatách spe-
kulovat, kde co za války bylo, nebo jak 
se to událo, protože jsme se zapomně-
li zeptat „válečné generace“ na (ne)
obyčejné věci. Vlastní bádání přináší 
ovoce a díky němu se pak v budouc-
nu můžete dozvědět, např. proč unikl 
na konci války Prostějov veliké zkáze, 
kde se vyráběly součástky 

Hitlerových odvetných zbraní, 
kdy navštívil ministr školství a lidové 
osvěty Emanuel Moravec atd.

Moc Vám za jakoukoliv pomoc dě-
kuji a případné náměty, které můžete 
dávat na mail: history@kvh-dukla.cz 
, nebo na telefonní číslo 724814174, 
popř. na adresu, kterou Vám může 
sdělit redakce tohoto periodika.

Zdeněk Bezrouk, KVV Dukla

VÝZVA:

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala panu Ing. Karlu Trutnovskému, vedou-
címu prostějovské hvězdárny, za poutavou a zajímavou přednášku na téma 
Pokusy z optiky  - vlnová optika, které jsme se s prvními ročníky zúčastnili. 
Téma bylo moc pěkně a srozumitelně předneseno, doplněno praktickými 
ukázkami a poskytlo tak studentům možnost lepšího porozumění učivu  
a propojení s běžným životem.

Ing. Alena Konšelová, Art Econ Prostějov

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose  Prostějov
Kravařova 14  ZUŠ ČERVEN  2018
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
4. 6.–8. 6. 2018 Divadelní festival 
MEDart 
HUDEBNÍ OBOR:
12. 6. 2017 v 17.00 hod. sál ZUŠ
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
13. 6. 2018 DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ ve všech oborech ZUŠ 
14.00–17.00 hod.
VÝTVARNÝ OBOR 
Galerie Linka Kravařova ul.  
1.–30. 6. 2018
ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 
VÝTVARNÉHO OBORU
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Sociálně aktivizační služby pro seniory 
Tetín 1, 796 01 Prostějov, telefon 582 360 295 
nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ
Termín Hodina Tematické zaměření setkání Lektor
5. 6. 2018 9.00 Trénujeme paměť

Další setkání všech, kteří si chtějí procvičit 
paměť s naší skvělou lektorkou.

Mgr. Tereza 
Kavková

12. 6. 2018 14.00 Vyrábíme letní lampičku s létajícími motýlky
Léto se blíží a pro pěkné podvečerní posezení 
na balkoně, zahradě nebo třeba i v obýváku si 
vyrobíme lampičku s létajícími motýlky, Vezměte 
si ostré nůžky a trpělivost, ostatní připravíme. 

Bc. Iveta  
Vydláková

19. 6. 2018 14.00 Výlet do Slatinic
Výlet vlakem do blízkého lázeňského městečka, kde se nejen 
projdeme po lázních a vyzkoušíme vodu z některých pramenů 
( je jich zde 6), ale navštívíme také kostel Nanebevzetí P.Ma-
rie, Veterán muzeum a zájemci můžou vystoupat až na novou 
vyhlídku na Malém Kosíři. Čeká nás také oběd v lázeňské 
restauraci, kde kromě jídla můžeme ochutnat lázeňské oplatky, 
likér a výbornou kávu Slatinku. Přihlašujte se prosím na Tetíně 
u p. Vybíhalové. Na výlet se vybírá záloha 50 Kč

26. 6. 2018 13.00 Exkurze ve Starorežné
Poslední setkání před prázdninami, na které se můžete přihlá-
sit u p. Vybíhalové, kde zaplatíte i vstupné ve výši 40 Kč. Čeká 
nás prohlídka provozu a malá ochutnávka.

O prázdninách pořádáme výlety, na které se můžete přihlásit u nás Tetíně. Přejeme 
všem našim příznivcům krásné léto a těšíme se na setkání s vámi.
Všechny přednášky a besedy AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách LIP-
KA,z.s. Tetín 1, přízemí (pokud není uvedeno jinak). 
Setkání Akademie seniorů se uskutečňují za podpory Statutárního města Prostějova.

70 let Ladislav Beníšek

Jiří Čížek

Danuše Greplová

Miroslava Straková

Jaroslava Vojáčková

Verka Hanáková

Libuše Honová

Milan Podivínský

František Stratil

Marie Gráblová

Jaroslav Novotný

Stanislava Spáčilová

Milada Alexyová

Ludmila Šanderová

Bohumila Marečková

Eva Sedlářová

František Vysloužil

MUDr. Marie Grmelová

Miroslav Maceček

Vlastimil Špičák

Ing. Marie Nová

Oldřiška Píchalová

Jiří Brančík

Danuše Trnavská

Jiřina Vlachová

Růžena Benešová

Josef Chmelař

Zdeněk Svoboda

Josef Hošek

Marta Sklenářová

Ludmila Šínová

Dagmar Talandová

Ing. Vladimír Kupčík

75 let Irena Štefková

Jana Mlčochová

Ludmila Neherová

Zdeněk Odstrčil

Ivo Zmeškal

Ing. Jan Chytil

Miloslav Pírek

Miroslav Horáček

Marcela Dvořáková

Věra Májková

Jiří Machálek

Danuše Šilhánková

Marie Buriánková

Bedřiška Buřilová

Alois Soldán

Marie Veličková

80 let Vojtěch Bosák

Filomena Habarková

Ema Hušáková

Marie Tomková

Hana Jandová

Zdeněk Malíček

Vlasta Běhalová

Ludmila Páclová

Zdenka Prnková

Marie Pospíšilová

Jaroslava Fridrichová

85 let František Jelínek

Jiří Vejmola

Roger Drmola

Naděžda Krejčí

Květuše Drábková

Květoslava Kopová

Věra Lysoňková

Jarmila Gottwaldová

Zdeňka Pospíšilová

Emilie Kocková

90 let Hermína Kubíčková

Karel Mareš

Helena Nováková

Kristina Šupová

Jiřina Mužíková

Anna Šedová

91 let Miloslava Vysloužilová

Adela Kohnová

Anna Hrdličková

Bohuslav Kostrhon

92 let Milan Červinka

Věroslava Kraváková

Květoslav Sotorník

93 let Vlasta Pijáčková

Květoslava Kleinerová

Anežka Prossová

94 let Ludmila Černá

Jaroslav Souček

96 let Věra Mojžíšová

97 let Marie Dvořáková

Jarmila Nebesová

98 let Jaroslava Kopecká

102 let Josefa Schlesingerová

SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI DUBNU 2018  
OSLAVILI SVÁ JUBILEA

Výlety pro seniory – LIPKA:
3. 7. 2018 Výlet vlakem do Vel-
kých Losin a Maršíkova – krás-
ný výlet, při kterém se projedeme 
vlakem i autobusem, navštívíme 
dřevěný kostel sv. Michal.    

Cena výletu: jízdné a vstupné si 
platí každý zvlášť. Pro ty, kteří se 
půjdou koupat, vyřídíme skupino-
vou slevu.
10. 7. 2018 Výlet na zámek Rá-
jec – Jestřebí a Lysice – prohlíd-
ka krásných zámků, které proslavily 
i nádherné zahrady. 

Cena výletu: doprava 250 Kč, 
vstupné si platí každý zvlášť. 
(Vstupné cca 250 Kč)
17. 7. 2018 Výlet do Nového Ji-
čína a Štramberku – navštívíme 
dvě muzea – muzeum klobouků 
a malíře Zdeňka Buriana. 

Cena výletu: doprava 250 Kč, 
vstupné si platí každý zvlášť. 
(Vstupné cca 100 Kč)
14. 8. 2018 Výlet do Znojma -tro-
chu strašidelný výlet, při kterém 
nejen navštívíme znojemské pod-
zemí.

Cena výletu: doprava 300 Kč, 
vstupné si platí každý zvlášť. 
(Vstupné cca 200 Kč)

21.  8.  2018  Výlet  do  Ostravy 
– pokud chcete vidět hrad, který 
se na pár století úplně ztratil a byl 
znovu postaven díky nadšení a obě-
tavosti lidí, neváhejte se přihlásit 
na tento výlet. 

Cena výletu: doprava 300 Kč, 
vstupné si platí každý zvlášť. 
(Vstupné cca 150 Kč)
28. 8. 2018 Výlet do Litomy-
šle – navštívíme nejen památku 
UNESCO ( zámecký areál), rodiště 
Bedřicha Smetany a Muzeum pane-
nek a domečků pro panenky.

Cena výletu: doprava 250 Kč, 
vstupné si platí každý zvlášť. 
(Vstupné cca 200 Kč)

Odjezdy na výlety jsou ze (při 
přihlášení nutno nahlásit nástup-
ní místo): 1. z Vrahovic, zastávka 
„Hanačka „ v 8,00 hod. 

2. zastávka „ U Halíře“ na Okruž-
ní ulici v Prostějově vždy v 8.15 
hod.,  a návrat je na stejné místo. 

Přihlásit na výlety se můžete 
na tel. 582 360 295 nebo osobně  
v  LIPCE, Tetín 1. K přihlášce je tře-
ba zaplatit 50% ceny dopravy jako 
zálohu.
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Všechny besedy, semináře a pora-
denství jsou určeny veřejnosti, ne-
jen pravidelným návštěvníkům MC. 
Vzhledem ke kapacitě MC je nutná 
rezervace předem.

Otcové a děti – beseda pro 
tatínky
Jakou roli hrají otcové v životech 
svých dětí? Jak být správným tátou 
? Co děti od tatínků potřebují? 
Beseda pouze pro muže 
s ing. P. Mečkovským v úterý 5. 6. 
18.00–20.00.

Prevence úrazů a cestování 
s dětmi
Beseda pro maminky s miminky 
s Mgr. I.Halouzkovou v rámci Mi-
miklubu v pondělí 4. 6. 

Rozloučení se školním rokem 
na dopravním hřišti
Tradiční akce MC Cipísek pro rodiče 
s dětmi na dopravním hřišti se koná 

ve čtvrtek 28. 6. od 9.30. Na tuto 
akci je nutná také rezervace předem.
Individuální psychologické po-
radenství
s PhDr.P.Tenglerovou dle objednání 
hodinová konzultace 

Individuální právní poradenství 
s Mgr.A.Hálkovou dle objednání, 
korespondenční poradenství zdar-
ma

Individuální poradenství v péči 
o dítě
s Mgr.I. Halouzkovou dle objednání

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

Zápis do pravidelných programů 
s Cipískem pro rodiče s dětmi v cyk-
lu září–prosinec
Pro stávající návštěvníky 4. 6.–15. 6. 
Pro nové zájemce bude otevřen 
od 18. 6. registrační systém, přes 
který je možnost přihlásit se do pro-
gramů dle rozpisu skupin. V úterý 
26. 6. 8.30–12.00 pak proběhne den 
otevřených dveří. 

Bližší informace a rezervace na na-
šich kontaktních adresách: www.
mcprostejov.cz www.facebook.com/
cipisekprostejov, e-mail: mcproste-
jov@centrum.cz

Aktivity projektu MC Cipísek-aktiv-
ní podpora harmonické rodiny jsou 
podpořeny z dotačního fondu Rodi-
na MPSV, Statutárním městem Pro-
stějov a Olomouckým krajem.

Program MC Cipísek  
červen 2018

Vítání dětí ze 
dne 26. 4. 2018
Jan Šmíd, Jakub Šlangal, Jakub 
Štěpánek, Nikola Kusáková, 
Marek Ohlídal, Matyáš Malčík, 
Viktorie Bilinská, Elena 
Hlubinková, Hubert Pírek, 
Julie Blumensteinová, Adéla 
Rašková, Anna Marie Oračková, 
Tibor Hangurbadžo, Gabriela 
Frysová, Ema Kosinová, Jonatan 
Procházka, Daniel Medřík, 
Matyáš Ondřej Dítě, Jakub 
Machálek, Elizabeth Čáslavková, 
Milan Murek, Dominik Indra, 
Filip Vildomec, Jan Kozák, 
Patricie Dostálová , Gabriel 
Červený, Klára Nedbalová, 
Evelína Martinková, Liliana 
Lustig, Michaela Válová, Ema 
Kryštofová, Martin Bocák, Jan 
Beneš, Jakub Garaja, Claudie 
Holoubková , Jakub Dřímalka, 
Vítek Horák, Petr Pospíšil, 
Sára Eviaková, Eduard Nevídal, 
Barbora Dobešová, Lola 
Gabrhelová, Antonín Frondl, 
Robin Kolář, Ema Zadáková, 

prodej dalších pojištěných CK
FISCHER  *  ALEXANDRIA  *  BLUE STYLE  *  EXIM  *  FIRO

Trávnická 2 (stará poliklinika), 796 01 Prostějov
tel.: 582 330 655, 776 330 654

mimako1@seznam.cz   www.amima.cz

         CESTOVNÍ  AGENTURA  AMIMA

EXIM  *  FIRO

Hledáme šikovného důchodce 
na občasnou výpomoc do zámečnictví 

Zlámal Jiří s.r.o.,  
Vrahovická 81, Prostějov. 

V případě zájmu volejte: 
tel.: 602 515 243 nebo 602 521 546

VYDĚLÁVEJTE S ÚSMĚVEM
Rozšiřujeme náš tým o šikovné OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

BEZKONKURENČNÍ PROVIZNÍ SYSTÉM V ČR!
Jak dál postupovat?
Přijďte!  Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek

od 16 hodin na našich pobočkách!
Volejte: 602 170 916
Pište!  oz@provident.cz
Seznam poboček naleznete na provident.jobs.cz

LÁVEJTE S ÚSM
tým o šikovné OBCHO

• kariérní růst 
• výplatu provizí týdně 
• práci v místě Vašeho bydliště 

• přidělené klienty 
• hlavní nebo vedlejší činnost

Co vám nabízíme?

7037_pf_nabor_inzerce_92,5_62.indd   1 14.02.17   16:37

RV
18

01
21

1/
01

RV
18

01
08

1/
13

RV
18

01
22

7/
01

PRO INZERCI  
PROSÍM KONTAKTUJTE:

Karal Tomáš
mob: +420 732 530 071

e-mail: karal@regvyd.cz
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Je libo dáreček?  
Zabalíme vám jej s vůní moře!

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 v brzkých 
ranních hodinách překročily žákyně 
SOŠ Prostějov, nám. E. Husserla 1, 
Alena Otáhalová a Monika Poříz-
ková se svou učitelkou odborného 
výcviku paní Věrou Konečnou hra-
nice Olomouckého kraje a vstoupily 
na výsostné území Kraje moravsko-
slezského. 

Vedla je touha reprezentovat 
svou školu na 7. ročníku soutěže 
v odborných dovednostech oboru 
Prodavač, Obchodník s názvem Tvo-
říme pro radost jiných. 

Soutěž se konala pod záštitou 
náměstka hejtmana Moravskoslez-
ského kraje Mgr. Stanislava Folwar-
czneho na Střední škole techniky 
a služeb Karviná – Nové Město. 

Děvčata si ze čtyř možností vy-
brala téma Slunečné pobřeží a při-
pravila půvabné aranžmá: Mořská 

pláž, stíněná rybářskou sítí a palmou 
alespoň naznačující proužek stínu 
v horkém slunečném dni. Moře v je-
jich podání vyplavilo jak ohromné 
lastury, hvězdici i mořského ježka, 
tak tajemný vzkaz v lahvi a snímky 
Slunečného pobřeží. Všemu domi-
novaly profesionálně zabalené deko-
rační předměty.

Po náročném dni a se silnou 
konkurencí v zádech převzaly obě 
námořnice z rukou ředitelky školy 
RNDr. Ivany Sandriové hned dvě 
ocenění. Diplom za třetí místo udě-
lený odbornou porotou a cenu divá-
ků.

A pak už se svěřily do rukou lodi-
voda, který je i s první důstojnicí do-
pravil zpět do rodného přístavu. Jen 
místo luxusní jachty se museli všich-
ni spokojit se služebním vozem.

Jitka Křenková

CHARITATIVNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA pro Zámek PLUMLOV se opět blíží !
Zámek Plumlov bude i letos patřit 
módě a eleganci. Dne 9.6. v 16 hodin 
zde proběhne netradiční akce GALA 
FAHSION SHOW - charitativní 
módní přehlídka (dále GFS) pořá-
daná v rámci programu hodnotných 
kulturních aktivit v Olomouckém 
kraji. Záštitu nad touto akcí převzala 
senátorka za Olomoucký kraj Bože-
na Sekaninová.

Jedná se již o sedmý ročník oblí-
bené akce právě zde na zámku. Nově 
je v letošním roce spojena s druhou 
velkou akcí, která byla již úspěšná 
v Moravském městě Litovel. GFS 
spojuje nejen krásu žen, módu, 
hudbu či tanec s krásou nenapodo-

bitelných kulis zámeckých prostor, 
ale také především podporuje naší 
regionální památku a dominantu 
– zámek Plumlov. Všichni účinku-
jící a významné osobnosti tedy svou 
účastí podporují tuto dobrou myš-
lenku a pomáhají tak zvýšit finanční 
výtěžek pro plumlovský zámek.

Hlavním programem bude již 
tradičně módní přehlídka naší velmi 
úspěšné Fashion Designerky Marty 
Musilové, která nám představí to 
nejnovější ze svých kolekcí a chystá 
si pro nás opět speciální překvapení. 
Můžeme se těšit na úžasné mode-
ly nositelné pro každou příležitost, 
v každém věku a ještě si udělat je-

dinečnou radost, odnést si domů 
něco nového do svého šatníku. Spo-
lupráce s paní Musilovou navazuje 
na úspěšnost předešlých ročníků, 
obě nás spojuje totiž především nad-
šení pro dobrou věc a srdcová záleži-
tost - plumlovský zámek.

Tradiční přehlídka dobových 
kostýmů bude letos v duchu období 
oslavující letošní výročí první repub-
liky , kdy návštěvníci nakouknou 
trochu do moderny a tzv twenties, 
tedy doby charlestonu a jazzu,a 
u nás ještě doznívající secese.

Součástí programu bude take 
tvůrčí a modelová přehlídka studen-
tů školy Artecon.

Na návštěvníky bude čekat jako 
vždy bohatý doprovodný program , 
ať již v podobě tanečního či hudební-
ho  vystoupení. Pozvání přijala zná-
má operní pěvkyně  Tereza Mátlová. 
Akci moderuje herečka a zpěvačka 
Dagmar Zázvůrková, kterou můžete 
znát například z filmu Jak básníci 
čekají na zázrak, seriálu Modrý kód, 
Na vodě nebo Ohnivý kuře.

Akce se bude konat na nádvo-
ří zámku či případně ve svatebním 
sále.

Přijděte si tedy každý najít tu 
svou inspiraci ,užít netradiční odpo-
ledne!   Ing.Edita Lachmanová  
 a vedení zámku Plumlov 

Ojedinělá akce v Plumlově
Dne 16. června se v Plumlově u Pro-
stějova uskuteční již čtvrtý ročník 
celostátní výstavy zakrslých teddy 
králíčků a teddy beránků. Je to již 
čtvrtým rokem jediná podobná vý-
stava na území celé Moravy a Slez-
ska. Při této výstavě se mi jakož to 
organizátorovi podařilo domluvit 
i celostátní výstavu exotických ježků, 
která se vrací na Moravu po třech le-
tech ...  a zároveň ukázku králičího 

hopu, kdy králíci skáčou přes pře-
kážky. 

Tato akce je vyhlášená po celé 
republice, králíků máme nejvíce ze 
všech výstav, kdy průměr je okolo 
110 a u nás  zhruba 150. Letos očeká-
váme, že by králíčků k vidění mohlo 
být i ke dvěma stům. A do regionu 
přiláká spousty zájemců z celé ČR :-) 

Vlastimil Suchý

Napsali jste nám: Kvetoucí město se líbí
Za pochvalu děkujeme:

„Dobrý den, spíše než dotaz, 
bych chtěla vyslovit velkou pochvalu 
za vysázení tulipánů a narcisů a udr-
žování zeleně. Chodím s vnučkou 
s kočárkem a obdivuji krásu na nám. 
Spojenců, na Perštýnském náměstí, 

Plumlovská ulice a jistě i jinde, kam 
nepřijdu. 

Velký dík prosím tlumočte všem, 
kteří se na té kráse podíleli, nejen 
rozhodnutím, ale samotnou prací.“ 

pisatelka A. H. 
Ilustrační foto: MMPv

Žešovská Sluníčka opět zazářila v Centru 
sociálních služeb
K příležitosti blížícího se svátku 
všech maminek vystoupily děti 
z mateřské školy v Žešově pro senio-
ry z denního stacionáře a odlehčova-
cí služby v Centru sociálních služeb 
v Prostějově. Děti vystoupily s před-
stavením, které se nazývalo „Zpí-
vánky na farmě“. Pásmo bylo plné 
tanečků, písniček a básniček orien-
tovaných k tématu života na farmě. 
Na závěr vystoupení děti rozdaly 
seniorům vlastnoručně vyrobená 
keramická sluníčka. Jejich výkony 
byly oceněny vřelým potleskem, roz-
zářenými úsměvy i slzičkami dojetí. 

I senioři si pro děti připravili krásné 
dárečky.

„Děkujeme za pozvání a radost-
nou atmosféru pro naše děti. Tuto 
vzájemnou spolupráci  hodnotím 
velmi pozitivně. Prostřednictvím 
vzájemné interakce mají děti vět-
ší příležitost k rozvoji zdvořilého 
chování a přístupu k lidem bez 
předsudků, s úctou k jejich věku, 
nemoci či oslabení, což je cílem 
dnešní inkluzivní společnosti.“ při-
dala chválu vedoucí učitelka Mag-
da Vedmochová.

-loš-
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Bude slet 3
Datum sletu Sokolské župy Prostějov-
ské se rychle blíží, bude již v sobotu 9. 
června 2018. Zbývá tedy pozvat veřej-
nost na další skladby, které jsou nacvi-
čovány nejen u nás v Sokole I.

Rodiče s dětmi nám předvedou 
skladbu MÉĎOVÉ. Skladbu vede 
cvičitelka Petra. Cvičení rodičů s dět-
mi má v Sokole I dlouholetou tra-
dici. Tentokrát má drobotina jako 
náčiní opravdové medvídky, které se 
využívají jako polštářky nebo sedát-
ka na houpání. Autorky Hrnčířová 
a Toncarová použily známé melodie 
např. od Ivana Mládka, které si cvi-
čenci pobrukují.

Předškolní děti řádí s neonově žlu-
tými gumami ve skladbě NOTY. Děti 
jsou ze značek cvičitelkami svolávány 
podle not: C,D,E,F … atd. Snadno se 
naučily napínat gumy a šikovně je pře-
skakovat. Skladbu napsala roudnická 
Dana Uzlová se synem Filipem. Část 
použité hudby je od Michaela Kocába, 
o úpravu se postaral Zdeněk Barták.

Skladba SPOLU je určena pro 
ženy a muže z České republiky a ze 
Slovenska. Autorkami jsou Slovenky, 
které doplnily členky ČOS. Na Slo-
vensku byla totiž nedávno ustavena 
Sokolská únia Slovenska. Hudba je 
pestrou směsicí počínaje Škoda lásky 

a konče písní od No Name a Chinas-
ki. Se skladbou se počítá na světovou 
gymnaestrádu v roce 2019, proto o ní 
ještě uslyšíte.

9. června na shledanou ve SPORT-
CENTRU, Olympijská 4, Prostějov !

TJ Sokol I Prostějov

Převážně sportovní vzpomínky VLASTIMILA KADLECE – díl IV a V
Autor vzpomínek na často velmi 
úspěšné výkony prostějovských spor-
tovních týmů a sportovců, od roků 
po skončení druhé světové války, chce 
pamětníkům mnohé připomenout. 
A mladším prokázat, že Prostějov byl 
městem sportu i v minulosti. Naše 
Radniční listy to rády chtějí čtenářům 
umožnit, autorovy vzpomínky bude-
me přinášet na pokračování. Fotogra-
fie jsou z archivu Vlastimila Kadlece.

Dorostenci SK Prostějov  
byli mistry Čech a Moravy 
O veliký úspěch se zasloužili v roce 
1948 dorostenci SK Prostějov. Stali se 
mistry Moravy a o titul mistrů Čech 
a Moravy hráli finále se Slávií Praha. 
V Prostějově Slávie 2:1 prohrála, v Pra-
ze 2:1 vyhrála. O přestávce pražského 
boje přišel do prostějovské šatny Emil 
Zátopek s ujištěním, že Moravanům 
fandí a rozdal hráčům své podpisy. 
Následně se hrálo rozhodující utkání 
na neutrálním hřišti v Ústí nad Orlicí, 
SK Prostějov zvítězil 2:1 a stal se mi-
strem Čech a Moravy. O titul mistrů 

Československa hráli dorostenci SK 
Prostějov následně s Trnavou, v Pro-
stějově nerozhodně a v Trnavě těsně 
prohráli. Prostějovští dorostenci hráli 
domácí rozhodující utkání před znač-
ně zaplněným hledištěm svého hřiště. 
V prostějovském týmu nastupovali 
brankář Turek (hrál za SK Prostějov 
jako útočník i hokejovou ligu) dále 
Rössler Reiter, Barnet, Grygar, Dolák, 
bratři Alois a Zdeněk Copkové, Tesa-
řík, hrající pak i hokej za Vítkovice, 
Zeman a další hráči. Do fotbalového 
nebe odešel na sklonku minulého 
roku ve svých nedožitých 87 letech 
bohužel už i Leopold Dolák....

Z kvality dorostenců  
pak dlouho těžili muži
Zásluhou vysoké kvality dorostu SK 
Prostějov z konce čtyřicátých let měl 
pak Prostějov na dlouhá další léta po-
staráno o výborné mužstvo pro naši 
druhou nejvyšší soutěž.. Významnou 
posilou byl pak ještě, jak již bylo vzpo-
menuto, i brankář Ivo Viktor, který 
přišel ze Šternberka a chytal v Pro-

stějově do svého odchodu na vojnu, 
do Dukly Praha. Nelze nevzpome-
nout na olomouckého Otu Nožíře, 
s přezdívkou „Špekulka“, který přišel 
do Prostějova po působení v pražské 
Slávii. Když měl Prostějov výhodu 
trestného kopu, zněl na hřišti divácký 
chorál „Nožííííř“, protože jeho úspěš-
ných střel přes zeď hráčů soupeře 
bylo nevídaně. Vynikající byla pak 
i dvojice tvořící hru ze zálohy Jiří Ne-
nál – Rostislav Václavíček (člen týmu 
československých olympijských vítězů 
z Moskvy 1980). Jiří Nenál ještě do-
dnes hraje za prostějovské barvy vý-
borně i kulečník.V Prostějově působil 
před odchodem do Baníku Ostrava 
i známý gólman Mikloško a později 
trenér Karel Brückner, který znovu 
vytáhl mužstvo TJ Železárny do druhé 
nejvyšší soutěže, národní ligy. Za něj 
se hrál v Prostějově opět fotbal velmi 
pohledný a hojně navštěvovaný divá-
ky. Branku hájil Hodina, vynikajícími 
byli Růžička, Čermák, Hájek, Vozňák, 
Krupička, Zemánek, Kučerňák i dal-
ší hráči. Útočný pravý obránce Pavel 
Růžička prozradil, jaké byly tréninko-
vé metody Karla Brücknera. 

„Přirovnal bych to jako k nějaké 
revoluci v našem kolektivu, do té doby 
jsme takovou tréninkovou náplň ne-
poznali. Postupně dělal ze středně 
výkonnostních hráčů fotbalisty dru-
holigové. Nestačili jsme se divit, co 
všechno lze ve fotbale ovlivnit. Co vše 
třeba vymýšlel pro zahrávání stan-
dardních situací. To byla jeho doména 
i v dobách jeho působení v olomoucké 
Sigmě, nebo v národním mužstvu,“ 
řekl Pavel Růžička. 

Hlediště hřiště bylo  
malé ještě dvakrát 
Do hlediště hřiště ve Sportovní ulici 
se v historii všichni zájemci málem 
nevešli ještě dvakrát. Nejprve když se 
konalo atletické utkání SK Prostějov 
– ÚDA Praha (později ATK a násled-
ně Dukla). Favorit byl samozřejmě 
jednoznačný, vojenský tým s řadou 
československých reprezentantů, ale 
štafetu na 4x100 metrů vyhráli sen-
začně Prostějované ve složen Dostál, 
Mrázek, Sonnewend, Ječmínek v teh-
dy vynikajícím čase 44,- sec.! Podruhé 
pak, když se hrálo v Prostějově mezi-
státní fotbalové utkání českosloven-
ských „Lvíčat“ s Francií. Prostějovští 
fotbaloví činovníci v čele s panem 
Františkem Lánským se velice starali 
o zvyšování úrovně tohoto stadionu, 
včetně výstavby motelu. Nikdo z nich 
si jistě nepředstavoval, že dojde k situ-
aci, k jaké došlo. Po přestěhování br-
něnského Lerku do Prostějova mohli 
prostějovští fotbaloví fandové ještě 
několik roků chodit na druholigová 
utkání, ale potom už legendární sta-
dion, bohužel, osiřel.... Navždy?
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Dramatický 7.ročník Prostějovské 
žákovské ligy v šachu zná svého vítěze!
Sedmý ročník Prostějovské žá-
kovské ligy skončil. Poslední 
šestý turnaj se uskutečnil jako 
již tradičně v prostorách ZŠ Jana 
Železného. A byl očekáván s vel-
kým napětím, neboť vítěz posled-
ního turnaje se s největší pravdě-
podobností mohl stát i celkovým 
vítězem. 

Celý ročník se odehrával ve vel-
mi vyrovnaném duchu, neboť 
do té doby tradičním favoritům 
dorostla v posledních letech zdat-
ná konkurence a nikdo neměl pře-
dem nic zajištěno. Svědčí o tom 
i to, že předešlých 5 turnajů mělo 5 
různých vítězů. Kdo se tedy stane 
po Urbanovi, Šustrovi, Londinovi, 
Moudrém a Blumovi posledním 
vítězem ročníku? Kdo bude mít 
nejpevnější nervy v posledním 
turnaji a nic nepokazí? Vítězem 
6. turnaje po dramatickém průbě-
hu a tím i 7. ročníku Prostějovské 
žákovské ligy se tak stává Jakub 
Urban (ZŠ Dr. Horáka) před Mar-
tinem Londinem (ZŠ a RG Prostě-

jov) a Markem Moudrým (ZŠ Jana 
Železného).

Bojovalo se i mezi děvčaty. V tur-
naji i celkově si prvenství udržela 
vyrovnanými výkony Zuzka Wla-
sáková ze ZŠ Jana Železného před 
Luckou Kvapilovou ze ZŠ Melant-
richova. Třetí celkově se nakonec 
umístila Ester Czopniková ze ZŠ 
a RG Prostějov, která se ale zúčast-
nila pouze dvou turnajů, což je roz-
hodně škoda.

Závěrem bych rád poděkoval ZŠ 
a MŠ Jana Železného pod vedením 
PaedDr. Jana Krchňavého za umož-
nění a podporu pořádání turnaje 
na půdě školy, sponzorovi turnaje 
firmě MSI.cz za sladké odměny pro 
vítěze všech turnajů, Prostějovské 
šachové škole, zejména pánům Kar-
lu Meisselovi a Martinu Adamčíko-
vi za pomoc při organizaci turnaje 
a samozřejmě všem účastníkům, 
jejich trenérům a rodičům za účast. 
Těšíme se po prázdninách na setká-
ní v 8. ročníku turnaje.

-tu-



Lékárna Mamed Prostějov 

Akční ceny produktů platné od 1. 6.–30. 6. 2018. 
Platí do vyprodání zásob.

Lékárna Mamed Prostějov, Kravařova 191/2, Prostějov 796 01, tel.: 581 110 233
lekarnamamedprostejov@seznam.cz, otevřeno po–pá 8–18 hod, sobota 8–12 hod.

www.aaaleky.cz

  klientské karty 

 internetový obchod www.aaaleky.cz

  lékárna se širokým sortimentem a příznivými cenami 

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

  obuv Santé  

  Sunar lékárna

60 kostek

60 dávek

180 tob

15 g

15 g

20 tob

60 dávek

289 Kč
15 g

95 Kč

135 Kč

70 ks

75 ml

89 Kč

15 ml

25 g

899 Kč

63 Kč

150 g
100 g

150 g

209 Kč

175 Kč
299 Kč

179 Kč

157 Kč

Lékárna Mamed Prostějov 
15 ml

89 Kč
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