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Přejeme dětem krásné prázdniny 
a dospělým pohodovou dovolenou!

Richard Sedlák  
na Jarní ceně Brna  
opět zabodoval! 38

Za inspirací a zkušeností  
do ciziny vyrazili studenti  
z Prostějova 17

Foto: Archiv MMPv

Statutární město 
Prostějov –  

vítěz roku 2017
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Na nový vůz FABIA má teď každý! 

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

www.tednatomam.cz

Zvýhodnění se skládá z akčního modelu TRUMF,
TRADE IN Bonusu, ŠKODA Bonusu v rámci fi nancování
se ŠKODA Financial Services a paketu Mobilita Plus.

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

*ilustrační foto

TEĎ NA TO MÁTE
NABÍDKA, KTERÉ PROPADNE KAŽDÝ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-226   1 20.4.2018   15:14:05
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Měsíc červenec je spjatý 
s výročími našich hudebníků. 21. 
července si připomeneme 100. 
výročí od narození významné 
osobnosti prostějovského 
hudebního života, učitele, 
sbormistra a hudebníka Karla 
Hejduška. 

Prostějovský rodák po maturitě 
na gymnáziu (1938) vystudoval 
učitelský ústav v Kroměříži. Po-
tom působil jako učitel matema-
tiky, dějepisu a hudební výchovy 
na řadě základních škol našeho 
okresu, například na ZDŠ v Ko-
llárově ulici a na Sídlišti svobody. 
Jeho velkou láskou byla hudba. 
Základy hry na housle, klavír, 
harmonium a varhany získal 
u učitele hudby Aloise Hanuše. 
V roce 1938 se stal členem muž-

ského pěveckého sdružení Orlice, 
kde zpíval druhý bas. Od roku 
1953 se stal sbormistrem Vlas-
timily a Orlice. Vedl je plných 
pětadvacet let. Pod jeho vedením 
zazněla díla Bedřicha Smetany, 
Zdeňka Fibicha, Antonína Dvo-
řáka, F. X. Brixiho a Vítězslava 
Nováka. Velmi si oblíbil Bohu-
slava Martinů. Nastudoval na-
příklad jeho Otvírání studánek 
a Petrklíč. Byl rovněž vedoucím 
chrámového sboru při kostele sv. 
Petra a Pavla. Z jeho vlastní tvor-
by můžeme uvést například píseň 
Aj, Hanačko a pro chrámový sbor 
Missa Sancti Caroli Boromei. Ka-
rel Hejdušek opustil svůj hudební 
svět, přátele a blízké předčas-
ně – ve svých šedesáti letech, 6. 
12. 1978. Zůstala však jeho prá-
ce, hudební archiv i vzpomínky 
na vzácného, skromného člověka. 
Jeho nástupce a sbormistr Orlice 
Otakar Hanzelka jej označil slo-
vy: „Byl jeden kantor dobrý…“ 
V roce 2007 mu zastupitelstvo 

města Prostějova udělilo Cenu 
města Prostějova in memoriam 
za zásluhy o kulturní život v Pros-
tějově. Osobnost a dílo Karla He-
jduška připomněl Prostějovanům 
také společný jarní koncert Vlas-
timily a Orlice konaný 15. 5. 2018 
v přednáškovém sále Národního 
domu.

Druhou osobností je hudebník 
a skladatel Alfons Jindra, od je-
hož narození uplyne 28. července 
sto deset let. Rodák z Čechovic 
vlastním jménem Alfons Jindřich 
Langer pocházel z rodiny amatér-
ských hudebníků a stavitelů hu-
debních nástrojů. Když ve svých 
devatenácti letech opouštěl 
Prostějov a práci účetního v že-
lezářství Bedřicha Zahradníka, 
ovládal hru na housle, akordeon, 
klarinet a saxofon. Kari éru pro-
fesionálního hudebníka zahájil 
v Bratislavě, kde mu starší bratr 
Josef nabídl místo v orchestru. 
V jeho hudebním zápisníku se 
ocitla také města Magdeburg, 

Praha, Karlovy Vary, Luhačovice. 
Od roku 1940 až do roku 1956 vy-
stupoval jako hudebník v taneč-
ním orchestru Langer Brothers. 
Pod pseudonymem Allan se začal 
věnovat také komponování. Spo-
lupracoval především s orchestry  
R. A. Dvorského a Karla Vlacha. 
Mezi jeho nejznámější hity pat-
řily skladby Chviličku spát, Sen-
timentální, Stupínky do nebe, 
Váš dům šel spát, Neodcházej, 
tvůj krok zní, Zavři oči. K inter-
pretům jeho písní patřili Milan 
Chladil, Yveta Simonová, Rudolf 
Cortés, Waldemar Matuška, Ri-
chard Adam a Laďka Kozderko-
vá. Jeho životní a profesní pří-
běh zpracoval v publikaci To byl 
Alfons Jindra Vlastimil Vrubel. 
Alfons Jindra zemřel 20. 12. 1978 
v Praze. V listopadu 2012 péčí 
Okrašlovacího spolku v Prostě-
jově a rodiny byly jeho ostatky 
pietně uloženy do nově zřízené-
ho hrobu na Městském hřbitově 
v Prostějově.

Zastupitelé odsouhlasili Závěrečný účet 
statutárního města Prostějova za rok 2017 
Účetní výsledek hospodaření dosáhl 
hodnoty 142,30 mil. Kč před zdaně-
ním, 128,55 mil. Kč po zdanění.

Hospodaření města za rok 2017 
ověřila auditorská společnost AU-
DIT TEAM, s. r. o., se sídlem Je-
remenkova 1211/40b, Hodolany, 

779 00 Olomouc s výrokem, že 
účetní závěrka podává věrný a po-
ctivý obraz aktiv a pasiv statutární-
ho města Prostějova k 31. 12. 2017 
a nákladů a výnosů a výsledku jeho 
hospodaření za rok 2017 v souladu 
s českými účetními předpisy. FO

Výročí měsíce

HANA BARTKOVÁ

Oznámení České pošty, s.p.
Česká pošta, s.p. oznamuje uzavření 
pobočky Prostějov 1 ve dnech 3. 7.,  
4. 7. a 7. 7. z důvodu plánované re-
konstrukce prostor pro veřejnost.

Uložené zásilky po dobu uzavře-
ní pošty Prostějov 1 bude možné 
vyzvednout na poště Prostějov 4, 
Plumlovská 4126. Důchody budou 
připraveny k vyzvednutí na poště 

Prostějov2, Janáčkova 3160/4. 
Od 9.7. lze veškeré uložené zá-

silky, i důchody, vyzvednout v nově 
zrekonstruované poště Prostějov 1 
během hodin pro veřejnost: Po-Pá 
8:00–18:00, SO 8:00–12:00.

Ing.Luděk Coufal
Vedoucí řídící pošty 

Prostějov 1

Blokové čištění města červenec 2018
17. 07.–blok 27 
Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská, 
Na Příhoně, Winklerova, Sokolská, 
Švabinského, Rozhonova, Pražská

19. 07.–blok 28 
Husovo nám., Husovo nám. rekon-
struovaná část, Husovo nám. rekon-
struovaná část parkoviště, Joštovo 
nám., Slezská, Mojmírova, Předina, 
Dolní–obslužná (Dolní 15–97), Dol-
ní–chodník s cyklostezkou, Dolní 
SSOK

24. 07.–blok 29 
Družstevní, Družstevní – vnitrob-
lok, Mozartova, Mozartova – vnit-
roblok, Rumunská, 
Dr. Horáka (Mozartova–Bulhar-
ská), St. Manharda (Bulharská–
Mozartova), Žeranovská bytový 
dům 21-25

26. 07.–blok 30 
Brněnská – obslužná komunikace + 
parkoviště, Brněnská – vnitroblok, 
Krokova, Krokova – vnitroblok, Br-

něnská (komunikace SSOK) včetně 
kruhového objezdu 

31. 07.–blok 31 
Bulharská, Bulharská – vnitroblok, 
Dr. Horáka (Určická–Bulharská), 
Na Hrázi ( Bulharská–Určická), 
Na Hrázi – vnitroblok, Okružní 
(Brněnská–Určická) a cyklostezka, 
St. Manharda (Bulharská–Určic-
ká), Waitova, Waitova – vnitroblok, 
Drozdovice zastávka (BUS), vnitrob-
lok Bulharská – Okružní–Waitova

UPOZORNĚNÍ:
Za obsah periodika (s výjimkou 
reklamy) odpovídá dle tiskového 
zákona vydavatel, v případě 
Prostějovských radničních listů 
tedy statutární město Prostějov. 
Z tohoto důvodu nebudou 
zveřejňovány články, které by se 
mohly dotýkat cti, důstojnosti 
nebo soukromí určité fyzické 
osoby, anebo jména nebo dobré 
pověsti určité právnické osoby.
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Pátý díl seriálu: Volební období pomalu končí. Radní 
bilancují v oblasti životního prostředí
Čeho se podařilo dosáhnout a jak 
je plněno Programové prohlášení 
Rady města 2014–2018?

Rada města Prostějova pracuje 
již téměř celé volební období na zá-
kladě svého Programového prohlá-
šení, které si začátku funkčního ob-
dobí stanovila. Předkládáme pátý díl 
seriálu, který postupně mapuje čtyři 
oblasti prohlášení. Tentokrát půjde 
o životní prostředí. Jak dalece se 
v této oblasti daří? 
V oblasti životního prostředí se 
radní zavázali:
 ¶ rozšířit plochy zeleně, včetně 

výsadby všech vhodných druhů 
stromů a keřů 

 ¶ realizovat opatření k omezení 
prašnosti ve městě 

 ¶ velkou pozornost věnovat pro-
blematice komunálních odpa-
dů 

 ¶ rozšířit a zatraktivnit biokori-
dor Hloučela 

Neustále pokračuje výsadba no-
vých stromů a keřů. Ve volebním ob-
dobí  roku 2014 – 2018 se vysadilo: 
 ¶ v roce 2015 se vysadilo 590 ks 

stromů 
 ¶ v roce 2016 se vysadilo 420 ks 

stromů 
 ¶ v roce 2017 se vysadilo 696 ks 

stromů 
 ¶ v roce 2018 (jarní měsíce) se 

vysadilo 192 ks stromů
Jde o realizaci opatření ke snižo-

vání prašnosti. Ruku v ruce s výsad-
bou nové zeleně jde také o pravidelný 
úklid městských komunikací, včetně 
krajských. Město například každo-
ročně investuje do úklidu krajských 
komunikací zhruba 542 tisíc korun.

Na velmi dobré úrovni je také 
likvidace komunálních odpadů. 
Ve městě slouží dva sběrné dvory, 
daří se také v separaci a třídění od-
padů, o čemž svědčí i pravidelné 
oceňování města Prostějova v sou-
těži měst Olomouckého kraje. Za to 
patří občanům veliký dík. Novinkou 
jsou podzemní kontejnery, které 
slouží ve třech městských lokalitách. 

Postupně dochází k rozšiřování 
a úpravě biokoridoru Hloučela. Při-
pomeňme například území v severo-
západní části Prostějova, na pravém 
břehu říčky Hloučela o ploše cca  
2,7 ha. Došlo k rozšíření ploch zele-
ně sloužících k rekreačním účelům 
v návaznosti na stávající biokoridor. 
Kromě založení lučního trávníku 
bylo vysazeno 147 stromů, v novém 
jsou pěší komunikace, umístěny 
jsou zde lavičky a odpadkové koše. 
Na volných plochách vznikla květ-
natá louka, jako doplněk terénní 
modelace. Biokoridorem prochází 
stezka sloužící jak pro inlinisty, tak 
cyklisty či pěší. 

Město také každoročně zajišťuje 
údržbu Mlýnského náhonu. Odstra-
ňují se náletové dřeviny, uklízí od-
pad, seče se tráva. Například výdaje 
využité na údržbu Mlýnského náho-
nu v délce cca 8 km byly v roce 2017 
cca 500 tis. Kč.

V neposlední řadě je třeba zmí-
nit ekologickou výchovu a osvětu 
pro město Prostějov, kterou smluv-
ně provádí Český svaz ochránců 
přírody Ekocentrum Iris. Důraz je 
kladen na rozšíření systematické 
environmentální výchovy formou 
ekologických výukových programů. 

Výdaje na ekologickou výchovu 
a osvětu 2013–2017 v tis. Kč:
2013  400 
2014  400 
2015  435 
2016  460 
2017  460 (smlouva)  
 +200 (dotace) 

RNDr. Alena Rašková, 
primátorka, Ing. Zdeněk Fišer,  

1. náměstek, Mgr. Ivana 
Hemerková, náměstkyně, 

Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek, 
Bc. Pavel Smetana, náměstek, 

PaedDr. Jaroslav Šlambor, 
uvolněný radní
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Modernizace kamerového dohledového 
systému v Prostějově 2018

V letošním roce byly schváleny pro-
středky na modernizaci kamerového 
systému v Prostějově, který provozu-
je městská policie. V I. pololetí toho-
to roku byly modernizovány kame-
rové body Dolní a Janáčkova (hlavní 
vlakové nádraží). Nové kamery byly 
instalovány s vysokým rozlišením 
a připojením digitálním vysokorych-
lostním přenosem na operační stře-
disko městské policie. Cena těchto 
kamerových bodů včetně přenoso-
vých tras je 335.000 Kč. Ve II. po-
loletí tohoto roku bude realizován 
projekt prevence kriminality, jehož 
součástí je modernizace dalších pěti 
kamerových bodů v předpokláda-
né částce 1.150.000 Kč, z čehož činí 

státní dotace 533.500 Kč, poskyt-
nutá v rámci projektů situační pre-
vence na rok 2018 prostřednictvím 
ministerstva vnitra. 

V rámci nástupů moderních 
technologií byla již v roce 2017 in-
stalována ve Školní ulici speciální 
panoramatická kamera, která je 
schopná provádět analýzy obrazu 
objektů a spolupracovat s otočnými 
kamerami.

V současné době má k dispozici 
městská policie 25 stacionárních otoč-
ných kamer a 4 mobilní kamery s pře-
nosem přes telefonního operátora. 

Kamerový systém nenahrazuje 
obchůzkovou službu strážníků a na-
opak. Propojením těchto dvou složek 
dohledu nad veřejným pořádkem lze 
operativně usměrnit obchůzkovou 
službu častěji do jiných úseků, než 
jsou instalovány dohledové kame-
ry. V žádném případě nelze tvrdit, 
že v místě nasazení kamery nemusí 
strážníci či policisté provádět výkon 
služby.  -lš-

„Na prázdniny bezpečně“– 10. ročník 
preventivní akce pro motoristy 
V sobotu 9. června v době od  
9:00–12:30 hod měli řidiči moto-
rových vozidel, možnost nechat si 
změřit rychlost, a to na trase Se-
verní obslužná komunikace. Akci 
připravila Městská policie ve spolu-
práci s krajským pracovištěm Besi-
pu Olomouckého kraje. 

Výsledky:
Celkem se dostavilo 142 moto-
ristů. Z toho 3 řidiči motocyklů. 
Ve 4 případech ukazatel rychlosti 
podměřoval, např. radarem na-
měřeno 57 km/hod. na ukazateli, 
řidičem zjištěno 52 km/hod. Tato 
hodnota byla nejvyšší naměřenou 
odchylkou. Řidičům, kterým ta-
chometr podměřoval, doporučen 
servis, neboť ne svojí vinnou mo-
hou překročit zákonem stanove-
nou rychlost. U 8 au tomobilů se 
ukazatel rychlosti zcela shodoval 
s naměřenou hodnotou mobilním 
radarem. U ostatních, vesměs zjiš-
těna odchylka do 10%. Pouze u 7 

vozidel byla vyšší jak 10%. Nejvyšší 
zaznamenána o 13 km/h. Radarem 
naměřeno 37 km/hod, zatímco ta-
chometr ukázal 50 km/hod. 

Nejvyšší naměřená rychlost byla 
zaznamenána u osobního vozidla, 
a to 108 km/hod. „Padesátku“ si 
přijelo vyzkoušet 67 řidičů. 

Každý účastník obdržel na sta-
novišti „START“ drobný dárek 
v podobě informačních letáků a re-
flexních doplňků, které věnovala 
Městská policie Prostějov a BESIP. 
Ze stanoviště „CÍL“ odjížděli řidiči 
s kartičkou, kde byla zaznamenána 
jejich změřená rychlost.  -tg-

Vykoupíme a v hotovosti zaplatíme 
starožitný nábytek, chromový, umakartový 

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

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

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

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

Neváhejte a zavolejte – tel.: 773 113 303
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PRO INZERCI  
PROSÍM 

KONTAKTUJTE:

Karal Tomáš
mob: +420 732 530 071

e-mail: karal@regvyd.cz

Uzávěrka příštího čísla:
18. dubna
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Návrh řešení Pernštýnského náměstí

V roce 2017 zajistil Odbor rozvoje 
a investic zpracování investičního 

záměru „Úprava veřejného pro-
stranství  okolí zámku v Prostě-

jově“. Autorem je Ing. arch. Petr 
Gottwald. 

V letošním roce pak na tuto stu-
dii navázal „Návrh Pernštýnské-
ho náměstí včetně řešení vodních 
prvků“ – autoři Ing. arch. Petr Go-
ttwald, Ing. arch. Eva Uchytilová 
a Ing. arch. Ĺubomír Kipila. 

Tento návrh detailněji řeší parter 
Pernštýnského náměstí včetně po-
doby kašen, dlažby, zeleně, osvětlení 
a ostatního mobiliáře.

Dalším krokem v letošním roce 
bude zahájení přípravy zpracování 
dalších stupňů projektové doku-
mentace úpravy veřejných prostran-
ství v okolí zámku. 

Odbor rozvoje a investic, 
Ing. arch. Pavel Fryčák

Hasičská zbrojnice Vrahovice
Město Prostějov uspělo s žádostí 
o dotaci na rekonstrukci a dostavbu 
hasičské zbrojnice ve Vrahovicích. 
Na tuto akci byla přidělena Minis-
terstvem vnitra dotace ve výši cca  
4 mil. Kč. 

V rámci projektu dojde ke zkvalit-
nění vybavenosti základní složky in-
tegrovaného záchranného systému. 

Vzhledem k nevyhovujícímu sta-
vu i nedostatečné kapacitě objektu 

bude provedena kompletní rekon-
strukce stávajících prostor a přístav-
ba nové budovy. 

Veškeré stavební úpravy budou 
prováděny s cílem uvedení do stavu 
naplňujícího normu pro hasičské 
zbrojnice. 

Celkové náklady dle rozpočtu 
projektu činí cca 9,7 mil. Kč. Skuteč-
ná cena stavebních prací a zahájení 
realizace vzejde až z veřejné zakázky. 

Odbor rozvoje a investic,  
Ing. Roman Švarc

Zvýšení kapacity 
Mateřské školy 
Čechovice 
v Prostějově 

V měsíci červnu byly ukončeny sta-
vební práce na mateřské škole v Če-
chovicích. V rámci investiční akce 
byla provedena demolice objektu 
hospodářské budovy. Na místě to-
hoto objektu byla vybudována nová 
moderní budova, ve které vzniklo 
nové oddělení pro cca 25 dětí.

Stavbu realizovala firma JA-
MASTAV MORAVIA a.s. Finanční 
náklady činily 15,6 mil. Kč.

Na akci byly poskytnuty finanč-
ní prostředky z Evropské unie 
prostřednictvím integrovaných 
teritoriálních investic – ITI ve výši  
11,3 mil Kč.

Odbor rozvoje a investic,  
Luděk Svoboda

Jsou příměstské části podfinancované? 
Občas se ozývají hlasy, že město 
Prostějov nevěnuje dostatečnou po-
zornost svým příměstským částem. 
Tedy Žešovu, Vrahovicím, Čecho-
vicím, Domamyslicím a Krasicím. 
Fakta a čísla odrážející investice 
do těchto lokalit a jejich údržbu však 
hovoří jinak.

„Za poslední čtyři roky jsme v Pro-
stějově utratili a ještě do konce roku 
2018 utratíme za investice a opravy 
téměř miliardu korun. Z toho jen 
do okrajových částí šlo, resp. půjde 
na investice přes 250 milionů! Uvá-
žíme-li, že město má celkem 45 tisíc 
obyvatel a ve všech okrajových čás-

tech dohromady jich žije zhruba 8,5 
tisíc, tak si obrázek může udělat ka-
ždý sám. Čistě matematicky by měly 
mít okrajové části nárok na zhruba 
jednu pětinu proinvestované část-
ky, obdržely však celou čtvrtinu. 
V žádném případě tím nechci říct, 
že příměstské části nepotřebují další 
investice. Chci tím jen zdůraznit, že 
tvrzení o podfinancování je naprosto 

mimo realitu,“ říká první náměstek 
primátorky Zdeněk Fišer.

Pro ilustraci jsme připravili pře-
hled jen zlomku (těch nejvýznam-
nějších) investic, které město Pro-
stějov realizovalo za uplynulé čtyři 
roky v příměstských částech Pros-
tějova. Dnes Krasice – Čechovice – 
Domamyslice (sousední strana): 

-kaa-jg-
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Investice v místních částech Prostějova 
ROK Krasice v tis. 

Kč
Čechovice v tis. Kč Domamyslice v tis. 

Kč

2014 víceúčelové hřiště 1100 PD JSDH klub.zařízení 55

chodníky Č-D 50 PD VO Jasmínová 17

kanalizace G. Preissové 3700

kaplička sv. Anny 270

PD kom. a chodníky 43

JSDH střešní nadst. 640

MŠ opravy 17

PD most 65

2015 VO Zahradní PD 25 víceúčelové hřiště 5000 Jasmínová, VO a kom. 1800

Krasický rybník 150 chodníky Čech.-Domam. 300 točna v Domamyslicích 40

hřbitov – příjezd PD 30 JSDH střešní nadst. 1500

urnové hroby 530 Kom. a chodníky;propojení Luční-Plumlovská 200

nové hřiště Anenská 2000 most 150

CS Anglická – Holandská 1400 MŠ rekonstrukce + zvýšení kapacity (PD) 350

chodník Na Brachlavě 730 PD oplocení ZŠ 15

PD VO Zahradní 25

PD plocha Zahradní 20

chodník Žitná 40

2016 Krasický rybník 32 víceúčelové hřiště 25 točna v Domamyslicích 0

PD osvětlení ulice Zahradní 440 víceúčelové hřiště osvětlení 327

Hřbitov – komunikace 840

komunikace a CS Anglická – Holandská 2990 chodníky Čechovice-Domamyslice 700

komunikace a chodník 18/71 3300

Komunikace a chodníky;propojení Luční-Plumlovská 3324

most 1370

 oplocení ZŠ 705

VO Zahradní+chodníky 441

plochy Zahradní-hřiště, chodníky 70

chodník Žitná 120

VO u hřiště 327

zabezpečení šaten u fotbal. hřiště 55

2017 Krasický rybník 120 VFP TJ SOKOL 5130 JSDH PD 98

MŠ Čechovice – zvýšení kapacity 7700

chodník Žitná 10

plochy Zahradní-hřiště, chodníky 44

 + POŽADAVKY OSADNÍHO VÝBORU Čechovice – Domamyslice – Krasice – CELKEM 1. 000.000 Kč 

2018 Krasický rybník 3300 VO chodník Luční 200 JSDH PD 200

ROZ-
POČET

plochy Zahradní 3000 komunikace a chodník 18/71 100

přechod Krasická 100 MŠ Čechovice – zvýšení kapacity 8500

chodník Krasická 300 chodník Žitná 4500

MŠ Čechovice – rek. pavilonů 900
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Snažíme se být nejlepší,  
v mnohém pomáhají i sami obyvatelé města
Vstřícnost, přívětivost a kvalita. Tak by se v globále dala popsat „značka“ města Prostějova a jeho magistrátu. Bez samotných obyvatel města by ovšem například 
nebylo žádné ocenění za třídění odpadu - takzvaná Keramická popelnice.  První místo v kraji v soutěži Aktivní obec (v třídění elektrozařízení) je také dílem 
obyvatel města a patří jim za to veliký dík. 

A nejsou to jen tato ocenění. Níže uvádíme ta za poslední čtyři roky. DĚKUJEME VÁM.

Národní cena kvality – program CAF Excelentní organizace vítěz 2017 
Přívětivý úřad 2016 – 1.  místo v Olomouckém kraji
Přívětivý úřad 2017 – 1.  místo v Olomouckém kraji
Přívětivý úřad 2018 – 1.  místo v Olomouckém kraji
Přívětivý úřad 2018 – 3.  místo v rámci České republiky

Ocenění Keramická popelnice: 
2014 – kategorie města a městyse 9. místo
2015 – kategorie nad 15 000 obyvatel 4. místo
2016 - kategorie nad 15 000 obyvatel 3. místo
2017 - kategorie nad 15 000 obyvatel 3. místo
2018 - kategorie nad 15 000 obyvatel 3. místo

Soutěž Aktivní obec (pořádal Asekol a.s.) v roce 2017 první místo v kraji.

Zlatý Erb - KRAJSKÉ KOLO OLOMOUCKÉHO KRAJE - Nejlepší webová stránka města
2017  - 2. místo
2018  - 1. Místo
Rating města
Statutátrní město Prostějov bylo v rámci ratingu vždy hodnoceno jako jedno z nejlepších, a to v rámci hodnocených měst České republiky. 
(přehled dvou posledních volebních období):

Rok Výhled Národní rating subjektu

2010 stabilní Aa1.cz

2011 stabilní Aa1.cz

2012 stabilní Aa1.cz

2013 pozitivní Aa1.cz

2014 stabilní Aaa.cz

Rok Výhled Mezinárodní rating subjektu Národní rating subjektu

2015 stabilní A1 Aa1.cz

2016 stabilní A1 Aa1.cz

2017 pozitivní A1 Aa1.cz

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

Přidejte se k našemu týmu!
Aktuálně jsou volné tyto pozice:

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

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

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

SERVISVÝZKUM A VÝVOJ KONSTRUKCE VÝROBA

 Konstruktér

 Soustružník kovů

 Svářeč kovů

 Technolog svařování

 Zámečník kolejových konstrukcí
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Radnice udělovala čestná ocenění  
Konkrétně "Čestný odznak Měst-
ské policie Prostějov ZA VĚRNOST  
I. stupně - za 25 let služby", "Čest-
ný odznak Městské policie Prostějov 
ZA ZÁSLUHY", "Čestnou plaketu 
Městské policie Prostějov" a Podě-
kování vedoucího Územního odboru 
PČR Prostějov.  

Čestná ocenění si z rukou primá-
torky města Prostějova Aleny Raš-
kové převzali tito nominovaní:

Čestný odznak Městské policie 
Prostějov ZA VĚRNOST I. stupně 
– za 25 let služby:
Str. Petr BOROVIČKA
Str. Oldřich KOVAŘÍK
Str. Jiří NAVRÁTIL
Str. Jan SVOZIL
Čestný odznak Městské policie 
Prostějov ZA ZÁSLUHY:
Str. Ing. Jiří TANNERT
Plk. Mgr. Tomáš ADAM
Plk. Mgr. Richard KECLÍK  

npor. Bc. Petr KOČÍŘ
por. Mgr. František KOŘÍNEK
mjr. Ing. Pavel TUČEK
nprap.. Zdeněk VYSLOUŽIL

Čestnou plaketu Městské policie 
Prostějov:
Ing. Zdeněk FIŠER
PaedDr. Jan KRCHŇAVÝ
Jana HALVADŽIEVOVÁ

Poděkování vedoucího Územní-
ho odboru PČR Prostějov plk. Spur-

ného za spolupráci s PČR spojené 
s předáním pamětního odznaku 
obdrželi:

Str. Bc. Vítězslav Marcián –  ve-
litel operačního střediska MPPV

Str. Jan Svozil  – instruktor slu-
žebního výcviku MPPV

Str. Jiří Pulter – strážník 1. smě-
ny hlídkové služby MPPV

Bc. Gabriela Petrželová 
– prevence kriminality

Statutární města ČR „hejbnou“ s elektrem 
Všechna statutární města v České re-
publice oslovil kolektivní systém pro 
sběr a recyklaci vysloužilého elektra 
ELEKTROWIN s výzvou k zapojení 
do soutěže s názvem „Hejbni s elek-
trem pro lepší život“. První ročník 
byl zahájen 1. dubna letošního roku, 
výsledky organizátoři vyhodnotí 
po jeho skončení 31. 3. 2019.

„Zapojená města budou soutěžit 
o největší celkové množství elektro-
spotřebičů odevzdaných prostřed-
nictvím sběrných dvorů na jejich 
území,“ vysvětluje Jan Marxt ze 
zákaznického oddělení společnosti 
ELEKTROWIN. „Aktivně tím při-
spějí k ochraně životního prostředí, 
navíc mohou získat jednu z finanč-
ních odměn,“ dodává.

Soutěží se ve třech kategori-
ích: první (A) je určena městům 

od 40 000 do 89 999 obyvatel, dru-
há (B) nad 90 000 obyvatel. Třetí 
kategorie se jmenuje „Skokan roku“.

Kritériem hodnocení je hmotnost 
zpětně odevzdaného elektrozařízení 
přepočtená na jednoho obyvatele 
města.

První tři města v kategoriích 
A a B získají odměny ve výši 60, 
40 a 25 tisíc korun, Výše odměny 
u kategorie „Skokan roku“ činí 50 
tisíc Kč. Odměny bude možné využít 
na podporu dalších aktivit a projek-

tů ve vítězných městech.
„Zpětný odběr elektrozařízení 

a především jeho další recyklace 
v této době nabývá stále většího vý-
znamu,“ vzkazuje obyvatelům a ve-
dení statutárních měst předseda 
představenstva ELEKTROWIN a.s. 
Roman Tvrzník. 

„Věříme, že aktivní účast v soutě-
ži statutárních měst bude přínosem 
i zábavou pro obě strany,“ dodává. 

Zdroj: Odbor správy a údržby 
majetku města MMPv

KRÁTCE

Město opět poskytne 
školám finance 
na pořízení pomůcek 
pro prvňáčky

Loňská novinka se osvědčila, 
a proto vedení města opět poskyt-
ne základním školám peníze, které 
mají alespoň trochu ulevit peně-

ženkám rodičů budoucích 
prvňáčků.

Jde o navýšení měst-
ského příspěvku základ-
ním školám pro žáky 
prvních ročníků ve výši 
jednoho tisíce korun (pro 
jednoho žáka) na poříze-
ní školních pomůcek pro 
školní rok 2018/2019. 

„Tento příspěvek, jeho 
poskytnutí, velmi pozitivně 
hodnotili jak zástupci škol, 
tak i zákonní zástupci dětí. 
Proto k němu přistupujeme 
znovu. Základní pomůcky, 
jako jsou sešity, pastelky, 
barvy a podobně zaplatí 
škola. Rodiče pořídí dětem 
jen aktovky, přezůvky, pe-

nály a cvičební úbor,“ 
uvedla náměstkyně 

primátorky Ivana He-
merková a doplnila, 

že rodiče budou 
o tomto kroku 

pochopitelně opět in-
formováni, aby zbytečně 
nemuseli vynakládat pe-

níze na pomůcky, které jim 
zajistí škola.

Na základě zápisu dětí do  
1. ročníků základních 

škol v Prostějově (v pátek 
20. 4. 2018) bylo zapsáno 

a nastoupí ve školním roce 
2018/2019 do 1. ročníků zá-
kladních škol 445 dětí. Město 

takto vynaloží částku 445 tisíc 
korun. -kaa-

Po oceňování v obřadní síni následoval tradiční Den se složkami IZS.
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Dotace na obnovu památek  
pro rok 2018

Rada města Prostějova doporuču-
je Zastupitelstvu města Prostějova 
schválit využití nabídky Minister-
stva kultury České republiky dota-
ce do rozpočtu statutárního města 
Prostějova z Programu regenerace 
městských památkových rezer-
vací a městských památkových 
zón na rok 2018 ve výši 400 tisíc  
korun.

„Můžeme využít celou tuto část-
ku, jako příspěvek na památko-
vou obnovu střechy tzv. Pavlátova 
městského domu na náměstí T. G. 

Masaryka, který je ve vlastnictví 
města. Kromě toho na podporu 
soukromých vlastníků památek pů-
jde částka v celkové výši 900 tisíc 
korun, která je v rozpočtu města 

pro rok 2018,“ uvedl náměstek pri-
mátorky Jiří Pospíšil. 

Formou dotace Statutárního 
města Prostějova pro rok 2018 jsou 
uspokojeni všichni žadatelé, kteří 
o tuto podporu pro daný rok požá-
dali.  kaa-

Kulturní památka (id. objektu) Charakteristika akce

Kostel sv. Jana Nep., Svatoplukova obnova střechy

Městský dům, nám. T. G. Masaryka 195/18 obnova fasády

Vila Josefa Kováříka, Vojáčkovo nám. 2944/5 dílčí obnova střechy po havárii

Vila Josefa Kováříka, Vojáčkovo nám. předprojektová příprava

Náhrobek rodiny Weisz na Novém židovském 
hřbitově (Hana Wichterlová)

restaurování

KRÁTCE

Okresní soud 
rozhodl o žalobě 
společnosti 
Manthellan

Okresní soud v Prostějově nepra-
vomocně rozhodl.

Dne 14. června  2018 rozho-
dl o zamítnutí žaloby o rušení 
držby,  kterou podala společnost  
Manthellan a.s. na Statutární měs-
to Prostějov.

Město Prostějov postupně do-
šlo k závěru, že nájemní smlouva, 
kterou uzavřelo se společností 
Manthellan, a.s. je neplatná, pro-
tože není v souladu se zveřejněným 
záměrem.

Společnost  Manthelan a.s. 
na platnosti smlouvy trvá a odmítá 
odstranit zátarasy, které instalova-
la na vjezdech na zpevněné plochy 
po bývalé sodovkárně. Plocha je vy-
užívaná jako parkoviště. Proto měs-
to Prostějov nechalo odstranit část 
ohrazení v majetku města a parko-
viště je opět zpřístupněno. Zátara-
sy společnosti Manthellan zůstaly. 
Plocha je nyní přístupná městem 
novým vjezdem  z ulice Na Spojce.

Ing. Zdeněk Fišer,  
1. náměstek primátorky
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Co zlepšit na dopravě v Prostějově?
Prostějov v posledních týdnech 
velmi výrazně pociťuje složitou do-
pravní situaci. Opravuje se Brněn-
ská ulice a to má dopad na dopravu 
v celém městě. Kvůli opravě Brněn-
ské se odložila i plánovaná oprava 
Plumlovské, která by snad měla za-
čít ke konci prázdnin.

Rychlejší křižovatky
Dopravě ve městě ale mohou prospět 
i další opatření. Jsme přesvědčeni, 
že by plynulosti dopravy pomohlo 
vybudování dalších kruhových křižo-
vatek. Tímto způsobem je nezbytné 
podle našeho názoru vyřešit zejména 

křižovatku Olomoucká x Vápenice. 
Tam by mohlo dojít k výraznému 
zrychlení a zlepšení průjezdnosti. 
Podobné řešení by si zasloužilo i mís-
to, kde se spojuje ulice Wolkerova 
s Brněnskou a Žeranovskou u hlav-
ní pošty, protože i tam by se dvěma 
na sebe navazujícími kruhovými ob-
jezdy mohla zrychlit doprava.

Nekonečné závory
Jsme také přesvědčeni, že je nutné 
opětovně jednat s Českými dráha-
mi o jiném řešení přejezdu na Olo-
moucké ulici. Každodenně se tam 
Prostějované totiž setkávají se si-

tuací, kdy vlak od Kostelce teprve 
zastavuje na místním nádraží, ale 
závory na křížení železnice s Olo-
mouckou ulicí již jsou dole. Změnit 
by bylo třeba také nastavení sema-
forů na celé Olomoucké ulici, pro-
tože tamní situace rovněž přispívá 
k tomu, že se fronty aut na Olo-
moucké směrem od Držovic již staly 
téměř každodenním koloritem.

Blížící se obchvat
Situaci na Olomoucké samozřejmě 
také pomůže vybudování sever-
ního obchvatu mezi Kosteleckou 
a Olomouckou. Zde je třeba ocenit, 

že došlo k pokroku s výkupem po-
zemků. I tak ale platí, že je potřeba 
se o dopravu nadále hodně starat, 
analyzovat zatížení komunikací 
a připravovat dopředu projekty, ale 
také majetkoprávní situaci, aby se 
do budoucna snížila doba, kterou 
ve městě prostojíme v kolonách.

Ing. Milada Sokolová, 
Ing. Tomáš Blumenstein, 

zastupitelé ODS

Jeden příběh dvou žádostí
První žádost byla tenisová. 850 ti-
síc Kč na podporu Mistrovství světa  
14letých tenistů. Byla schválena 
hladce velkou většinou zastupitelů. 
Je třeba umožnit důstojný průběh 
takové akce. Každý pochopí. 

Druhá byla na podporu práce 
mobilního hospice. Žádali 200 ti-
síc Kč. Zajišťují starost o umírající. 
Mohou umřít doma mezi svými. Jde 
o vysoce specializovanou péči lékařů 
i zdravotního personálu. Jde o dů-
stojné umírání tam, kde není naděje. 
Jde o ulehčení údělu nastávajících 
pozůstalých. Kdo má zkušenost, ví. 

Přimlouvali se zastupitelé koalice 
i opozice

Přesto, dvě žádosti projednané 
s tak rozdílným respektem. U první 
z nich navrhla rada 850 tisíc, u dru-

hé nic. Později návrh upravila na  
50 tisíc. Zuzana Bartošová navrhla 
pokrýt celou žádost. Přidali se Bo-
žena Sekaninová, Pavel Holík, Aleš 
Matyášek. Byla k tomu porada koa-
lice. Konečný návrh 100 tisíc. Proč, 
o čem se radili? Ve 128 milionech 
zisku, nenašli 200 tisíc pro mobil-
ní hospic? Podpora tenisu jede jak 
po másle.  Podpora péče umírajícím 
drhne až hanba. Nejsem proti teni-
su, jsem proti duchu rozhodování 
správců našeho města.

Tento příběh je o hodnotách. 
Co dodat k městu, kde marketin-

gová hodnota tenisového turnaje je 
vyšší než hodnota důstojnosti člově-
ka. Umírajícího člověka. 

Aleš Matyášek, TOP 09 
a nezávislí Prostějované

Zastupitelstvo podpořilo  
dotaci na provoz mobilního hospice 
Jedná se o úzce specializovanou lé-
kařskou a zdravotnickou paliativní 
péči, která se orientuje na sociální 
a lidskou pomoc, podporu paci-
entům v terminálním stádiu one-
mocnění, aby mohli důstojně od-
cházet v domácím prostředí svých 
nejbližších přátel a rodiny. Olomo-
ucký hospic je zaměřen na poskyto-
vání péče nejen dospělým osobám, 
ale i těm nejmenším, tedy dětským 
pacientům a jejich rodinám.

Nezisková organizace Nejsme 
sami- mobilní hospic požádala měs-
to o poskytnutí dotace na provoz to-
hoto zařízení.

Sociální komise sice nedoporuči-
la dotaci poskytnout, ale Rada města 

znovu žádost projednala a doporuči-
la zastupitelům ke schválení částku 
50 000Kč, protože péče nevyléčitel-
né nemocné v domácím prostředí je 
prozatím v naší republice hrazena 
jen omezeným počtem zdravotních 
pojišťoven.

Jsem rád, že Zastupitelstvo měs-
ta Prostějova odsouhlasilo částku 
100 000,- Kč, přestože v Prostějově 
jsou nyní v péči mobilního hospice 
jen 2 občané. 

Olomoucký hospic si váží naší 
podpory a velice děkuje všem zastu-
pitelů za schválení dotace.

Bc. Pavel Smetana,  
náměstek primátorky

Krajský soud o dotaci pro hokejisty: Radnice nepochybila
Dotace pro mládežnický hokej je 
v pořádku

Krajský soud v Brně potvrdil, 
a to bez možnosti odvolání, vyřaze-
ní údajné pohledávky dlužníka LHK 
Jestřábi spolek vůči Statutárnímu 
městu Prostějovu ve výši 6.830.000,- 
Kč. Tuto pohledávku zapsal původně 
insolvenční správce na návrh občana 
do majetkové podstaty, kterou měl 
dlužník za městem Prostějov z titulu 
údajně nevyplacených dotací za rok 
2014- 2016.

Insolvenční soud prověřil skuteč-
nosti uváděné insolvenčním správ-
cem, a s ohledem na to, že

finanční prostředky byly posky-
tovatelům služeb a zboží v souladu 

se smlouvami o poskytnutí dotací 
přímo vyplaceny, souhlasil s vyřaze-
ním těchto pohledávek z majetkové 
podstaty.

V rozhodnutí Krajského soudu 
v Brně je také zcela jasně uvedeno, 
že zákon o rozpočtových pravidlech 
nevylučuje poskytnout finanční pro-
středky přímo poskytovatelům slu-

žeb a zboží, které jsou „materiálním 
obsahem schváleného příspěvku“.

„Pseudokauza“ dotací mládežnic-
kému hokeji již delší dobu rezonova-
la Zastupitelstvem města Prostějova. 
Někteří opoziční politici opakovaně 
obviňovali vedení města z obchá-
zení zákona při poskytování dotace 
na podporu mladých hokejistů. 

Krajský soud v Brně dal tak jed-
noznačně za pravdu postupu měs-
ta (mimochodem schválenému 31 
zastupiteli z 33 přítomných!), kdy 
dotace mládežnickému hokeji byly 
vypláceny v souladu se smlouvou 
(na základě předložených faktur) 
na účet poskytovatele služeb, nikoli 
příjemce dotace.

Otázkou je, proč opozice zaháji-
la velmi tvrdou a cílenou kampaň, 
jednoznačně poškozující v očích ve-
řejnosti vedení města. Pseudokauza 
byla vytvořena a medializována na zá-
kladě politické kalkulace, bez ohledu 
na možné dopady pro mládežnický 
hokej a potažmo i město. Nezbývá 
než doufat, že se aktéři z řad opozice 
za toto nedůstojné divadlo veřejně 
omluví. 

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

náměstek primátorky, Mgr. Ivana 
Hemerková, náměstkyně primátor-

ky, Bc. Pavel Smetana, náměstek  
primátorky, PaedDr. Jaroslav  

Šlambor, uvolněný radní
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Co se stalo s naší dobou? 
To je titulek jednoho z článků 

českého, vskutku renesančního 
vzdělance působícího v Pelhřimo-
vě, MUDr. Jaroslava Maxmiliána 
Kašparů. Je znám i pod zkratkou 
Max Kašparů. Ještě musím dodat, že 
kromě dlouhé, nevídané řady titulů 
(neuvádím je, nemají s obsahem co 
do činění), má i církevní hodnost 
premonstrátského jáhna. Velmi do-
poručuji si jeho texty přečíst. Jsou 
totiž oním pomyslným zrcadlem, 
do kterého se většina z nás nerada 
dívá, nebo jen úkradmo skrze růžové 
brýle mámení. Aniž jsem si od pana 
doktora vyžádal svolení, vypůjčím 
si některé myšlenky. Na Den dětí 
se deník MfD předvedl s článkem, 
(Radní za KSČM zkoušel, zda by 
nešlo cenzurovat články v Radnič-
ních listech), který se týkal jednání 
rady. Pan redaktor Šverdík pravdě-
podobně získal zápis poznámek paní 
primátorky(!) ze 105. zasedání rady 
a na základě jediné věty zápisu (!) 
vyfabuloval zcela nesmyslné závěry, 
včetně toho, že onu zapsanou inkri-
minovanou větu, jako zdroje údajné-
ho úmyslu cenzurovat jsem pronesl 
já…což je lež. Stejně jako tvrzení, že 
jsem zadal úkol právnímu oddělení, 
prověřit, zda by bylo možné někte-
ré pasáže článku v RL neotisknout. 

Někteří opoziční zastupitelé si sa-
mozřejmě (jak jinak) přisadili (i nad 
rámec tématu) aniž tušili, z jakých 
kořenů příběh pana redaktora vy-
rostl. Chápu, že záminek pro deho-
nestaci všeho, co má v základu slova 
„komunist“ zase tak mnoho není, 
a tak je nutno občas sáhnout k tvo-
řivé imaginaci. Dobrá, jsem politik, 
bohužel si musím nechat líbit té-
měř všechno. Nakonec proti médi-
ím nemá našinec šanci zvítězit. To 
je premisa. Věšet se kvůli tomu ale 
určitě nepůjdu. Protože se článek 
„povedl“, bylo třeba euforii využít, 
a tak přišel pan zastupitel Matyášek 
s vcelku logickou návaznou myšlen-
kou na mé odvolání z funkce uvolně-
ného radního na nejbližším zasedá-
ní zastupitelstva 11. června. Důvod? 
Právě onen článek v MfD, ve kterém 
jsou mj. také jeho „správné“ názory 
na nově vytvořenou novinářskou 
pseudokauzu! Ač to zní samolibě, 
moc šancí na úspěch se svým návr-
hem neměl (což bezpochyby věděl), 
ale proč nevyužít šance ukázat obča-
nům, co za zpátečníka ohrožujícího 
svobodu slova a základy demokracie 
(sic!) si zvolili a prosadili do vedení 
města. A hlavně, jakými bdělými 
ochránci hodnot jsou naši někteří 
opozičníci… Přeloženo do srozu-

mitelné řeči: Volte nás, ostatní, ze-
jména komunisté jsou zloduši po-
rušující pravidla. No nevím, pane 
Matyášku – nedávno otevřu noviny 
a nestačil jsem se divit. Nějak si ne-
dokáži vysvětlit, proč řady slovutné 
TOP 09 pana Kalouska opustila pí 
MUDr. Chalánková…Což je určitě 
škoda. Pro topku. U zbytku bych sá-
zel na opačný komentář. Ale to jsem 
nepatřičně odbočil, dostávám se 
k úvahám MUDr. Kašparů: ten do-
šel k závěru, proč je naše současná 
společnost nemocná. Podle něj trpí 
třemi vážnými chorobami, kterými 
jsou: ztráta studu – rozvoj společ-
nosti bez respektování přirozených 
společenských norem – pocit tíživé 
bezmoci. Souhlasím s ním bez vý-
hrad. Kdo sleduje jednání zastupitel-
stva od r. 2014, musí být rozčarován. 
Na počátku byla povolební frustrace 
části opozice z neukojených ambicí 
a následně volba prostředků boje 
s koalicí s cílem ukázat politického 
protivníka v co možná nejhorším 
světle. Kritika, kritika a zase jen kri-
tika. Zaběhlý, osvědčený stereotyp. 
Už jsem jednou na toto téma psal. 
Účel dnes více než dříve světí pro-
středky – žijeme nyní v zemi, kde 
nic není hanba! (Kašparů) A někteří 
volení zástupci veřejnosti hrají v po-

litickém ragby 
první ligu! Je to 
tristní. Někdy 
se divím, kde se 
v lidech vlastní-
cích akademické 
tituly (někteří získali i dva) bere ona 
ostentativní neomalenost, neschop-
nost empatie či obyčejného lidského 
taktu. Slyšeli jste někdy, že by se ně-
kdo za svá prokázaná nepravdivá tvr-
zení, nebo dokonce obvinění veřejně 
omluvil? Třeba na těchto stránkách? 
Každá záminka k dehonestaci pro-
tistrany je dobrá. Konfrontace bez 
pravidel a respektování přirozených 
společenských pravidel. Je mi z toho 
smutno. Ale málem bych zapomněl 
sdělit výsledek mého odvolání: těch 
několik málo měsíců zbývajících 
do voleb to se mnou budou muset 
ti, kteří se nemohou vymanit z před-
pojatosti vůči barvě třešní a člově-
ku zastávajícímu odlišnou životní 
filosofii, nějak vydržet. A doufat, že 
jejich politický étos bořitelů staré-
ho a realizátorů nekončících změn 
všeho, je konečně přivede ke kýžené 
moci. PS: na moudra dr. Kašparů se 
bohužel moc nedostalo, tak se k nim 
zkusím vrátit příště. 

S přáním pohodového léta všem  
J.Šlambor, radní

Můj pohled na jednání zastupitelstva města dne 11.6. 2018
Při nahlédnutí do programu před-
posledního zastupitelstva před 
ukončením čtyřletého období se 
dalo očekávat, že určitě neskončí 
tentýž den do 22. hod., zejména, 
když dodatečně byly zahrnuty dal-
ší body a mezi nimi i návrh na od-
volání uvolněného náměstka paní 
primátorky. Opak byl pravdou. 
Hlavním bodem programu bylo 
schválení účetní uzávěrky a závě-
rečného účtu města za rok 2017. 
Oba body byly velice dobře připra-
veny a kvalitně prezentovány, tak-
že na rozdíl od předchozího roku 
schvalovací proces proběhl velmi 
hladce. Plánovaná ztráta nebyla 
143,93 mil. Kč, ale „jen“15,44 mil.
Kč. Pozitivně lze hodnotit vyšší da-
ňové příjmy města o 5,71 % a nižší 
běžné výdaje cca o 10 %. Nižší ztrá-
ta byla však způsobena i nižší rea-
lizací investičních akcí, např. při 

rekonstrukci Domu dětí a mládeže 
na Vápenici. Naopak vyšší daňové 
příjmy, a to v částce 69,5 mil. Kč, 
nás lidovce vůbec netěší. Jsou to 
totiž peníze z hazardu. „Díky“ této 
částce se muselo na území našeho 
města prosázet v různých výher-
ních automatech závratná částka 
cca přes 300 mil. Kč. Kolik nových 
zase rodin postihly finanční a jiné 
potíže. Snad nové vedení města 
bude mít větší snahu a odvahu ten-
to nešvar potírat a omezovat. My se 
k tomuto úkolu hlásíme. Dalšími 
body programu byly majetkoprávní 
záležitosti, rozpočtová opatření, do-
tace do oblasti vrcholového i výkon-
nostního sportu, dotace do školství, 
kultury, tělovýchovy a i sociální 
oblasti. Jsem rád, že hospodaření 
města je v relativně dobré kondici 
a je před volbami, takže schvalo-
vaná výše finančních částek byla 

neobyčejně a nezvykle štědrá. O to 
více nás s kolegyní zarazilo, když 
v materiálu na finanční příspěvek 
ústavu Nejste sami – mobilní hos-
pic, který žádal skromně 200 tis.
Kč byla částka nejprve nulová, pak 
zvýšena vedením města na částku 
50 tis. Kč na rok. Určitě máte milí 
spoluobčané ve svých rodinách zku-
šenosti, jak vhodná je každá pomoc 
k důstojnému loučení se životem. 
Nechci poukazovat na to, kdo ja-
kou dotaci dostal, zda-li schvalova-
ná výše byla oprávněná či nikoliv, 
ale handrkovat se v tomto případě 
o peníze, a k tomu zanedbatelné pro 
možnosti města, se mi zdálo nedů-
stojné. Navrhli jsme hlasovat o celé 
částce 200 tis., náš lidovecký návrh 
neprošel, ale dalším protinávrhem 
na 100 tis. Kč již částka přijata byla. 
Aspoň to. Za zmínku stojí neschvá-
lení Plánu rozvoje sportu v Pros-

tějově na roky 
2018-2022. Ma-
teriál neobsaho-
val komplexní 
náhled na spor-
tovní činnost 
v našem městě. Pojednával bohužel 
jen o školních aktivitách bez hlubší-
ho analytického podkladu. V dalších 
již tradičních výbušných materiá-
lech, jako je Manthellan, připomín-
ky, dotazy a podněty, či již pomalu 
„tradiční“ odvolávání uvolněného 
člena vedení města, tentokrát se jed-
nalo o Dr. Šlambora, si vedení města 
své pozice zatím uhájilo. Mrzí mne 
však, že v této kauze proslulý výrok 
kolegy Šmída z KSČM o pekle a kotli 
Prostějovský večerník přisoudil prá-
vě mně. Bližší informace o tom je 
na delší povídání, takže až příště.  

Ing. Petr Kousal,  
předseda Klubu KDU-ČSL
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Voda nad zlato
Voda je základ života i prastaré 
zrcadlo hvězd. V Prostějově je pro 
francouzskou Veolii surovinou se 
zlatým dnem a pro jeho občany ča-
sovanou bombou.

Lidé na Prostějovsku platí v ceně 
vody vysoké zisky zahraničního 
nadnárodního koncernu. Do bu-
doucna nám hrozí další obrovské 
zdražování. Do obnovy vodohospo-
dářské infrastruktury se nedosta-
tečně investuje.

VaK Prostějov prodal  v roce 
2006 výrobní divizi a pronajal in-
frastrukturu francouzské VEOLII. 
Nájem, který je jediným zdrojem 

příjmů, je pro VaK nedostatečný. 
Vyšší nájem by snižoval zisky VE-
OLIE.

Kdo za to může? 
Za tuto situaci mohou politici, 

kteří se „privatizace zisků“ v roce 
2006 účastnili.  V Prostějově byl 
jedním z nich Jaroslav Faltýnek, 
bývalý člen ČSSD, dnes druhý muž 
ANO. V roce 2006 byl členem před-
stavenstva VaK Prostějov.

Jaroslav Faltýnek seděl v před-
stavenstvu VaKu i v roce 2017, 
kdy padlo pro Prostějov osvobo-
zující rozhodnutí Krajského soudu 
v Brně. Soud rozhodl o neplatnosti 

valné hromady, díky které si VEO-
LIA zotročila VaK. Představenstvo 
VaKu však reagovalo překvapivě. 
Proti tomuto zásadnímu a pro měs-
to osvobozujícímu rozsudku se zce-
la nepochopitelně odvolalo.

Podle rozhodnutí soudkyně KS 
v Brně „nebyly akcionářům poskyt-
nuty na valné hromadě úplné in-
formace a tyto neúplné informace 
měly vliv na rozhodnutí akcioná-
řů o zavedení provozního modelu 
s VEOLIÍ.“ Z toho se dá odvodit, že 
pokud by valná hromada měla kom-
pletní informace, nikdy by provozní 
model s VEOLIÍ nezavedla, protože 

bylo evidentní, že uzavřením smluv 
dojde k poškození společnosti.

Je jen na nás, jestli znovu uvě-
říme slibům Andreje Babiše o tom, 
jak budou bránit zájmy našich ob-
čanů proti velkým nadnárodním 
korporacím. V Prostějově nám už 
Jaroslav Faltýnek ukázal, že bude 
prosazovat zcela opačný přístup 
a hájit zájmy spíše velkých nad-
národních korporací proti našim 
občanům. Chraňme naši vodu pro 
generace, co přijdou po nás. Je nej-
vyšší čas.

Ing. Hana Naiclerová, MBA
Klub nezávislých zastupitelů

Rozvoj dopravy ve městě 
Město dlouhodobě zanedbává au-
tomobilovou dopravu. Dostatečně 
se neřeší její rozvoj, a pokud se to 
nezmění, hrozí v budoucnu městu 
obrovské potíže. Na první pohled 
se zdá, že se město stará. Byl vy-
budován vysoký počet okružních 
křižovatek, což je chvályhodné 
a vede to k větší plynulosti stávají-
cí dopravy. Po jejím dalším nárůs-
tu však nebudou kapacitně stačit 
a ve špičkách budou kolapsy stále 
větší. Ale ani vybudované rondely 
nestavělo město samo. Jednalo se 
většinou o krajskou investici. Stejně 
tak i připravovaný severní obchvat 
bude krajskou investicí. Město při-
pravovalo pro kraj pouze výkupy 
pozemků. Ztratilo minimálně jeden 
rok svou nečinností na začátku vo-
lebního období. Teprve po tlaku 
opozice byly zahájeny práce pro zís-
kání potřebných pozemků a reali-
zace se posunula do příštího voleb-
ního období na poslední chvíli, kdy 
se dá ještě počítat s dotací z evrop-

ských fondů. Neočekávejme ale, že 
severní obchvat z Držovic na Kos-
teleckou zásadně vyřeší problém 
města. Podle dopravních průzkumů 
zde bude provoz cca 4 tisíce vozidel 
denně. Na Olomoucké je to dnes již 
cca 20 tisíc vozidel a snížení na 16 
tisíc toho zase tolik neřeší.

Problémem dopravy města Pro-
stějova vzniknul postavením dálni-
ce (dnes D46). Ta rozdělila město 
na dvě části. Všechny auta směřu-
jící z města za prací do průmyslové 
zóny, ale i do Vrahovic a do obcí 
na východ od města mají jedinou 
možnost dopravního napojení 
po ulicích Vrahovická a Dolní. Ty 
jsou napojeny na vnitřní městský 
okruh. To vede k tomu, že veškerá 
doprava města, včetně úseků vněj-
šího okruhu i budoucího severního 
obchvatu, je sváděna zpět na vnitřní 
městský okruh, který to v budoucnu 
nezvládne.

Řešení existuje, i když s ním 
územní plán nepočítal. Žabomyší 

válka v zastupitelstvu, kde koalice 
nedokáže přijmout sebelepší pod-
měty opozice, se projevila i zde. 
Po marných pokusech o nápravu 
územního plánu se mi podařilo zís-
kat zakázku ve výběrovém řízení 
díky nabídce hluboko pod cenou. 
Díky tomu vznikla územní stu-
die, která je k dispozici na www.
prostejov.eu v sekci Podnikatel/
Územní plánování/Územní stude/ 
Územní studie Barákova – Vraho-
vická – propojení Držovice  a z ní 
vycházející část I. změny územní-
ho plánu. Počítá s prodloužením 
a kombinací městského vnějšího 
okruhu a obchvatu a dálničních při-
vaděčů do trasy Plumlovská – Jose-
fa Lady prodloužené přes Hloučelu 
až na budoucí křižovatku v prosto-
ru Kostelecké u dnešního přejezdu 
na Smržice. Dále bude pokračovat 
trasou připravovaného Severního 
obchvatu do Držovic. Dále bude 
využit stávající přivaděč k dálnici 
D46 s tím, že se využije podjezd pod 

dálnicí a za ním se napojí nový při-
vaděč do Vrahovic. Ten povede po-
dél dálnice a v prostoru mezi dálni-
cí a bývalým pivovarem koridorem 
bez nároku na asanace. Zde se na-
pojí na ulici Vrahovickou a po stá-
vající Průmyslové ulici povede až 
na ulici Kojetínskou.  Vznikne tak 
časově výhodnější trasa, než provoz 
po křižovatkách vnitřního města. 
Velkou výhodou má být možnost 
odklonění tranzitní nákladní do-
pravy z města. Zákaz průjezdu ná-
kladních aut lze totiž uplatnit pouze 
v případě, že existuje alternativní 
náhradní trasa, což dnes v Prostějo-
vě není. Hlavním přínosem tohoto 
řešení by mělo být snížení provozu 
na vnitřním okruhu a v ulicích Vra-
hovická, Dolní, Olomoucká, Koste-
lecká a Plumlovská.

Řešení do budoucna tedy existu-
je. Bohužel je zatím ignorováno, leží 
v šuplíku a čas běží. Už dávno moh-
la běžet předprojektová příprava 
a diskuse a případné korekce. Dis-
kuse vůbec nenastala a málo kdo 
o řešení ví. Po projednání mohly za-
čít přípravy pro výkup potřebných 
pozemků. Při dnešní legislativě je 
příprava dlouhodobý proces a tím 
spíš se na tom mělo začít pracovat 
už více, než před rokem. U dlou-
hodobějších záměrů přesahujících 
jedno volební období by se mělo 
postupovat v co nejširší shodě na-
příč politickým spektrem. Doprava 
by neměla být politikum.

Ing. arch. František Fröml, 
zastupitel za Změnu pro Prostějov
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Ručně vyráběné pralinky a čokolády  
dle francouzských receptůr

NAŠE BONBONIÉRY...
...VÁŠ ORIGINÁLNÍ DÁREK

• originální dárek pro zákazníky či obchodní partnery
• pralinky v obalech s designem podle vašeho přání 
• při dohodnutém odběru jsme schopni vyrobit také  

originální krabičky

CHOCO BONTÉ 
Krakovská 14, 779 00 Olomouc

Telefon | +420 736 642 766 
E-mail | obchod@chocobonte.cz

Web | www.chocobonte.cz

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Elenka je  tříletá holčička s Westovým syndromem – 
nejtěžší formou dětské epilepsie. 
Sama nedokáže stát ani sedět, neudrží sama hlavičku. 

Navzdory těžkému osudu se rodina snaží Elence zajistit 
plnohodnotný život. Pro další rozvoj a usnadnění péče 
by jim velmi pomohly zdravotní rehabilitační pomůcky. 

A právě ty bychom chtěli pořídit za pomoci veřejné sbírky.  
Všechny dary budou použity výhradně na zkvalitnění 
Elenčina budoucího života. 

Číslo účtu:  2113444395/2700
Děkujeme všem, kteří pomohou jakoukoli finanční částkou. 
V případě dotazu nás kontaktujte na tel.: 

605 456 666 nebo prostřednictvím 
facebookových stránek fb.me/elenka.vojtkova

Veřejnou sbírku pořádá Profi-tisk group s.r.o. 

 pro Elenku
Sbírka povolena Krajským úřadem Olomouckého kraje – KÚOK/89918/2016/OK/400
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Obnova autobusů MHD  
v Prostějově v roce 2018
Dne 21. 1. 2016 byla v rámci Inte-
grovaného regionálního operačního 
programu a jeho specifického cíle 
1.2 – Zvýšení podílu udržitelných fo-
rem dopravy vyhlášena kolová výzva 
č. 20 nízkoemisní a bezemisní vozi-
dla. Do této výzvy se naše společnost 
FTL-First Transport Lines,a.s. při-
hlásila s projektem „ Nízkopodlažní 
a bezbariérové autobusy pro MHD 
na pořízením 8 autobusů a v roce 
2017 a byla vybrána k realizaci. 

Celková hodnota projektu činí 
51 189 600 Kč bez DPH, vč.DPH je 
výše pořízení 61 939 416 Kč. Výše do-
tace činí 85 % z hodnoty bez DPH což 
činí 43 511 160 Kč. Cílem projektu je 
zvýšení kvality a komfortu MHD a její 
bezpečnosti. Všechny autobusy budou 
tedy nízkopodlažní s motory splňující-
mi nejpřísnější emisní limity, což při-
spěje ke snížení emisí produkovaných 
autobusy v MHD v Prostějově.

Tato moderní vozidla jsou bez-
bariérová s pohonem na stlačený 
zemní plyn ( CNG ) s délkou 12 m 
a obsaditelností 82 míst z toho 29 
k sezení. Jsou plně vybavena infor-
mačními prvky pro cestující včetně 
informačního systému pro nevido-

mé a slabozraké, mají nástupní plo-
šinu pro osoby se sníženou schop-
ností pohybu a orientace a možnost 
snižování podlahy při nástupu ces-
tujících. Uvnitř vozidla je umístěn 
vnitřní LCD monitor pro informace 
o trase jízdy a jsou vybavena USB 
nabíječkami. Samozřejmostí je plně 
klimatizovaný prostor pro cestující.

Městská doprava v Prostějově 
najede ročně více jak 830 tis.kilo-
metrů na 13 linkách a přepraví více 
jak 3 mil. cestujících ročně.

V letošním roce budeme realizo-
vat ještě obnovu dalších 3 vozidel pro 
MHD v Prostějově z prostředků ITI 
opět s dotací ve výši 85 % pořizovací 
ceny. Je to velmi významná investi-
ce do obnovy vozového parku MHD 
v našem městě. Spolu s pořízením 

vozidel z programu ROP v letech 
2011 až 2013 v počtu 10 se touto eta-
pou uzavírá výrazné zmlazení auto-
busů v městské dopravě v Prostějově. 
Můžeme se pochlubit, že na konci 
letošního roku bude průměrné stáří 
autobusů na městské dopravě v Pros-
tějově ve výši 3,8 roku.

Nové autobusy byly nasazeny 
do provozu od 11. 6. 2018.

Závěrem bych rád poděkoval 
jménem vedení naší společnos-
ti FTL-First Transport Lines,a.s. 
představitelům statutárního města 
Prostějova za to, že plně podporo-
vali myšlenku výrazného zkvalitnění 
vozového parku pro zajištění MHD 
v Prostějově pro následující období.

Ing.Jiří Hloch
člen představenstva a.s.

Přehled 
odchycených psů 
v Prostějově, které 
je možné si osvojit
Liga na ochranu zvířat ČR místní or-
ganizace Olomouc, pobočný spolek
Telefon:  585 418 484, e-mail:  
olomouc.utulek-loz@seznam.cz, 
Aktuální přehled odchycených psů 
najedete na webových stránkách 
útulku: www.olomouckyutulek.cz

Evid. č. 5360 (Bruno) – pes 
bígl, nalezen dne 4. 5. 2018, místo 
nálezu: nám. E. Husserla

Ev. č. 5378 (Lery) – pes kříženec 
německého ovčáka, nalezen dne 
20. 5. 2018, místo nálezu: ulice 
Močidýlka

Evid. č. 5399 (Raja) – fena kří-
žence, nalezena dne 31. 5. 2018, 
místo nálezu: ulice Dolní

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pondělky 9.30–11.30 – program pro 
rodiče s malými dětmi Vám rozšíří obzory, 
zatímco Vaše děti si zlepší své sociální, 
pohybové, hudební a manuální schopnosti. 
Probíhá každé pondělí do 23. 7. (od 30. 7. 
do 31. 8. je v Mozaice prázdninová pauza) 

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 17.00 – 19.00 – vzděláva-
cí setkání pro širokou veřejnost
10. 7. Umíte se správně pohádat? 
– seminář rodinného poradce Ing.  
P. Mečkovského M.A

Se zkušeným rodinným poradcem pro-
bereme zásady efektivní komunikace 
v konfliktních situacích. 

17. 7. Střední generace aneb ženy 
jako sendvič – beseda  
s Mgr. J. Rozehnalovou
Jedním z důsledků pozdějšího mateřství 
jsou stále častěji situace, kdy se žena 
stará o své nezletilé děti a zároveň 
pečuje o stárnoucí nemocné rodiče.

24. 7. Zdravé finance – seminář 
s Mgr. D. Šmejkalem (ředitel Po-
radny při finanční tísni, Praha)
Povídání bude o finančních službách 
z pohledu klientů – spotřebitelů. 

Kulinářské podvečery a tvořivé dílny 
se o prázdninách nekonají. Děkujeme 
za pochopení!

NAŠE AKTIVITY JSOU URČENY ŠIRO-
KÉ VEŘEJNOSTI A KAŽDÝ  
JE SRDEČNĚ ZVÁN!

Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bliž-
ší info: J. Rozehnalová 776 347 021, 
mozaika@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 Olo-
moucký kraj a statutární město 
Prostějov. 

Aktivity projektu Integrační aktivity 
pro cizince podpořilo statutární město 
Prostějov a Olomoucký kraj

PROGRAM NA ČERVENEC
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Za inspirací a zkušeností do ciziny
Za inspirací a zkušeností do ciziny je 
název projektu Střední školy designu 
a módy, Prostějov. Tento projekt škola 
realizovala v rámci  programu ERAS-
MUS+ v květnu a červnu letošního 
roku.

Díky tomuto projektu vycestovalo 
za inspirací 20 žáků školy na zahra-
niční pracovní stáž po dobu jednoho 
měsíce. Zkušenosti měli možnost zís-
kat žáci ze všech tří oborů, které se 
na škole vyučují, tedy multimediální 
tvorby, designu oděvu i designu inte-
riéru. Čtyři žáci pobývali ve španělské 
Malaze a jejich hlavní pracovní náplň 
se soustředila do butiků nabízejících 
španělskou módu, někdo šil origi-
nální flamengo modely, jiný působil 
na umělecké škole. Osm studentů 
zavítalo do anglického Portsmouth, 
kde měli možnost se blíže seznámit 

se zázemím divadla a muzea 1. světo-
vé války. V obou institucích uplatnili 
své umělecké a grafické schopnosti. 
V okolí irského Mallow osm stážistek 
získávalo nové poznatky v grafickém 
a kuchyňském studiu a přímo u profe-
sionálních fotografů.

Ačkoliv tato stáž byla zejména stáží 
pracovní, studenti měli příležitost po-
znat i jiná města a místa z okolí svého 
působení. Ti, kteří pobývali v Anglii 

a Irsku, nahlédli pod pokličku do sou-
kromí rodin, u kterých celý měsíc 
strávili. Všichni si zlepšili své komuni-
kační dovednosti v angličtině a zjistili, 
jaké to je, když jsou takovou dobu od-
loučeni od svých blízkých.

Mgr. Alice Švalbová

Valentka je SVĚTOVÁ
Naše škola se zajímá o globální proble-
matiku, začleňujete do výuky žákovské 
a školní projekty a jiné aktivní vyučo-
vací metody. Zapojili jsme se do pro-
jektu „Světová škola“, protože společ-
ně se žáky věříme, že svým jednáním 
můžeme ovlivnit dění na druhém 
konci světa. Oceněním „Světová ško-
la“ se v současné době pyšní šedesát 
devět českých mateřských, základních 
a středních škol a téměř dvě stovky dal-
ších škol z Evropy. Základní filozofie 
podporuje vzdělávání a přípravu žáků 
na reálný život v globalizovaném světě 
a opírá se o jednoduchou metodologii 
tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Zá-
kladem snahy o získání titulu jsou ak-
tivní žáci podporovaní pedagogy.

Naším cílem v tomto školním roce 
vyjadřuje věta: „Naše škola“ – škola 
pro všechny. Žáci připravili pro děti 
ze speciální školy Jistota Mikuláše 
a divadelní představení. Jako připo-
mínku problémů dětí s Downovým 
syndromem jsme se aktivně připojili 
k tzv. „Ponožkovému dni“, který u nás 
ve škole proběhl 21. 3. 2018. Dalším 
společným zážitkem bylo učení de-

váťáků ve třídách 1. stupně 28. 3. 2018. 
V rámci naší účasti v programu „Svě-
tová škola“ proběhla u nás ve škole dne  
3. 5. 2018 plánovaná aktivita „Učíme 
se společně“. Děti ze SŠ, ZŠ a MŠ Jis-
tota, Prostějov přišly k nám do školy se 
svými pedagogy a asistenty, aby se zú-
častnily společné výuky s našimi žáky. 
Členové týmu světové školy se ujali 
rolí průvodců. Děti si společně opako-
valy základní početní operace s našimi 
žáky v matematice, vytvářely záložky 
ve výtvarné výchově a předvedly své 
znalosti o organismech žijících v ČR 
v prvouce. V odborné učebně fyziky 
probíhala společná výuka projevů 
magnetismu. V chemii jsme probíra-
li hoření a vznik oxidů, v informatice 
všichni žáci společně upravovali foto-
grafii učitele chemie b a hledali obráz-
ky výjimečných lidí na internetu.

Soutěžní dopoledne s názvem 
„Hrajeme si společně“ proběhlo 

na sportovištích u školy, na naší školní 
ekozahradě a v biokoridoru Hloučela 
v pátek 1. 6. 2018. Všechna soutěžní 
stanoviště byla uzpůsobena postiže-
ním hostujících dětí. Členové „světo-
vého týmu“ připravili sedm herních 
stanovišť s tématikou ochrany příro-
dy, pět stanovišť hravě sportovních.

V úterý 12. 3. 2018 se naši zá-
stupci „světového týmu“ zúčastní 
v prostorách Amerického centra 
v Praze workshopu u příležitosti le-
tošní certifikace nových Světových 
škol. Cílem workshopu je především 
představení práce s tématy globální-
ho rozvojového vzdělávání na zapo-
jených školách v letošním školním 
roce. Součástí programu bude sdíle-
ní zajímavých zkušeností s možností 
získání inspirace pro další pedago-
gické působení na různých stupních 
českých škol. 

Radomír Palát

PRÁZDNINOVÁ  
OTEVÍRACÍ DOBA ICM
Po dobu letních prázdnin bude 
ICM Prostějov otevřeno  
pondělí–čtvrtek od 10.00 
do 16.00 hod., pátek zavřeno.  
Od 16. července do 5. 
srpna bude ICM Prostějov 
z provozních důvodů zavřeno.
Aktuální informace vždy 
najdete na našich stránkách  
www.icmprostejov.cz.

MOŽNOST VÝROBY 
VLASTNÍCH ODZNÁČKŮ
Chcete si navrhnout vlastní 
odznáček nebo magnetku 
a využít ho třeba jako 
odměnu? Cena jedné placky 
je 15 Kč (průměr 37 mm) 
a 20 Kč (průměr 58 mm). Při 
koupi 4 kusů je pátý zdarma. 
V případě objednávky většího 
množství odznáčků je cena 
dohodou. Bližší informace 
na dotaz na e-mailu  
info@icmprostejov.cz.

INTERNETOVÝ 
MĚSÍČNÍK  
REMIX
Uvažuješ o žurnalistice? Píšeš 
rád o svých zážitcích a o dění 
kolem sebe? ICM Prostějov 
nabízí možnost získat praxi 
v zavedeném internetovém 
měsíčníku REMIX, který 
píší sami mladí lidé. Zájemci 
mohou kontaktovat pro 
více informací vedoucí 
ICM Prostějov, Stanislavu 
Rotterovou, na e-mailu 
info@icmprostejov.cz.

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

ICM
Informační centrum  
pro mládež Prostějov
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Aktivní senior – IV. ročník
Dne 29. 5. 2018 proběhla v Kolá-
řových sadech vědomostně doved-
nostní soutěž s názvem „Aktivní se-
nior“. Soutěž se konala pod záštitou 
Zdravého města Prostějova a paní 
primátorky RNDr. Aleny Raškové. 
Celou akci připravila městská policie 
s prostějovskou knihovnou a dalšími 
partnery, ve spolupráci s odborem 
sociálních věcí magistrátu města 
Prostějova. Senioři si mohli vyzkou-
šet střelbu na laserové střelnici, jíz-
du na motokárách, dále poznávali 
přírodu, ošetřovali různá zranění, 
a vyplňovali testíky, kvízy a rébusy. 
Nechyběly ani úkoly na procvičení 
paměti. 

Čtvrtý ročník soutěže pro dříve 
narozené občany vypukl v úterý do-
poledne, krátce po desáté hodině. 
Začátek soutěže symbolicky odstar-
tovala paní primátorka RNDr. Alena 
Rašková a její náměstek Bc. Pavel 
Smetana. Oba zástupci města po-
přáli šestatřiceti účastníkům mnoho 

štěstí a úspěchu. Zazněla i známá 
věta, že není důležité vyhrát, ale zú-
častnit se. Po povzbudivých slovech 
se všech 12 soutěžních týmů vydalo 
zdolávat patnáct úkolů. Jednotlivá 
stanoviště připravili strážníci Měst-
ské policie Prostějov, PČR, HZS, 
Ochránci přírody IRIS regionální 
sdružení Prostějov, Střední zdravot-

nická škola, Městská knihovna Pro-
stějov a SŠ veřejnoprávní TRIVIS. 
Po zdolání všech disciplín čekalo 
na soutěžící občerstvení. Ti, kteří 
měli zájem, mohli navštívit hvězdár-
nu, kde pro ně vedoucí astronomic-
kého oddělení připravil zajímavou 
přednášku o slunci s možností 3D 
projekce. 

Velké poděkování patří ne-
jen organizátorům ale i těm, co se 
na soutěži jakkoli podíleli. Nelze 
opomenout studenty CMG a GJW 
a velký dík patří i panu Trutnovské-
mu za doprovodný program ve hvěz-
dárně. Poděkování si zaslouží i všech 
36 soutěžících, které neodradilo ani 
příliš teplé počasí. Doufáme, že se 
i v dalším ročníku se spoustou z nich 
setkáme. -tg-

Činnost Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Prostějov
Komise pro bezpečnost a prevenci 
kriminality je poradním orgánem 
Rady města Prostějova. V součas-
ném volebním období má komise 12 
členů a stabilně se zasedání komise 
účastní zástupci z řad institucí, mající 
vztah k prevenci kriminality, tzn. z řad 
Městské policie Prostějov, Policie ČR, 
Územní odbor Prostějov, K-centra, 
střediska Probační a mediační služby 
v Prostějově. Dle potřeby jsou zváni 
i další hosté z řad odborné veřejnos-
ti. Jednání komise se také pravidelně 
účastní (bez práva hlasování) Miro-
slav Pišťák, zastupitel pověřený ří-
zením Městské policie v Prostějově, 
Bc. Pavel Smetana, náměstek primá-
torky a manažerka prevence krimina-
lity Bc. Gabriela Petrželová.

Ve funkci předsedy pak pracuje 
již druhé volební období Mgr. Milada 

Galářová, která je mimo jiné i členkou 
Komise Rady Olomouckého kraje pro 
prevenci kriminality a drogové závis-
losti. Zasedání komise se uskutečňují 
zpravidla jednou za dva měsíce (s vý-
jimkou letních prázdnin), v případě 
potřeby komise zasedá i mimo pře-
dem schválený plán.

Komise předkládá náměty a dopo-
ručení Radě města Prostějova, přispí-
vající k realizaci opatření souvisejících 
s prevencí kriminality a bezpečnostní 
situací v našem městě. Další z čin-
ností komise je každoroční schvalo-
vání rozdělení finanční částky ve výši  
40.000 Kč na akce aktivu Besip.

Komise dále funguje i jako dopo-
ručující orgán při předkládání dílčích 
projektů prevence kriminality v rám-
ci programu prevence kriminality 
ve městě Prostějově na jednotlivá léta 

směrem k Ministerstvu vnitra ČR. Ak-
tuálně můžeme zmínit např. projekt 
„Forenzní značení syntetickou DNA 
jízdních kol a invalidních vozíků“, ne-
lze opominout oblíbené dětské letní 
tábory, projekty zaměřené na moder-
nizaci a obnovu městského kamero-
vého dohlížecího systému. Zde je třeba 
zmínit velmi dobrou spolupráci mezi 
manažerkou prevence kriminality 
Bc. Petrželovou a zástupcem ředitele 
MP PhDr. Liborem Šebestíkem při 
tvorbě jednotlivých projektů prevence 
kriminality. Jen za poslední funkční 
období naší komise, tzn. od roku 2014 
do roku 2018, se podařilo na projek-
ty prevence kriminality získat dotace 
v částce přesahující 2 000 000 Kč z MV 
ČR a z Krajského úřadu Olomouckého 
kraje dotace ve výši 250 000 Kč. 

Členové komise podporují i další 

preventivní akce, jako je např. „Proti-
drogový vlak“ či nedávno proběhnuvší 
„Aktivní senior“.

V průběhu tohoto volebního ob-
dobí členové komise mimo jiné při-
vítali pana France ze spolku Policie 
Association sekce Česká republika, 
krajského manažera prevence krimi-
nality Mgr. Michala Poláčka, navštívili 
K-centrum v Prostějově, věznici Mí-
rov, podpořili přednášku „Nové závis-
losti“ PhDr. Aleny Plškové.

Na nejbližším zasedání naší komi-
se se budeme věnovat díky hostům 
z Celní správy pro Olomoucký kraj 
problematice kontrol hazardních her.

Mgr. Milada Galářová z pozice 
předsedkyně komise klade dlouho-
době velký důraz na řádnou přípravu 
jednotlivých zasedání a pečlivé pro-
jednávání materiálů.  -pd-

"SNOVÝ VÍKEND" zažili 
karamboloví hráči oddílu 
KULEČNÍK PROSTĚJOV, z.s..

Nejdříve si družstvo ve složení  Ivo 
Coufalík, Zdeněk Galíček a Petr Kala-
bis  (na foto zleva) vybojovalo  na Mis-
trovství České republiky bronzové 
medaile na malém stole v nejtěžší dis-
ciplíně zvané trojband. Ve skupině si 
v Havířově po pátečních a sobotních 
výhrách nad mužstvy Kladna, Nácho-
da a Havířova  zajistili postup do ne-
dělních vyřazovacích bojů, hraných 
v městě Bohumín. V boji o postup 
do finále narazili prostějovští hrá-
či na několikanásobného šampiona 
v této disciplíně družstvo  z Kladna. 
S tímto soupeřem po urputném boji 
prohráli a obsadili celkové 3.místo.

Vynikajícího úspěchu v technic-
kých disciplínách (volná, kádr, jed-
noband) pak dosáhlo družstvo Kuleč-
níku Prostějov "B" ve složení Zdeněk 
Coufal, Jiří Horna a Petr Adámek. 
Tito hráči v rozhodujícím zápase se-
zony si výhrou 12:6 s družstvem  Zlína 
vybojovali 1.místo a stali se přeborní-
kem Středomoravské oblasti. Splnili 
si tak svůj cíl a postoupili do příštím 
ročníku 2018–2019 do Národní ligy.

Coufalík
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INZERCE

plastové komponenty
pro automotive

Hledáme 
právě
TeBe!

SKlAdNÍK

27.773 Kč

(třísměnný provoz, zkušenosti s VZV)

mzda až do

měsíčně (+příplatky)

BENEFITY: 

• stravenky • flexipasy • roční bonus 

• motivující mzdové podmínky

• masáže v areálu • systém 

zaškolování  • akce pro zaměstnance

• práce v čistém prostředí  • doprava

zdarma pro vybrané lokality

prace@maier.es     tel.: 778 884 202   

ZVÝŠILI JSME MZDU

OTEVÍRÁME

NOVÉ LOGISTICKÉ

TRÉNINKOVÉ 

CENTRUM
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Noc kostelů – ohlédnutí
V pátek 25. května 2018 
proběhla v České republice již 
tradiční – desátá Noc kostelů. 
V našem městě to bylo po roční 
odmlce, ale ukázalo se, že 
návštěvníci nezapomněli a přišlo 
jich tentokrát opravdu hodně. 
V Prostějově otevřelo své brány 
10 kostelů a modliteben.

Protože alespoň orientačně eviduje-
me vstupy, spočítali jsme, že v prů-
běhu večera 

u nás ve městě mezi jednotlivými 
kostely procházelo kolem 2000 ná-
vštěvníků. Byť je to úctyhodné číslo, 
ani ta první Noc kostelů, ale ani le-
tošní si neurčila za cíl čísla a počty. 
I když organizátory to množství po-
těší. Tím hlavním cílem ale stále zů-
stává na chvíli přitáhnout blíž k zemi 
nebe s jeho nesmírnou krásou a bo-
hatostí. Nechat do něj nahlédnout 
nejen ty, kteří o Božím díle něco 

málo ví, ale i ty, kteří neví téměř či 
vůbec nic. Díky za to, že je na jedné 
straně touha dovědět se a na straně 
druhé ochota to zprostředkovat.

Po slavnostním rozezvonění všech 
zvonů ve městě pozdravila Noc koste-
lů paní primátorka RNDr. Alena Raš-
ková a Noc oficiálně zahájila.

Tradičně jsou nejvíc oblíbená 
hudební vystoupení, prohlídky s vý-
kladem nebo výstup na věž kostela 
Povýšení, kde zájem převyšuje mož-
nosti průvodců a samotného objektu. 
Ve sboru ČCE byla hojně navštívena 
i výstava o době potoleranční. Kon-
cert pěveckého sboru Nota bene byl 
sice do programu kostela v Krasicích 
doplněný na poslední chvíli, ale záži-
tek to byl úžasný a zájem obrovský. 
Děti zase rozesmál veselý klaun u hu-
sitů. Moc se líbila schola Dejme toMu, 
která si „na pomoc“ přibrala ještě 
dětské zpěváčky a hlavní loď kostela 
Povýšení vyplnili nejen krásnými pí-
sničkami, ale do posledního místečka 
i návštěvníky. A ještě k tomu přidali 
soutěž o ceny pro všechny v kostele. 
Pax u Cyrilka byl plný při nádher-

ném hraní  sešlosti folk a country " 
19 ru". Velmi zaujali a večer rozprou-
dili  i mladí v závěru večera  vystou-
pením Double DD s prvky severského 
popu a alternativního  tuzemského 
folku. A noční kostýmovaná prohlíd-
ka při svíčkách v kostele Povýšení 
s půvabnými průvodkyněmi SPŠPO 
přilákala víc než 50 zájemců.

A také se jezdilo v kočáře po krás-
ném prostějovském náměstí. Ro-
mantické noční jízdy s rozsvícenou 
noční lucernou dělaly radost malým 
i velkým ještě po 10. hodině večerní. 
Před půlnocí jsme Noc kostelů ukon-
čili modlitbou a požehnáním městu 
Prostějovu a jeho obyvatelům.

Děkuji paní primátorce za po-
skytnutí záštity nad touto Nocí, 

statutárnímu městu Prostějov 
za poskytnutí dotace, městské poli-
cii za zajištění pokojného průběhu 
večera bez nejmenších incidentů, 
účinkujícím a všem pořadatelům 
za výbornou realizaci a atmosféru 
celého večera. Poděkování patří 
samozřejmě také vám návštěvní-
kům, vždyť právě vám byl tento 
večer určen a pro vás jsme všech-
no s láskou připravili. Věřím, že 
i ta letošní noc rozsvítila jako den 
kostelní prostory, aby mohly ova-
nout svým duchem všechny, kteří 
do kostela běžně nechodí. Srdečně 
zvu na návštěvu i během roku, pro-
tože kostely a lidé v nich rozhodně 
nejsou připomínkou dávných časů 
jednou za rok.

JANA TOBOLOVÁ
KOORDINÁTOR NOCI KOSTELŮ  
V PROSTĚJOVĚ

scénář 
S A G VA N  T O F I

www.hdk.cz

Partner muzikáluGenerální partner muzikálu

KLIC_92X63_HDK_CR.indd   1 13.02.18   10:50
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Vojáčkovo nám. 1
796 01 Prostějov
tel.: 582 329 600

předprodej 582 329 603
email: predprodej@divadloprostejov.cz

email: info@divadloprostejov.cz
www.divadloprostejov.cz

DIVADELNÍ PŘEDPL ATNÉ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

S E Z Ó N A  2 0 1 8 | 2 0 1 9

 ČTYŘLÍSTEK 
POHÁDKOVÉ SOBOTY A NEDĚLE PRO DĚTI A RODIČE DOPORUČUJEME PRO DĚTI OD 4 LET

Martin Klásek – Denisa Kirschnerová 

  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
Světoznámé loutkové divadlo se vrací do Prostějova. Hurvínek s Máničkou se ocitnou 
v pohádkové zemi květin, kde vládne protivná princezna Gerbera. Také musí zachránit 
Žeryka!!!
Režie: Martin Klásek
DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA PRAHA

Jan Werich 

  KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ
Učesaná – neučesaná, obutá – neobutá, přijede – nepřijede… 
Dnes již klasická pohádka fantastického autora a vypravěče Jana Wericha, kterou napsal 
na motivy příběhu Chytrá horákyně od Boženy Němcové. Většina z nás si jistě pamatuje 
její půvabné filmové zpracování z roku 1984 s Dagmar Patrasovou a Janem Čenským 
v hlavních rolích. 
Hrají: V. Nováková, L. Červenka, J. Krejčí, V. Bahník, V. Hartlová
Režie: Jan Ťoupalík
MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Karel Čapek – Karel František Tománek – Marek Zákostelecký 

  DÁŠEŇKA
Pohádkové divadlo pro milovní(č)ky psů inspirované slavnou knížkou Karla Čapka.
Čestné uznání poroty 24. ročníku festivalu Mateřinka: Marek Zákostelecký a Karel 
F. Tománekza originální divadelní adaptaci knížky Karla Čapka. 
Hrají: L. Červenka, A. Petrič, M. Legerski, L. Pokorná Macharáčková, E. Štěpandová, V. Kravko-
vá, O. Beseda a Foxtrotterier Band
Režie: Marek Zákostelecký
DL OSTRAVA

podle Jiřího Kahouna 

  PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Brumda a Čmelda jsou malí čmeláci, známí z televizních večerníčků. Jejich dobrodruž-
ství ožívají uprostřed rozkvetlé louky, na které se čmeláčci učí nejen létání a sběru slad-
kého medového prášku, ale také odvaze k překonávání nástrah lučního světa.
Hrají: Patrik Vojtíšek/Jiří Kohout/Ondřej Švec 
Hudba: Petr Skoumal, texty písní: Zdeněk Svěrák, dramatizace: Zdeněk Tomeš, 
Michaela Sajlerová
DIVADLO KRAPET PRAHA

  JAK ZÍSKAT PŘEDPLATNÉ  ČTYŘLÍSTEK 2018 – 2019

Prodej od pondělí 18. ČERVNA do soboty 30. ČERVNA 
a dále od 6. SRPNA do 6. ZÁŘÍ 2018
Bonus pro současné abonenty:
∙ od 18. června do 30. června 2018 rezervace současných míst 
SOUČASNÉ PERMANENTKY SI PŘINESTE S SEBOU – URYCHLÍTE PRODEJ
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Kulturní léto na zámku  
v Čechách pod Kosířem 2018

Kulturní léto na zámku v Čechách pod 
Kosířem 2018 navazuje na úspěšné 
akce pořádané v zámeckém areálu 
v předchozích dvou letech, odkdy byl 
zámek poprvé zpřístupněn veřejnos-
ti. Na základě velkého zájmu z řad 
veřejnosti a díky podpoře Olomouc-
kého kraje v nich chceme nadále po-
kračovat, takže i v letošním roce jsme 
nachystali atraktivní nabídku akcí:

Ještě před prázdninami je na  
28. června připraveno romantické 
představení Lenky Filipové v dopro-
vodu smyčcového orchestru. O svát-
cích, 5. a 6. července, se na zámku 
budou konat oblíbené kostýmova-
né prohlídky a 21. a 22. července již  
XI. ročník Josefkolu, letos připomí-
nající našeho posledního – byť neko-
runovaného – krále a císaře Karla I. 

Na 15. srpna je nachystána pro-
slulá filmová hudební komedie 
Světáci ve hvězdně obsazené diva-

delní úpravě a 25. srpna se v rámci 
Hradozámecké noci koná před zá-
meckou oranžérií open-air zámecký 
ples ve stylu první republiky. Nejen, 
že si budete moci zatančit za dopro-
vodu osmnáctičlenného orchestru 
na hudbu 30. a 40. let, ale je připra-
ven i bohatý program včetně módní 
přehlídky dobových kostýmů filmo-
vých hvězd, jako např. Adiny Man-
dlové nebo Svatopluka Beneše.

7. září se uskuteční open-air kon-
cert skupiny Olympic a na sv. Václa-
va, 28. září, završíme letošní Kulturní 
léto na zámku Čechy pod Kosířem 
Velkým setkáním Hanáků, kterého 
se bude účastnit přes osm set krojo-
vaných členů tanečních i hudebních 
folklórních skupin.

Velmi se těšíme na Vaši návštěvu! 

Martin Váňa, kastelán zámku 
Čechy pod Kosířem

Největší úspěch slavili malí Mánesáčci

V neděli 20. května se uskutečnil 
již IV. ročník Krojovaných slavnos-
tí ve Valdštejnské zahradě v Praze. 
Region Prostějovska na nich re-
prezentoval folklorní soubor Má-
nes spolu s dětským Mánesáčkem. 
Jejich účast zaštítila senátorka 
Božena Sekaninová a na dopravu 
přispělo ze své pokladny Statutární 
město Prostějov.

„Tato akce, kterou pořádá Stálá 
komise Senátu pro rozvoj venko-
va, si klade za cíl prezentovat, ale 
současně i podporovat a udržovat 
základní lidské hodnoty – pokoru 
a úctu – k odkazu našich předků. 

Letos se slavností zúčastnilo celkem 
dvanáct souborů z celé republiky a já 
jsem byla velmi pyšná na to, jakou 
fantastickou atmosféru dokázali čle-
nové souboru Mánes vytvořit,“ řekla 
nám po slavnostech Božena Seka-
ninová. „Mánes vybral pro vystou-
pení ze svého repertoáru písničky, 
v nichž se zpívá o Prostějovu, o tom, 
jak je naše město krásné. A největší 
úspěch měli malí Mánesáčci! Bylo 
krásné počasí, takže v zahradě bylo 
hodně turistů a všichni se s nimi 
chtěli fotit.“ dodala senátorka. 

(ok)
Foto: MiM

Na festivalu vystoupí přes 150 umělců a účinkujících z 9 zemí světa!

Pátek 20. 7. 2018 a Sobota 21. 7. 2018

Radnicni_Listy_88x130.indd   1 12/06/2018   17:58:12

Spolek pro Plumlovský zámek 
a Klub historický a státovědný 

v Prostějově pořádají

8. ročník česko-maďarské 

výstavy fotografií
Očima, srdcem, objektivem

Vernisáž v sobotu 14. 7. 2018 
ve 14:00 hod. na zámku v Plumlově
Součástí vernisáže je koncert smíšeného pěveckho sboru Bel 

Canto z maďarského města Halásztelek
Výstava je otevřena ve dnech  

14. 7.–11. 8. 2018,  
út–ne: 10–18 hodin

Výstava se uskuteční za finanční podpory Olomouckého kraje

www.zamek-plumlov.cz 
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KULTURA, SPOLEČNOST

JARNÍ KONCERT ke 100. výročí narození Karla Hejduška
V rámci Prostějovských dnů hudby 
se v úterý 15. května 2018 představi-
ly prostějovskému publiku

Pěvecké sbory Vlastimila, Orlice 
a Dětský sbor ZUŚ Prostějov JAR-
NÍM KONCERTEM ke 100. výročí 
narození Karla Hejduška. Sbory při-
vítal zcela zaplněný Přednáškový sál 
Národního domu v Prostějově a pro 
zpěváky vytvořil příjemnou a srdeč-
nou atmosféru.

Koncert zahájil komorní sbor 
Slavík a Růže „Nebeskými kavaléry“ 
Adama Václava Michny z Otrado-
vic a „Kočárem v oblacích“ Miro-
slava Raichla. Dětský pěvecký sbor 
Kolotoč se představil zahraničním 
repertoárem od Kazufumi Miyaza-
wa skladbou „Shimauta“ a od Julia 
Dixon /Beverly Ross „Lollipop“ (Lí-
zátko) i s rekvizitami. Představila se 
nám poprvé také nová sbormistryně 
Zuzana Krcháková, která oba sbory 
vede, za klavírního doprovodu Alž-
běty Pospíšilové, se sólistkami Mi-
chaelou Novákovou, Adélou Svobo-
dovou a Monikou Iránkovou.

Koncert pokračoval vystoupením 
mužského pěveckého sboru Orlice 

pasentním „Sborem lovců“ od Carl 
Maria von Webera, skladbou „Mi-
serere“ Piotra Janczaka a vyvrcho-
lením vystoupení byla skladba „Jaro 
se otvírá“ Zdeńka Lukáše s dopro-
vodem houslového virtuóza Niaze 
Zajni. Mužský sbor řídila Pavla Śa-
mánková za klavírního doprovodu 
Hanuše Śamánka, který také celý 
koncert fundovaně provázel.

Po přestávce vystoupil Źenský 
pěvecký sbor Vlastimila se skladbou 
„Maminka“ prostějovského rodáka 
Vladimíra Ambrose, jedná se o ma-
lou kantátu na text Jaroslava Sei-
ferta. Sbor řídila Marie Hejdušková, 
dcera dnešního jubilanta Karla He-
jduška, který by měl určitě velkou 
radost, že pokračuje v jeho stopách. 
Na klavír doprovázela Olga Ćermá-
ková, sólo zpívala Ludmila Přikrylo-
vá a Zuzana Krcháková.

Závěr koncertu byl společný. 
Za řízení Pavly Śamánkové zazpí-
val ženský i mužský sbor skladbu 
„Aká si mi krásna“ Eugena Suchoně, 
Marie Hejdušková řídila „Laudate 
Dominum“ Vojtěcha Ŕíhovského 
a za řízení Zuzany Krchákové spo-

lečně s dětmi ZUŚ zazněla „Śkolní 

scéna z opery Jakobín“ Antonína 
Dvořáka.

Koncert byl poctou pro výborné-
ho muzikanta, sbormistra, varhaní-
ka, Pana učitele a hlavně dobrého 
člověka, pro kterého se hudba stala 
životní láskou, kterou uměl předá-
vat. Ve vzpomínkách Jana Suchého, 
Olgy Ćermákové, Karla Valtra, sou-
rozenců Laníkových a Vandy Jan-
dové, které byly součástí tištěného 
programu, jsme si to mohli potvrdit 
a přát si víc takových umělců a pros-
tějovských rodáků.

Poděkování patří všem účinku-
jícím a organizátorům zdařilého 
koncertu, který se konal v rámci tra-
dičního hudebního festivalu Prostě-
jovské dny hudby. Alena Adamová

Poděkování
Pěvecký sbor Exaudi ve dnech  
28. 4.–1. 5. 2018 se zúčastnil setká-
ní spřátelených pěveckých sborů 
v Erfurtu. Spolu zazpívali koncert 
pro veřejnost s velkým úspěchem. 
Spolupráce těchto sborů začala 
již v roce 1996 a střídavě se setká-
ní konají v Prostějově a Erfurtu. 
Můžeme se navzájem obohacovat 
krásnou hudbou obou národů a po-
znávat krásy našich krajů. Děkuje-
me městu Prostějovu za finanční 
přispění na tuto akci, velice si toho 
vážíme a oceňujeme vedení města 
za podporu takové kulturní akce.

Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické v Prostějově

a pěvecký sbor Exaudi. 

Poděkování
Děkujeme tímto městu Prostějo-
vu za poskytnutou dotaci ve výši 
2000 Kč na módní přehlídku – 
Tvořím, tedy jsem, která se usku-
tečnila 6. dubna v přednáškovém 
sále Národního domu.

Ing. Lenka Černochová, ČČK

KRÁTCE

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

  PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

Regionální vydavatelství 
(vydává Prostějovské radniční listy) 
rozšiřuje svou působnost a hledá

TALENTOVANÉ 
OBCHODNÍKY 

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

Dělejte s námi úspěšné
obchodní zástupce, inzertní

poradce, manažery inzerce!

Designed by Kues / Freepik
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KNIHOVNA

S Letní čtenářskou výzvou můžete 
soutěžit o knižní ceny

Rozhodli jsme se trochu vám po-
moct s výběrem knížek pro vaše 
letní čtenářské chvilky. A také vás 
k četbě ještě trochu více motivovat. 
Připravili jsme deset více či méně 
konkrétních kritérií, pomocí kterých 
si můžete knížky vybrat. 

Vypůjčením a samozřejmě pře-
čtením knih budete postupně Letní 
čtenářskou výzvu plnit. Jednu knížku 
si například vyberete podle obálky, 
druhou podle názvu, jiná bude od slo-
venského autora a další ze žánru sci-fi 
nebo fantasy. Vybrat si můžete také 
knížku, kterou přečtete za jediný den 
nebo nějakou z populárně naučné 
literatury. To jsou jen příklady. Kdo 

si v průběhu července a srpna půjčí 
a přečte alespoň šest knih, které vyho-
vují desíti kritériím Letní výzvy, bude 
zařazen do slosování o knižní ceny. 
Pracovníci knihovny Vám mohou ra-
zítkem potvrdit přečtení nejvíce dvou 
knih (nebo také e-knih) v průběhu 
každého týdne. Zadání, podrobnosti 
a formulář k vyplňování výzvy na-
jdete na adrese www.knihovnapv.cz/
vyzva. Nebo si jej můžete vyzvednout 
přímo v knihovně, kde potom vypl-
něné archy také odevzdávejte. Soutěž 
uzavřeme s koncem prázdnin a poté 
vylosujeme tři výherce. Na drobnost 
v podobě odznáčku se však může těšit 
každý soutěžící.

KNIHOVNA MĚSTSKÁ 
KN IHOVNA 

PROSTĚJOV
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LETNÍ ČTENÁŘSKÁ VÝZVA 
– SOUTĚŽ O KNIŽNÍ CENY
Vybíráte si četbu na léto? Pomůžeme vám s tím. 
Vyberte si tak, abyste splnili naši výzvu. Kdo si 
v průběhu července a srpna půjčí a přečte alespoň 
šest knih, které vyhovují desíti kritériím výzvy, bude 
zařazen do slosování o zajímavé knižní výhry. Vy-
berte si například jednu knížku podle obálky, druhou 
od slovenského autora a další ze žánru sci-fi nebo 
fantasy. To jsou jen příklady. Zadání a podrobnosti 
najdete na adrese www.knihovnapv.cz/vyzva.

PRÁZDNINOVÉ LUŠTĚNÍ S KNIHOVNOU
Chcete se o prázdninách příjemně zabavit, trošku 
poučit a ještě navíc vyhrát knihu? Zúčastněte 
se dalšího ročníku prázdninového Luštění s kni-
hovnou. I tentokrát jsme pro vás, opět ve spolu-
práci s Hádankářským kroužkem Hanáci, připravili 
křížovku a osmisměrku. Můžete si je vyzvednout (a 
vyplněné zase odevzdat) v knihovně nebo si je stáh-
nout z našeho webu. Pět vylosovaných výherců získá 
odměnu – samozřejmě knižní. 

LUŠTÍME S KNIHOVNOU
Pokračuje celoroční luštitelská soutěž o ceny, kterou 
připravil Petr Urbánek z Českého svazu hádankářů 
a křížovkářů. Zadání křížovek je k dispozici v čítárně 
nebo na webu knihovny. Třetí kolo probíhá od 1.6. do 
30.7.

GRAFICKÝ DESIGN NENÍ UMĚNÍ! 
ANEBO JE?
Výstava prací studentů prostějovské Střední školy 
designu a módy přináší výběr toho nejlepšího 
z předmětů počítačová grafika, multimediální 
příprava, webdesign a design. Můžete ji navštívit 
v Galerii Na Půdě knihovny až do konce srpna.

UPOZORNĚNÍ
Knihovna bude v týdnu 

od 2. do 8. července uzavřena. 
Knihovna pro děti a mládež 
bude z důvodu stěhování 

uzavřena také od 14.7. do 31.8. 
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KOUPALIŠTĚ

Koupaliště a aquaparky
AQUAPARK KOUPELKY PROSTĚJOV – venkovní vodní park
Krasická 6, 796 01 Prostějov, tel.: 778 416 662, www.dsp-pv.cz
(hlavní vstup je od parkoviště ulice Anenská)
3 bazény, 2 tobogány, trojskluzavka, umělé vlnobití…
Hřiště na beach voleyball, hřiště s umělým povrchem…
Otevírací doba: červen 11:00–19:00, so,ne 10:00–19:00
červenec–srpen 9:00–20:00
Vstupné:

Dospělí 80 Kč/den od 16h/50 Kč
Děti do 6 let 20 Kč/den od 16h/10 Kč

Mládež do 18 let 50 Kč/den od 16h/30 Kč
Důchodci nad 65 let, ZTP 50 Kč/den od 16h/30 Kč
ZTP/P, dítě v kočárku zdarma

Předplacené vstupy: 5 vstupů 10 vstupů
Dospělí 350 Kč 700 Kč + lehátko
Mládež do 18 let, důchodci nad 65 let, ZTP 220 Kč 440 Kč + lehátko
Vratná kauce na čip 100 Kč/čip 100 Kč/čip

MĚSTSKÉ LÁZNĚ PROSTĚJOV
Floriánské nám. 1, 796 01 Prostějov, tel.: 582 301 780, 582 301 781, www.dsp-pv.cz
Krytý plavecký bazén, masáže, solárium, aqua aerobic, posilovna
Otevírací doba: Rozpis pro veřejnost na: www.dsp-pv.cz

Vstupné:
Dospělí 40 Kč/h, každá další hodina 30 Kč
Mládež do 18 let, ZTP 30 Kč/h, každá další hodina 20 Kč
Důchodci nad 70 let 30 Kč/h, každá další hodina 20 Kč
Děti do 6 let (ZZT/P) zdarma

KOUPALIŠTĚ KOJETÍN–od Prostějova cca 20 km
Ulice Závodí, 752 01 Kojetín, tel.: 774 750 296, www.kojetin.cz
Bazén s tobogánem, vířivkou,…..

Otevírací doba: po–pá so–ne
červen 12:00–19:00 10:00–19:00
Červenec–srpen 10:00–19:00 9:00–19:00
Vstupné:
Dospělí 70 Kč od 16h/50 Kč
Děti, studenti 50 Kč
Důchodci 30 Kč 
ZTP zdarma

Prostějov a okolí
AQUAPARK OLOMOUC – od Prostějova cca 20 km
Kafkova 21, Olomouc–Slavonín, tel.: 588 517 770, 771, www.aqua-olomouc.cz 
2 tobogány, spacebowl, 2 skluzavky, vodopád, sauna, solárium, masáže, beachvolejbal…
Letní aquapark
červen 10:00–18:00, Červenec–srpen 9:00–19:00
Tobogány,plavecký bazén,bazén pro děti…

Vstupné:
Základní vstupné 170 Kč/den od 14h/120 Kč
Studenti do 26 let 140 Kč/den od 14h/110 Kč
Senioři od 60 let 140 Kč/den od 14h/110 Kč
ZTP,ZTP/P + doprovod zdarma 140 Kč/den od 14h/110 Kč
Děti od 7 do 15 let 120 Kč/den od 14h/90 Kč

Děti od 4 do 6 let 90 Kč/ den od 14h/70 Kč
Děti do 3 let zdarma
Rodinné vstupné:
2 rodiče a 1–3 děti do 15 let 390 Kč/den od14h/300 Kč

Vnitřní areál
Otevírací doba: Po–ne, svátky 9:00–21:00

Vstupné:
Základní vstupné 170 Kč/90 min
Studenti do 26 let, senioři 140 Kč/90 min
ZTP,ZTP/P + doprovod zdarma 140 Kč/90 min
Děti 7–15 let 120 Kč/90 min
Děti 4–6 let 70 Kč/90 min
Děti do 4 let zdarma
Rodinné vstupné:
2 dospělí 1–3 děti do 15 let  470 Kč/90 min

PLAVECKÝ STADION OLOMOUC 
– od Prostějova cca 20 km
 Legionářská 11, Olomouc, tel.: 585 427 181, www.olterm.cz
Tobogán, skokanské můstky, vířivka, sauna, dětský bazén,… 
Letní bazén
Otevírací doba: Červen–srpen po–ne 9:00–20:00 + svátky

Vstupné: 
po–pá 9–16h 16–20h so,ne od 9–16h 16–20h
Plné 86 Kč/h 68 Kč/h 91 Kč/h 74 Kč/h
Zlevněné 68 Kč/h 55 Kč/h 73 Kč/h 59 Kč/h

Krytý bazén +svátky

Vstupné:
po–pá 6–14h 14–21h so,ne od 9–21h
Plné 57 Kč/h 68 Kč/h 74 Kč/h
Zlevněné 46 Kč/h 55 Kč/h 59 Kč/h

Otevírací doba: Leden–červen, září–prosinec po–pá 6:00–21:00, so–ne 9:00–21:00
Červenec, srpen po–ne 9:00–20:00

KOUPALIŠTĚ STRAŽISKO–od Prostějova cca 21 km
Provozovatel: obec Stražisko, tel.: 582 376 520, 731 338 897, www.obecstrazisko.cz
Otevírací doba: Od poloviny června
Červen–srpen po–ne 9:00–19:00
Noční koupání od 19:00 do 22:00

Vstupné: Noční koupání
Dospělí 70 Kč 40 Kč
Mládež 30 Kč 20 Kč 
Děti do 3 let zdarma

AQUAPARK VYŠKOV – od Prostějova cca 25 km
Sportovní 752/5, 682 01 Vyškov, tel.:517 348 745
Krytý bazén 
Otevírací doba na: www.bazenvyskov.cz 

Vstupné: po–pá od 15:00 so,ne,prázdniny 
dospělí 60 Kč/h 70 Kč/h 80 Kč/h 
mládež do 17 let 50 Kč/h 60 Kč/h 70 Kč/h 
osoby od 65 let 50 Kč/h 60 Kč/h 70 Kč/h
děti do 6 let 25 Kč/h 25 Kč/h 25 Kč/h 
ZTP, ZTP/P 40 Kč/h 50 Kč/h 60 Kč/h

Letní bazén
Otevírací doba: červen – po–pá 10:00–19:00, so–ne 9:00–20:00
červenec, srpen od 8:00–20:00 denně, září dle počasí

Základní vstupné:
dospělí 80 Kč/h
mládež do 18let a osoby od 65 let 60 Kč/h
děti do 6let 20 Kč/h
ZTP a ZTP/P 50 Kč/h

BALDOVEC–VODNÍ SVĚT – od Prostějova cca 30 km
Baldovec 319, 798 62 Rozstání–Baldovec, tel.:606 744 265, www.baldovec.cz
Otevírací doba: 8:00–20:00
Vstupné: 500 Kč/h (1–10 osob)

PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV – od Prostějova cca 28 km
Kopaniny 2, Přerov, tel.:581 736 580, www.bazenprerov.cz
Krytý bazén – 50 m plavecký bazén, masážní vana, dětský
Otevírací doba na: www.bazenprerov.cz

Vstupné:
Základní vstupné 64 Kč/h
děti 6–15 let, důchodce, ZTP 52 Kč/h
dítě 1–6 let ZTP/P + doprovod nad 18 let zdarma

Letní bazén– 25 m plavecký venkovní bazén, dětský bazének…
Otevírací doba: červen–srpen 10:00–20:00

Vstupné: od 14:00
základní vstupné 86 Kč/den 76 Kč 
dítě 6–15 let, důchodce 65 Kč/den 54 Kč
dítě 3–6 let 22 Kč/den 17 Kč
dítě do 3let, ZTP/P + doprovod nad 18 let zdarma
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SPOLEČNOST, KULTURA

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

POJĎTE PROŽÍT PŘÍBĚH 
NEJSTARŠÍ PALÍRNY V EVROPĚ
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. 

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

TEREZA Z DAVLE 

GRAND HOTEL 
do 2. 9. 2018

Výstava fotografií současné české charismatické fotografky tvořící 
pod pseudonymem Tereza z Davle, o jejíž práce je zájem i v zahra-
ničních galeriích. 

Kolekce představí návštěvníkům asi 40 fotografií, na nichž jsou 
uhrančivým způsobem zachyceny v různých pokojích a kulisách 
Grandhotelu ženy a dívky. Přesto, že se nejedná o profesionální mo-
delky, díky způsobu, jakým je fotografka ztvárňuje, jsou výsledkem 
mimořádně přitažlivé snímky.

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

Muzejní K AVÁRNA
vás zve do výjmečného
prostředí Š PA L Í Č KU
k příjemnému posezení.
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SPOLEČNOST, KULTURA

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ – 
HVĚZDÁRNA

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

PŘEDNÁŠKA
DRUHÁ VÝPRAVA DO ČERNOBYLU – MARTIN TYLŠAR
12. 7. (ČTVRTEK) V 18:00 
Lépe připraveni, než 
minulý rok navštívíme 
místa, které nám bě-
hem předchozí výpra-
vy unikla, nebo byla 
zapovězena. Vydá-
me se hledat byt ing 
Datlova, vedoucího 
směny zodpovědné-
ho za havárii čtvrté-
ho bloku, naposledy vyšplháme na radar Duga. Po smrtelné nehodě 
začátkem tohoto roku byly odřezány všechny spodní žebříky na celé 
kontrukci. Zkontrolujeme nový sarkofág a přesvědčíme se, zda radi-
ace v okolí elektrárny opravdu neuniká a klesla. Dozvíme se spoustu 
věcí o tom jak teď funguje elektrárna, navštívíme nově zpřístupněný 
atomový kryt a seznámíme se s ukrajinskou vizí do budoucna.
Vstupné 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. 
Vstupenky je možné předem rezervovat.

XIV. ŠKOLIČKA PRO 5 – 11 LETÉ DĚTI 
ZAMĚŘENÁ NA HVĚZDY A SOUHVĚZDÍ
9.–13. 7. (PONDĚLÍ AŽ PÁTEK) 
VŽDY V ČASE OD 10:00 DO 11:00
Cyklus na sebe navazujících setkání seznamují-
cích se souhvězdími viditelnými postupně v prů-
běhu celého roku. Pořad bude obsahovat vždy 
pohádku vztahující se k určité části noční oblo-
hy, kterou bude následovat výklad o příslušných 
souhvězdích pro děti. Za jasného počasí si pro-
hlédneme Slunce. Celkový poplatek 50 Kč.

DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO
(astronomické pořady pro děti – pozorování Slunce a pohádky)
16. 7.–20. 7. (PONDĚLÍ AŽ PÁTEK) OD 10:00 DO 11:00 
23. 7.–27. 7. (PONDĚLÍ AŽ PÁTEK) OD 10:00 DO 11:00 

Povídání o Slunci, za jasného počasí pozorování Slunce dalekohledy 
s filtry, promítáním Slunce na stínítko a chromosférickým 
dalekohledem. Pořad pro mladší děti s doprovodem. Závěr pořadu 
budou tvořit pohádky. 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST 
Pozorování Slunce se konají každé pracovní pondělí, 
čtvrtek a pátek od 14:00 do 15:00 hodin.
Večerní a noční pozorování hvězdné oblohy dalekohledy se konají 
každé pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 22:30 do 23:30 hodin.

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, či 
Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

MIMOŘÁDNÝ ASTRONOMICKÝ ÚKAZ

Úplné zatmění Měsíce v noci z 27. na 28. 7. 2018
Během pátečního večerního pozorování budou mít návštěvníci 
hvězdárny možnost pozorovat překrásný a zajímavý úkaz – úplné 
zatmění Měsíce. Měsíc vychází již částečně zatmělý, začátek 
úplného zatmění bude asi ve 21:30 hodin. Maximální fáze nastává 
přibližně ve 22:20 hodin a z plného stínu začne vystupovat přibližně 
ve 23:13 hodin. Konec částečného zatmění nastane asi dvacet 
minut po půlnoci. Navíc se bude pod měsícem nacházet nápadně 
jasný načervenalý Mars, který bude v tzv. opozici a bude tedy 
nejblíže Zemi.

POZOROVÁNÍ U VÁS
(astronomická pozorování určená pro letní tábory 
a další zájmová sdružení)
Prostějovská hvězdárna vlastní 
převozné astronomické daleko-
hledy vybavené příslušenstvím 
pro bezpečné denní pozorování 
Slunce a samozřejmě i pro ve-
černí pozorování Měsíce, planet, 
hvězd apod. 
S takovou technikou můžeme 
přijet i přímo na váš letní tábor 
apod. V rámci serióznosti je tře-
ba podotknout, že nejsme schopni „zajistit“ potřebnou bezmračnou 
oblohu. Podrobné informace můžete získat prostřednictvím E-mailu 
hvezdarna@hvezdarnapv.cz, nebo na telefonu 721 013 039.

VÝSTAVY
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE
První a druhá výstava je dostupná na začátku astronomických 
pořadů a pozorování a v tom případě je jejich součástí a po domluvě 
i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, 
studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Ostatní výše uvedené 
výstavy zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena. 
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Neděle 1. 7.
ve 21,30

Já padouch 3
Neptejte se, jak se Mimoni do vězení dostali. To se nedá vyprávět, to se musí vidět! Animovaná komedie pro děti. 
Vstupné: 80,- Kč

96 min.
Mládeži přístupno

Středa 4. 7.
ve 21,30

Thor: Ragnarok 
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem... 
Vstupné: 90,- Kč

107 min.
Pro mládež do 12 let 
nevhodný

Čtvrtek 5. 7.
ve 21,30

Bajkeři
Česká komedie, aneb když se přenesete z virtuálního světa do reality… Hrají T. Matonoha, V. Postranecký, M. Suchánek,  
V Hybnerová, A.Mišík, a další. 
Vstupné: 90,- Kč

95 min.
Mládeži přístupno

Pátek 6. 7.
ve 21,30

Dvě nevěsty a jedna svatba 
Česká komedie od režiséra Tomáše Svobody. V hl. rolích A.Polívková, E. Geislerová, E.Holubová a T.Klepl. 
Vstupné: 90,- Kč

89 min.
Pro mládež do 12 let 
nevhodný

Sobota 7. 7.
ve 21,30

Špindl
Co se stane na horách, zůstane na horách...Česká komedie v režii M. Cieslara. Hrají: A. Polívková, J. Revai, J.Kohák 
a další..
Vstupné: 90,- Kč

98 min.
Pro mládež do 12 let 
nevhodný

Neděle 8. 7.
ve 21,30

Auta 3
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, 
kterou nadevše miluje... Animovaný film pro děti.
Vstupné: 80,- Kč
Pozvánka pro děti – přijďte s dětmi dřív! Společnost ZÁBAVNÉ ATRAKCE.CZ si pro vás připravila překvapení před filmem.

109 min.
Mládeži přístupno

Středa 11. 7.
ve 21,30

Ztratili jsme Stalina
Černá komedie dokonale zesměšnuje šílený komunistický režim. Nejabsurdnější na tomto filmu je, že téměř vše je založeno 
na skutečných událostech. 
Vstupné: 90,- Kč

116 min.
Pro mládež do 12 let 
nevhodné

Pátek 13. 7.
ve 21,30

Jumanji : Vítejte v džungli
Čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou o které nikdy předtím neslyšeli „Jumanji“. Všichni se v zápětí ocitají v džungli. 
Vstupné: 90,- Kč 

99 min.
Mládeži přístupno

Sobota 14. 7.
ve 21,30

Kvarteto
Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina …. Česká komedie v režii M. Krobota. 
Vstupné: 80,- Kč

93 min.
Pro mládež do 12 let 
nevhodné

Neděle 15. 7.
ve 21,30

Čertoviny
Česká pohádka v režii Zdeňka Trošky. Hlavními hrdiny jsou dva nešikovní čerti, kteří jsou vládcem pekel za trest posláni 
do světa aby přivedli každý jednu hříšnou duši… Hrají J. Prachař, O. Navrátil a další.
Vstupné: 80,- Kč

101 min.
Mládeži přístupno

Středa 18. 7.
ve 21,30

7 životů 
Sedm životů, sedm sester, jedna společná identita … Originální akční Sci-fi thriller v režii T. Wirkola. Hrají N. Rapace, W. Dafoe.
Vstupné: 90,- Kč

123 min.
Mládeži do 15 let nepří-
stupno

Pátek 20. 7. 
ve 21,30

Hastrman
Romantický thriller na motivy románu Miloše Urbana. Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny. Režie O. Havelka.
Vstupné: 80,- Kč

100 min.
Pro mládež do 12 let 
nevhodné

Sobota 21. 7.
ve 21,30

Vražda v Orient expresu 
To co začalo jako jako luxusní jízda vlakem, se rychle promění v jeden z nejzáhadnějších detektivních příběhů.
Vstupné: 90,- Kč

114 min.
Pro mládež do 12 let 
nevhodné

Neděle 22. 7.
ve 21,30

Ferdinand
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod Španělským sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá 
holčička a Ferdinand velký býk. Animovaná komedie pro nejmenší.
Vstupné: 80,- Kč
Pozvánka pro děti – přijďte s dětmi dřív! Společnost ZÁBAVNÉ ATRAKCE.CZ si pro Vás připravila překvapení před filmem.

108 min.
Mládeži přístupno.

Středa 25. 7. 
ve 21,30

Renegáti
Když jste členem speciálního komanda mariňáků, každá operace je životu nebezpečnou misí do neznáma. Francouzský thriller. 
Vstupné: 90,- Kč

105 min.
Mládeži přístupno

Pátek 27. 7.
ve 21,30

Největší schowman
P. T. Barnum je vizionář, jehož upřímné nadšení je naprosto nakažlivé. Úspěšný Americký romantický muzikál. Hrají  
H.Jackman, M. Wiliams.
Vstupné: 90,- Kč

105 min.
Mládeži přístupno

Sobota 28.7. 
ve 21,30

Bajkeři
Česká komedie,aneb když se přenesete z virtuálního světa do reality…Hrají T. Matonoha, V. Postranecký, M. Suchánek, 
V Hybnerová, A.Mišík, a další. 
Vstupné: 90,- Kč

95 min.
Mládeži přístupno

Neděle 29.7. 
ve 21,30

Piráti z Karibiku, Salazarova pomsta 
Další pokračování fantastických dobrodružství Jacka Sparrowa.. V hl. roli Johny Depp. 
Vstupné: 80,- Kč

129 min.
Mládeži přístupno

Poklud není uvedeno jinak všechny tituly jsou uvedeny s českým dabingem! Přijeďte do kina na kole, zdarma si jej můžete bezpečně uložit do stojanů v areálu kina!!! 
Změna programu vyhrazena

Letní kino Mostkovice – červenec 2018
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INZERCE

Kancelář:
Budova ATRIUM
/přízemí/
Hlaváčkovo nám. 1
796 01 Prostějov

POMOHU VÁM S PRODEJEM VAŠÍ NEMOVITOSTI
Ing. Marie Vymazalová

tel.: 774 421 818
marie.vymazalova@vnb-reality.cz

www.vnb-reality.cz

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

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ  
PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
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76 let od deportací Židů
Na přelomu června a července roku 
1942 se z Prostějova a okolí nedobro-
volně vydalo na cestu bez návratu přes 
1200 lidí. Drtivá většina z nich byla 
kvůli svému židovskému původu po-
vražděna v koncentračních a vyhlazo-
vacích táborech. Domů do Prostějova 
se vrátila pouze zhruba stovka osob. 

Více jak tři roky strávil v koncent-
račním táboře Terezín také pamětník 
Pavel Fried, který dobu nacistické 
okupace přibližuje prostřednictvím 
svého vyprávění také žákům prostě-
jovských škol. O své vzpomínky se 
podělil i s námi:

Kdy podle Vás začaly změny, 
které vyústily v holocaust?
Není jednoduché na tuto otázku jed-
noduše odpovědět. Psychologické 
předpoklady pro to, co je nazýváno 
holocaustem, my Židé raději pou-
žíváme pojmenování šoa, neb prvé 
znamená v překladu zápalnou oběť 
a to žádná oběť nebyla, to byla geno-
cida. Šoa je v překladu zničení, zkáza. 
Psychologické předpoklady se vytvá-
řely podle mého soudu po staletí, kdy 

do myslí lidí byly vtloukány protiži-
dovské lži a pomluvy. Moderní doba, 
tedy společnost 20. století, přijímala 
protižidovská, antisemitská opatření 
snadněji, s podvědomým názorem, že 
ti Židé jsou stejně nějací divní. A tak 
jim to obecně známé pronásledování 
Židů nepřipadalo ani tak moc zvláštní. 
Nešlo vlastně o změny, ale o zinten-
zivnění, vyvrcholení staletého vývoje. 
To našlo svůj výraz v tom, že jsme 
postupně nesměli chodit do parků, 
na hřiště, na plovárnu, do kina, ba ani 
do škol a židovští učitelé a profesoři 
nesměli učit a přednášet a lékaři léčit. 
Tak jsme pomalu byli vytlačeni z běž-
né společnosti. Naše deportace se tak 
stala méně nápadnou.

Jaké vzpomínky na tu dobu 
vám utkvěly v paměti?
Když nacisté vtrhli do Českosloven-
ska, nebylo mi ještě 9 roků.  V prvé 
chvíli jsem si neuvědomoval, jak se 
náš život mění. Vím jen, že jsem jako 
malý kluk už nemohl s kamarády 
lumpačit jako dosud, neboť oni nemu-
seli být v 8 večer doma, jako my Židé, 

nemohl jsem s nimi skoro nic, neb 
jsme to měli zakázané. Ostatně ani 
pro rodiče mých vrstevníků nebylo 
asi jednoduché svým dětem vysvětlit, 
proč by se mně měli trochu vyhýbat, 
i jim by to mohlo být nebezpečné. 
Postupně nás zbavili svobody, lidské 
důstojnosti, majetku a přibližně 90% 
českých Židů vyvraždili. Vzpomínám 
i na to, jak gestapo zatklo mého otce.

Kde vy sám vidíte příčinu tako-
vých zvěrstev, jaká se děla?
Tuto otázku je třeba, podle mého sou-
du rozdělit na otázky dvě. Je zřejmé, 
že zvěrstva, která se udála, jsou dílem 
skupiny nacistických zločinců. Druhá 
otázka, vlastně časově v pořadí prvá 
je ta, jak se dostali tito zločinci k moci. 
Je smutné, že nacisté se dostali k moci 
takřka demokratickým způsobem. 
Po 1. světové válce a po krizi r. 1933 
nechalo se obyvatelstvo Německa na-
tolik oklamat Hitlerovou demagogií, 
že nacisté se stali nejsilnější politickou 
stranou. Pak už jen následovaly puče 
a násilné převzetí moci. K té dema-
gogii patřil v prvé řadě antisemitis-

mus a rasová nenávist. Vznikaly tzv. 
Norimberské zákony a otázky už ne-
kladl nikdo. Ani ti, co je sepisovali, ani 
ti, co sepisovali židovský majetek, ani 
ti, co nás vystěhovali z našich domo-
vů a pokračovat lze o mnoha dalších, 
o těch, co vyprojektovali plynové ko-
mory, velkokapacitní krematoria, co 
arizovali náš majetek. Nikdo se neptal, 
nevěděl nebo nechtěl vědět. Ta zvěr-
stva vyplynula z rozhodnutí zločinců, 
ti ostatní „jen“ bez ptaní prováděli, co 
se po nich vyžadovalo.  Snad malé po-
učení – máme-li něco vykonat, vždy se 
ptejme, zda je to správné, neškodí-li 
to někomu, zda to srovnáme se svým 
svědomím, co na to Boží přikázání. 
Pak buď konejme, nebo se vyhněme.

Děkuji za rozhovor,  
Jana Gáborová
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1.7. neděle
10:30 PAT A MAT ZnOVU V AKCI 
PRO děTI

ČR | 75’ | 2018 | rodinná katastrofic-
ká komedie | 130,- / 110,- | přístupné

15:30 JIM KnOFlÍK, lUKÁŠ   
A lOKOMOTIVA eMA PRO děTI  
DE | 110’ | 2018 | rodinné fantasy  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

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

20:00 JURSKÝ SVěT: ZÁnIK ŘÍŠe 
US / ES | 130’ | 2018 | akční sci-fi dob-
rodružství | 12+ | 130,- / 110,- | titulky
--------------------------------------------------
2.7. POndělÍ
17:30 dOKTOR PROKTOR   
A VAnA ČASU PRO děTI

NO / DE | 95’ | 2015 | rodinný film 
přístupné | 110,- / 90,- | dabing 

20:00 VěŽ. JASnÝ den. FIlMOVÝ KlUB

PL | 106’ | 2017 | thriller | 15+ 
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
3.7. úTeRÝ
17:30 PlAneTA ČeSKO PRO děTI

ČR | 81’ | 2017 | dokument 
90,- / 70,- | přístupné

20:00 TÁTOVA VOlHA
ČR | 90’ | 2018 | drama | 110,- | přístupné 
--------------------------------------------------
4.7. STŘedA
17:30 COCO PRO děTI

US | 105’ | 2017 | animovaný film 
přístupné | 120,- / 100,- | dabing

20:00 ČeRnÍ FIlMOVÝ KlUB 
HR | 78’ | 2009 | válečné drama 
15+ | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
5.7. ČTVRTeK
17:30 AnT-MAn A WASP PReMIÉRA

US | 109’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
120,- | titulky

20:00 MAnŽel nA ZKOUŠKU PReMIÉRA

US | 110’ | 2018 | komedie | přístup-
né | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
6.7. PÁTeK
15:30 neUVěŘITelnÝ PŘÍBěH  
O OBROVSKÉ HRUŠCe PRO děTI

DK | 80’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 AnT-MAn A WASP 3d

US | 109’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
140,- | dabing

20:00 PRVnÍ OČISTA
US | 103’ | 2018 | horor | 15+ | 120,- | titulky 
--------------------------------------------------
7.7. SOBOTA
15:30 JIM KnOFlÍK, lUKÁŠ   
A lOKOMOTIVA eMA PRO děTI  
DE | 110’ | 2018 | rodinné fantasy  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 AnT-MAn A WASP 
US | 109’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
120,- | dabing

20:00 PRVnÍ OČISTA
US | 103’ | 2018 | horor | 15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
8.7. neděle
10:30 PAT A MAT ZnOVU V AKCI 
PRO děTI

ČR | 75’ | 2018 | rodinná katastrofic-
ká komedie | 130,- / 110,- | přístupné

15:30 neUVěŘITelnÝ PŘÍBěH  
O OBROVSKÉ HRUŠCe PRO děTI

DK | 80’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 AnT-MAn A WASP 
US | 109’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
120,- | titulky

20:00 JURSKÝ SVěT: ZÁnIK ŘÍŠe 
US / ES | 130’ | 2018 | akční sci-fi dob-
rodružství | 12+ | 130,- / 110,- | dabing
--------------------------------------------------
9.7. POndělÍ
17:30 KRÁlÍČeK PeTR PRO děTI

US | 95’ | 2018 | rodinný film | pří-
stupné | 120,- / 100,- |  dabing

20:00 PAUlA FIlMOVÝ KlUB

FR | 97‘ | 2017 | komedie | přístupné 
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
10.7. úTeRÝ
17:30 PlAneTA ČeSKO PRO děTI

ČR | 81’ | 2017 | dokument
90,- / 70,- |  přístupné

20:00 ZOUFAlÉ ŽenY dělAJÍ 
ZOUFAlÉ VěCI 
ČR | 83’ | 2018 | komedie | 110,- | 12+
--------------------------------------------------
11.7. STŘedA
17:30 MAXInOŽKA PRO děTI

FR / BE | 91‘ | 2017 | animovaný film 
přístupný | 110,- / 90,- | dabing 

20:00 5 OCTOBeR FIlMOVÝ KlUB

ČR / SK | 52’ | 2016 | dokument   
+ diskuse | 100,- / 80,- | 15+ 
--------------------------------------------------
12.7. ČTVRTeK
17:30 neŽ PŘIŠlA BOUŘe 
US | 96’ | 2018 | drama | 12+ | 120,- | titulky

20:00 úSMěVY SMUTnÝCH 
MUŽŮ PReMIÉRA

ČR | 92’ | 2018 | komediální drama  
120,- | 15+ 
--------------------------------------------------
13.7. PÁTeK
15:30 HOTel TRAnSYlVÁnIe 3: 
PŘÍŠeRÓZnÍ dOVOlenÁ PRO děTI

US | 87’ | 2018 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing  

17:30 STUdenÁ VÁlKA VARY V KIně

PL / FR | 89’ | 2018 | romantické 
drama | 12+ | 80,- | titulky

20:00 AnT-MAn A WASP 
US | 109’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
120,- | titulky
--------------------------------------------------
14.7. SOBOTA
15:30 HOTel TRAnSYlVÁnIe 3: 
PŘÍŠeRÓZnÍ dOVOlenÁ PRO děTI 3d

US | 87’ | 2018 | animovaná komedie  
přístupné | 150,- / 130,- | dabing  

17:30 TÍSŇOVÉ VOlÁnÍ VARY V KIně

DK | 85‘ | 2018 | thriller | 80,- | titulky

20:00 AnT-MAn A WASP
US | 109’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
120,- | dabing
--------------------------------------------------
15.7. neděle
10:30 HOTel TRAnSYlVÁnIe 3: 
PŘÍŠeRÓZnÍ dOVOlenÁ PRO děTI

US | 87’ | 2018 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing  

15:30 AnT-MAn A WASP
US | 109’ | 2018 | akční sci-fi | 12+  
120,- | dabing

17:30 MAMA BRASIl VARY V KIně

BR / UY / DE | 95’ | 2018 | drama  
přístupné | 80,- | titulky

20:00 úSMěVY SMUTnÝCH MUŽŮ
ČR | 92’ | 2018 | komediální drama + 
AUTOGRAMIÁdA V 19:00 | 120,- | 15+
--------------------------------------------------
16.7. POndělÍ
17:30 PRAČlOVěK PRO děTI

GB | 88’ | 2018 | animovaný film  
přístupné | 110,- / 90,- | dabing

20:00 BUFO AlVARIUS – THe 
UndeRGROUnd SeCReT FIlMOVÝ KlUB

ČR | 84‘+30‘ | 2017 | dokument   
+ diskuse | 18+ | 100,- / 80,- | titulky

17.7. úTeRÝ 
15:30 dÁMSKÝ KlUB MeTRO SenIOR

US | 103’ | 2018 | komedie | 12+  
50,- | titulky

17:30 VČelKA MÁJA: 
MedOVÉ HRY PRO děTI

DE / AU | 85’ | 2018 | animovaný film 
přístupné | 110,- / 90,- | dabing

20:00 PSÍ OSTROV
US / DE | 101’ | 2018 | dobrodružná 
komedie | 12+ | 100,- | titulky
--------------------------------------------------
18.7. STŘedA 
18:00 MAMMA MIA! MARATOn 

US | 109’ | 2008 | muzikál | přístupné  
50,- | titulky

20:00 MAMMA MIA!   
HeRe We GO AGAIn MARATOn 
US | 114’ | 2018 | muzikál | přístupné 
130,- | titulky
--------------------------------------------------
19.7. ČTVRTeK
17:30 MAMMA MIA! 
HeRe We GO AGAIn
US | 114’ | 2018 | muzikál | přístupné 
130,- | titulky

20:00 úSMěVY SMUTnÝCH MUŽŮ
ČR | 92’ | 2018 | komediální drama  
120,- | 15+
--------------------------------------------------
20.7. PÁTeK
15:30 JIM KnOFlÍK, lUKÁŠ   
A lOKOMOTIVA eMA PRO děTI  

DE | 110’ | 2018 | rodinné fantasy  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 MAMMA MIA! 
HeRe We GO AGAIn
US | 114’ | 2018 | muzikál | přístupné 
130,- | titulky

20:00 děSIVÉ dědICTVÍ
US | 126’ | 2018 | horor | 15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
21.7. SOBOTA
15:30 HOTel TRAnSYlVÁnIe 3: 
PŘÍŠeRÓZnÍ dOVOlenÁ PRO děTI 3d

US | 87’ | 2018 | animovaná komedie 
přístupné | 150,- / 130,- | dabing  

17:30 MAMMA MIA! 
HeRe We GO AGAIn
US | 114’ | 2018 | muzikál | přístupné 
130,- | titulky

20:00 MRAKOdRAP
US | 103’ | 2018 | akční drama | 12+ 
120,- | titulky 
--------------------------------------------------
22.7. neděle
10:30 HOTel TRAnSYlVÁnIe 3: 
PŘÍŠeRÓZnÍ dOVOlenÁ PRO děTI

US | 87’ | 2018 | animovaná komedie  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing  

15:30 MAMMA MIA! 
HeRe We GO AGAIn
US | 114’ | 2018 | muzikál | přístupné 
130,- | titulky

17:30 AKUMUlÁTOR 1
ČR | 102’ | 1994 | komediální sci-fi   
120,- | přístupné

20:00 MRAKOdRAP
US | 103’ | 2018 | akční drama | 12+ 
120,- | titulky 
--------------------------------------------------
23.7. POndělÍ
17:30 ČeRTOVInY PRO děTI

ČR | 101’ | 2017 | pohádka 
120,- / 100,- | přístupné 

20:00 STŘÍdAVÁ PÉČe FIlMOVÝ KlUB

FR | 93‘ | 2017 | drama | 15+ 
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
24.7. úTeRÝ
17:30 PŘÍŠeRKY Z VeSMÍRU PRO děTI

DE / LU | 90’ | 2018 | animovaný film  
přístupné | 120,- / 100,- | dabing

20:00 dVě neVěSTY A JednA 
SVATBA
ČR | 89’ | 2018 | komedie | 110,- | 12+
--------------------------------------------------
25.7. STŘedA
17:30 MŮJ ŽIVOT CUKeTKY PRO děTI

CH / FR | 70’ | 2016 | loutková pohád-
ka | přístupné | 110,- / 90,- | dabing

20:00 UTØYA, 22. ČeRVenCe 
FIlMOVÝ KlUB

NO | 90’ | 2018 | thriller | 15+
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
26.7. ČTVRTeK
15:30 MAMMA MIA! 
HeRe We GO AGAIn BABY BIO

US | 114’ | 2018 | muzikál | přístupné 
130,- | titulky

17:30 CHATA nA PROdeJ PReMIÉRA

ČR | 77’ | 2018 | komedie | 120,-  
přístupné

20:00 HOTel ARTeMIS PReMIÉRA

GB | 93’ | 2018 | krimi thriller | 120,- | titulky | 12+
--------------------------------------------------
27.7. PÁTeK
15:30 CHATA nA PROdeJ 
ČR | 77’ | 2018 | komedie | 120,- 
přístupné

17:30 MAMMA MIA! 
HeRe We GO AGAIn
US | 114’ | 2018 | muzikál | přístupné 
130,- | titulky

20:00 HOTel ARTeMIS
GB | 93’ | 2018 | krimi thriller | 120,- | titulky | 12+
--------------------------------------------------
28.7. SOBOTA
15:30 MAMMA MIA! 
HeRe We GO AGAIn
US | 114’ | 2018 | muzikál | přístupné 
130,- | titulky

17:30 CHATA nA PROdeJ 
ČR | 77’ | 2018 | komedie | 120,- | přístupné

20:00 MAMMA MIA! 
HeRe We GO AGAIn
US | 114’ | 2018 | muzikál | přístupné 
130,- | titulky
--------------------------------------------------
29.7. neděle
10:30 HOTel TRAnSYlVÁnIe 3: 
PŘÍŠeRÓZnÍ dOVOlenÁ PRO děTI

US | 87’ | 2018 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing  

15:30 CHATA nA PROdeJ 
ČR | 77’ | 2018 | komedie | 120,-  
přístupné

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

20:00 PlÁn úTěKU 2
US | 93’ | 2018 | akční thriller | 15+  
120,- | titulky
--------------------------------------------------
30.7. POndělÍ
17:30 CeSTA ZA KRÁleM  
TROllŮ PRO děTI

NO | 104’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 110,- / 90,- | dabing

20:00 SWeeT COUnTRY FIlMOVÝ KlUB

AU | 110’ | 2018 | western | 12+  
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
31.7. úTeRÝ 
17:30 PO STRnIŠTI BOS PRO děTI

ČR | 111‘ | 2017 | 100,- | přístupné

20:00 VěČně TVÁ neVěRnÁ
ČR | 82‘ | 2018 | 110,- | 12+

KInO 
PROSTěJOV

KInO MeTRO 70 
WWW.MeTRO70.CZ

FACeBOOK: KInOMeTRO70
KInO@MeTRO70.CZ

ČeRVeneC
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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

PŘIJMEME NA LÉTO 
BRIGÁDNÍKA NA POZICI 

PRO VÍCE INFORMACÍ 
VOLEJTE 731 150 684 
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vycházka pro rodiny s dětmi a další 
zájemce
Den na loukách Velkého Kosíře
KDY:  úterý 10. července,  

od 9:00 do 15:00
KDE: sraz v 8:30 na nádraží v Čele
chovicích na Hané
Vycházka na jižní svahy Kosíře spoje
ná s pomocí přírodě. Najdeme tu po
zůstatky prvohorního moře a dozvíme 
se, kdo na těchto místech žije dnes 
a jaké podmínky pro život potřebuje. 
Vyzkoušíme si, jak se hrabe posečená 

louka a dozvíme se, kdo námi shra
bané seno využije. Pro všechny bude 
připraveno drobné občerstvení. Délka 
trasy asi 6 km. Sraz v 8:30 na nádraží 
v Čelechovicích na Hané. Návrat 
do Prostějova do 15 h. 

akce na pomoc přírodě
Víkend pro přírodu na Kosíři
KDY:  sobota a neděle 14. a 15. čer

vence, vždy od 9:00 do 16:00
KDE: Čelechovice na Hané
Víkendová akce na pomoc přírodě 

v Přírodním parku Velký Kosíř. Každé 
ráno sraz v 9 hod. u prvního zastavení 
naučné stezky nad Čelechovicemi. 
Zapojíme se do hrabání a úklidu 
sena v chráněných územích. Nářadí 
zapůjčíme, svačinu i oběd pro všechny 
zajistíme. S sebou si vezměte dostatek 
pití. Bližší informace u E. Zatlou ka
lové, tel. 603 730 594, iris@iris.cz. 
Uvítáme, pokud se předem nahlásíte, 
ale není to podmínkou účasti na akci. 

vycházka pro rodiny s dětmi
Hmyzí vycházka Ohrozim
KDY:  úterý 17. července, od 8:00 

do 15:00
KDE: Ohrozim, Plumlov
Vycházka pro rodiče s dětmi plná hra
vých úkolů o motýlech, mravencích, 
broucích a dalších zástupcích hmyzí 
říše. Sraz v Ohrozimi na zastávce v 8:00, 
odjezd vhodného autobusu z Prostějova 

v 7:35. Návrat do Prostějova z Plumlova 
v odpoledních hodinách. Délka trasy asi 
7 km. Poplatek 30 Kč/dítě.

vycházka pro rodiny s dětmi
Naučnou stezkou k vrcholu Stráž
KDY:  úterý 31. července,  

od 9:50 do 15:00
KDE: Smržice a okolí
Vycházka ze Smržic povede údolíčkem 
podél naučné stezky na kopec Stráž 
a alejí starých krajových odrůd zase 
zpět. Děti čeká spousta šifer, kešek, 
hle daček a zábavných úkolů. Odjezd 
z Prostějova v 9:50 ze stanoviště č. 9. 
Ná vrat do Prostějova v 15:05. hod. Délka 
trasy asi 6 km. Poplatek 30 Kč/dítě.

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, MŽP 
v rámci projektu Pomáháme přírodě 
a Olomoucký kraj

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 červenci tyto akce:

POZVÁNKA – PAX
Srdečně zveme veřejnost na mši svatou k oslavě  

sv. Cyrila a sv. Metoděje dne  

5. 7. 2018 v 9 hod.  
v kostele na Brněnské ulici v Prostějově. 

Program: 
Hudba a zpěv Farní kapely výstava LOVE MESSAGES Magdaleny Turzové v Galerii 

Cyril občerstvení na agape v Paxu
Za farníky Zuzka Bartošová

POZVÁNKA
na tradiční VI. ročník výšlapu 

na VELKÝ KOSÍŘ.

Sobota 30. 6. 2018,  
odjezd vlaku v 8:06 hod. z místní-

ho nádraží v Prostějově.
Občerstvení, táborák, zpěv a dobrá 
nálada zajištěny! Každý účastník 

obdrží malé překvapení.
Více: prostejov.kscm.cz  

facebook.com/KscmProstejov 
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Příměstský florbalový kemp 
27. 8.–31. 8. 2018
Kemp je určený pro děti od roku narození 2005–2010
cena 1.500,- Kč (svačina, oběd, pitný režim)
Přihlášky: www.sportcentrumddm.cz, sekce Tábory volné
Informace: Renata Bestrová
rbestrova@sportcentrumddm.cz, +420 775 368 195

Příměstský taneční tábor – malčáci
23.–27. 07. 2018
příměstský tábor s tanečním programem pro děti I. stupně ZŠ
cena 1.500,- Kč
Přihlášky: www.sportcentrumddm.cz, sekce Tábory volné
Informace: Bc. Jan Zatloukal
jzatloukal@sportcentrumddm.cz, +420 777 311 108

Příměstský taneční tábor – velčáci
20.–24. 08. 2018
příměstský tábor s tanečním programem pro děti II. stupně ZŠ
cena 1.500,- Kč
Přihlášky: www.sportcentrumddm.cz, sekce Tábory volné
Informace: Bc. Jan Zatloukal
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

Modelářský příměšťák
27. 8.–01. 09. 2018
Tábor je určen pro děti od 10 – 18 let. 
Cena 1000 Kč
Přihlášky: www.sportcentrumddm.cz, sekce Tábory volné
Informace: Mgr. Marta Pavlíková
mpavlikova@sportcentrumddm.cz, 605 239 789

BladeNights
13. 7. 2018, 10. 8. 2018
Sraz ve 20.00 hod na Dětském dopravním hřišti. 
Čas startu: 20.30 hod.
Trasa cca 10 km. S sebou: kolečkové brusle, přilbu, chrániče, blikačky a světýlka.
Informace: Bc. Jiří Novák
jnovak@sportcentrumddm.cz, +420 776 583 694

 SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV
Olympijská 4, 796 01  Prostějov, tel.: +420 730 805 143, +420 730 805 144 (Komenská)
e-mail: podatelna@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz   

za školní rok 2016 – 2017 

zpracovali: Mgr. Ivan Nedvěd
Mgr. Marta Pavlíková

IČ:  008 40 173,   DIČ: CZ00840173,  e-mail:  podatelna@sportcentrumddm.cz

Den 
otevřených 
dveří

Ve čtvrtek 7.6. se v Kontaktním cen-
tru v Prostějově a Centru komplexní 
péče, v zařízeních, která provozuje 
Společnost Podané ruce, uskutečnil 
Den otevřených dveří.

Posláním Kontaktního centra 
v Prostějově je usilovat o snižování 
rizik u osob ohrožených návyko-
vým chováním, a dále je podporo-
vat a motivovat ke změně životního 
stylu a zlepšení kvality jejich života 
po zdravotní, sociální a psychické 
stránce, a to prostřednictvím posky-
tování ambulantní a terénní sociální 
služby v prostějovském regionu. Pro 
osoby blízké uživatelům a široké ve-
řejnosti nabízet odborné poraden-
ství a zároveň chránit společnost 
před možnými negativními důsled-
ky plynoucími ze životního stylu 
osob s návykovým chováním. 

Kontaktní centrum sídlí v Domu 
služeb ve Vrahovické ulici již 17 let. 
Služby tohoto zařízení využije kaž-
doročně více než 300 osob (v roce 
minulém 333 osob), z řad uživatelů 
drog, ale také rodičů a osob blízkých 
těchto uživatelů. 

V rámci Dne otevřených dveří 
měla veřejnost možnost se seznámit 
s drogovou problematikou ve městě 
Prostějov, cílovou skupinou, nabíze-
nými službami centra a prostředím, 
ve kterém jsou tyto služby posky-
továny. Navštívit Den otevřených 
dveří využilo více než 50 lidí, a to 
nejen zástupců institucí, zastupite-
lů magistrátu města Prostějova, ale 
také návštěvníků z řad laické i od-
borné veřejnosti. Pracovníci centra 
hodnotí tuto účast, zájem veřejnosti 
a celkovou atmosféru dne velmi po-
zitivně.

-jk-
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Chcete obsluhovat vyspělé výrobní technologie? Chcete pracovat v čistém prostředí, kde 
bezpečnost práce je na prvním místě? Chcete v práci potkávat zahraniční kolegy?

Potom kontaktujte Toray – japonskou společnost úspěšně působící po celém světě, která pro 
svou pobočku v Prostějově hledá vhodné kandidáty pro pracovní pozici

Požadujeme: 
a střední odborné vzdělání (výuční list) 
a manuální zručnost  
a fyzickou zdatnost 
a ochotu pracovat ve směnném režimu, pečlivost a odpovědný přístup k práci
a předchozí praxe výhodou, ne však podmínkou 
Nabízíme:
a mzdové ohodnocení odrážející náročnost práce, zkušenosti a pracovní výkon
a pravidelné odměny 
a  5 týdnů dovolené, obědy v závodní jídelně za 5,- Kč, příspěvek na penzijní 

pojištění, program akcí pro zaměstnance a další benefity 
a dlouhodobou stabilitu 
a pracovní prostředí, kde bezpečnost práce je prioritou 

V případě zájmu ucházet se o uvedené pracovní pozice zasílejte své životopisy na adresu:
Toray Textiles Central Europe, s.r.o., Průmyslová ul. 4, 796 40 Prostějov

Personální oddělení
personalni@ttce.toray.cz

° 582 303 224 , 582 303 226 °    Fax: 582 303 491   °
www.toray.cz

Operátor přípravny 
Operátor tkalcovny 
Operátor výroby bezvodých ofsetových desek
Operátor výrobní údržby  
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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

Hledáme pracovníka na pozici 

CUKRÁŘ/CUKRÁŘKA
Jedná se o výrobu dortů a zákusků. 

Vše potřebné vás zaučíme.
Měsíční mzda 14 000 až 20 000 Kč

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

Tel.: 777 764 178
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REKONSTRUKCE OKUPACE
společné pátrání po historických událostech

Na počátku filmového dokumen-
tárního projektu REKONSTRUKCE 
OKUPACE byl nález dosud nepubli-
kovaných 35mm filmových materi-
álů, natočených v srpnu roku 1968 
na řadě míst Československa. Jedná 
se o výjimečný objev. Nikdo však 
neví, kdo materiály natočil, a koho 

na nich zachytil. Také řadu míst ne-
lze identifikovat. Proto autoři doku-
mentárního filmu představí archivní 
materiály veřejnosti a zahájí pátrání 
po jeho původu. 

Na vzniku dokumentu se podílí 
Česká televize, která bude o pro-
jektu informovat reportážemi, či 
upoutávkami, ale především tím, že 
zpřístupní stránky www.Rekonstruk-
ceOkupace. Na tomto webu budou 
k dispozici ukázky z dosud nezve-
řejněných záběrů, které budou mít 
diváci příležitost studovat. A právě 
spolupráce diváků s autory bude pro 
vznik dokumentu podstatná, neboť 
s jejich pomocí bude šance identi-
fikovat nepoznané osoby či místa. 
Osobní svědectví z událostí před 50 
lety bude pro vznik dokumentu důle-
žitým zdrojem informací.

Autoři dokumentu také žádají 
o spolupráci amatérské filmaře, kte-
ří zachytili situace kolem srpnové 
okupace na své kamery. Jejich ma-
teriály mohou přinést cenné bezpro-

střední svědectví o historické udá-
losti před 50 lety.

Projekt bude zahájen kampaní 
v České televizi 20. srpna 2018. Prv-
ního půl roku budou autoři sbírat 
potřebné informace a dokument pak 
bude dokončen odvysílán v srpnu 
2019. 

25. 8. 2018 bude v Prostějově 
uspořádána vzpomínka na tragické 
události. V den, kdy před 50 lety při-
šli o život tři nevinní lidé a další byli 
zraněni. Součástí bude i vernisáž vý-

stavy v kině Metro 70. Tady budou 
návštěvníkům osobně předvedeny 
celé nalezené archivní záběry z Pro-
stějova ze srpna 1968. Jde celkem  
o 4 minuty a jsou na nich záběry po-
hřbu prostějovských občanů. Autoři 
dokumentu zde také požádají, zda 
některý z přítomných nemá na udá-
losti osobní vzpomínky, případně, 
zda dokonce může nabídnout svě-
dectví na svých filmových záběrech.

-jg-
 Fota: SOKA Prostějov
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VÝLETY PRO SENIORY V ČERVNU
Naše prázdninové v červenci výlety 
jsou naplánované tak, aby s sebou 
mohli vzít naši výletníci i vnoučata. 
A kam se tedy chystáme?
3. 7. – út – PLAVBA PO BAŤOVĚ 
KANÁLE A NÁVŠTĚVA HŘEB-
ČÍNA NAPAJEDLA – zopakujeme 
náš nejžádanější výlet. Mezi plav-
bou po Moravě a exkurzí v hřebčíně 
bude i čas na zastávku v Napajedlích. 
Kdo bude chtít, může se rozhlédnout 
po městě z radniční věže.
10. 7. – út – PUSTEVNY A RAD-
HOŠŤ – tento den bude nabitý zážit-
ky. Vyjedeme o něco dřív, abychom 
všechno stihli. Cestou zastavíme v Po-
hankovém mlýně Šmajstrla na nákup 
a pak dojedeme k lanovce. Tou se 
dopravíme na Pustevny, kde je zbru-
su nová stanice lanovky s restaurací. 
Z Pusteven se po hřebeni projdeme 
na Radhošť a zpět. Dolů pojedeme 
opět lanovkou. Cestou domů nás ještě 
čeká zastávka před Valašským Meziří-
čím v Cyrilově pekařství. Můžete si dát 
kávu a čerstvé frgály a také navštívit 
místní regionální prodejnu.
12. 7. – čt – PŘEČERPÁVACÍ 
ELEKTRÁRNA DLOUHÉ STRÁ-

NĚ – elektrárna prochází rekon-
strukcí, což má vliv na její provoz, re-
spektive na výrobu elektřiny, ne však 
na exkurze. My vyjedeme autobusem 
i k horní nádrži. Cestou k elektrárně 
máme v plánu ještě zastávku v Šum-
perku.
18. 7. – st – PUNKEVNÍ JES-
KYNĚ A DŮM PŘÍRODY MO-
RAVSKÉHO KRASU – opět ráno 
vyjedeme dřív, než obvykle. Je to kvůli 
rezervaci prohlídky Punkevních jes-
kyní spojenou s plavbou po Punkvě. 
A když už budeme v tom krásném 
prostředí, byla by škoda vynechat 
návštěvu Domu přírody Moravského 
Krasu. Na odpoledne máme domluve-
nou komentovanou prohlídku. A věř-
te, že čas určený k prohlídce se vám 
bude zdát moc krátký!

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

Akce jsou pořádané ve spolupráci 
se Zdravým městem Prostějovem.

Těší se na vás Jana Šmudlová

Výlety spolku LIPKA
Tetín 1, Prostějov. Informace u Hany 
Vybíhalové, nebo na telefonu 
582 360 295. A co nabízíme? 
3. 7. 2018 Výlet vlakem do Vel-
kých Losin a Maršíkova – krásný 
výlet, při kterém se projedeme vlakem 
i autobusem, navštívíme dřevěný kos-
tel sv. Michala v Maršíkově
10. 7. 2018 Výlet na zámek Rá-
jec – Jestřebí a Lysice – prohlíd-
ka krásných zámků, které proslavili 
i nádherné zahrady. V Rájci se šlechta 
specializovala na pěstování kamélií 
a v Lysicích je nádherná zámecká za-
hrada a úžasně květinově vyzdobené 
interiéry.
17. 7. 2018 Výlet do Nového Jičí-
na a Štramberku – navštívíme dvě 
muzea – muzeum klobouků a malíře 
Zdeňka Buriana. Ve Štramberku si zá-
jemci kromě nádherného centra ještě 
vystoupají na Trúbu a všichni si určitě 
pochutnáme na Štramberských uších. 
14. 8. 2018 Výlet do Znojma – 
trochu strašidelný výlet, při kterém 
navštívíme znojemské podzemí, hrad 
a podíváme se i do Louckého kláštera.
21. 8. 2018 Výlet do Ostravy – po-
kud chcete vidět hrad, který se na pár 

století úplně ztratil a byl znovu posta-
ven díky nadšení a obětavosti lidí, ne-
váhejte se přihlásit na tento výlet. 
28. 8. 2018 Výlet do Litomyšle – 
navštívíme nejen památku UNESCO 
( zámecký areál), rodiště Bedřicha 
Smetany a Muzeum panenek a do-
mečků pro panenky. Ale také Port-
moneum, Piaristický chrám a určitě 
se projdeme tímto krásným městem, 
kde je i výborná čokoládovna.

Odjezdy na výlety jsou ze ( při při-
hlášení nutno nahlásit nástupní mís-
to):

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 třeba zaplatit 
50% ceny dopravy jako zálohu.

Krásné léto a na viděnou na někte-
rém z výletů nebo v září na Akademii 
seniorů se těší kolektiv pracovníků 
spolku LIPKA.

SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI KVĚTNU 2018  
OSLAVILI SVÁ JUBILEA

70 let Zdeňka Jiříčková

Květoslav Urban

Jaroslava Urbanová

Alois Jurík

Rudolf Nečas

Karel Blažek

Stanislava Kolísková

Petr Píchal

Zdenek Urbanec

Libuše Orlíková

Marie Pavlů

Vladimír Zavadil

Božena Jahnová

Radomír Pivoňka

Ladislav Mejta

Marta Růžičková

Ing. Miroslav Turek

Jaroslava Slavičínská

Jaromír Palatka

Oldřich Štefek

Vladimír Zapletal

Zdenek Václavek

75 let Květoslava Knotková

Milada Vrabcová

Ludmila Jiříčková

Pavel Ďurč

Helena Paříková

Ing. Milan Vyroubal

Danuška Freharová

Jindřiška Sequensová

Libuše Loukotová

Jana Pírková

Marie Přichystalová

Ludmila Chytilová

Adolf Ptáčník

Marie Šťastná

Petr Dohnal

Mgr. Naděžda Havlová

Jitka Schützová

Marie Gamberská

Oldřiška Koudelová

Josef Skoumal

Josef Bouchal

Jana Poláčková

Květoslava Jančíková

Karla Dostálová

Josef Pupík

Zdeňka Palatá

Ludmila Kubíčková

BC. Jiří Košťál

Rudolf Grulich

80 let Věra Šrotová 

Helena Vychodilová

Antonín Daněček

Emílie Orságová

Ivan Verner

Vlastimila Grmelová

RSDr. Zdeněk Entl

Marie Hošková

Václav Vychodil

Helena Zavadilová

Miluše Sachrová

Magdaléna Dořičáková

Jaroslav Palatý

85 let Miloslav Grep

Jaroslav Nečas

Květoslav Srovnal

Márya Růžičková

Milada Leinweberová

Anna Kalandrová

Josef Jandelka

90 let Květoslav Müller

Naděžda Klíčová

Ing. Vladimír Král

91 let Věra Robová

Dobromila Petrželová

93 let Růžena Tesaříková

Marie Fialová

94 let Libuše Fialová

Jaroslav Kulhánek

95 let Anna Michaličová

96 let Gertruda Kašparová
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V době letních prázdnin neprobíhá 
běžný program. Probíhají příměst-
ské programy pro rodiče s dětmi pro 
předem nahlášené Pohádkový týden 
s Cipískem a Letem světem s Cipís-
kem.

Zápis do programů podzimního 
cyklu září–prosinec 2018
Do kurzů pro rodiče s dětmi od tří 
měsíců do čtyř let se můžete přihlá-
sit na našich stránkách www.mcpro-

stejov.cz, kde jsou informace a odkaz 
do přihlašovacího systému. 
3. 9.–14. 9. budou probíhat dny ote-
vřených dveří 8.30–12.00
Pravidelné programy pro rodiče 
s dětmi budou zahájeny dle rozpisu 
přihlášených skupin 17.9.

Aktuální informace o programech 
www.facebook.com/cipisekprostejov
Vaše dotazy během léta zodpovíme 
e-mailem: mcprostejov@centrum.cz

Přejeme dětem i dospělým krásné 
léto.

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

Program MC Cipísek 
červenec 2018

 Sportsman z prostějovské aeroklubu
Člen prostějovského Aeroklubu Jo-
sefa Františka Prostějov, který se 
věnuje letecké akrobacii na bezmo-
torových letadlech, 18ti letý Tomáš 
Michálek se úspěšně zúčastnil Pohá-
ru Moravy 2018 v Kyjově v  akroba-
cii bezmotorových letadel a v kate-
gorii „Sportsman“ získal první místo. 

Letecká akrobacie má v ČR dlou-
hou a věhlasnou tradici. Mezinárod-
ní organizace CIVA (akrobatická ko-
mise FAI) byla založena v roce 1960 
při historicky prvním mistrovství 
světa v Bratislavě (Československo) 
a na prvních místech se samozřejmě 
umístili téměř výhradně českoslo-

venští akrobaté. ČR byla od počát-
ků akrobatickou velmocí s několika 
mistry světa, produkcí kvalitních 
akrobatických speciálů a obecně 
způsobem tréninku a výcviku. Speci-
fický přístup a způsob přípravy nám 
vždy zajišťoval obdiv a uznání doma 
i ve světě.

Nejen příprava sportovců je sil-
nou stránkou akrobacie v ČR. Naši 
rozhodčí také patří mezi světovou 
špičku a účastní se všech meziná-
rodních mistrovství, kde jsou pova-
žováni za normál kvality hodnocení.

-lš-
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Mladí prostějovští závodníci  
se předvedli na domácím poháru
Český pohár mládeže a žen v dráho-
vé cyklistice 2018
Velodrom Prostějov,  
18.–20. květen 2018 
Celkově přes sto třicet mladých zá-
vodníků a závodnic se utkalo na pro-
stějovské dráze v rámci Českého 
poháru v dráhové cyklistice. Velmi 
slušnou účast a konkurenci potvr-
zují rozjížďky pro bodovací závod 
starších žáků, a to je věc nevídaná, 
avšak vynikající příslib pro budouc-
nost dráhové cyklistiky v domácích 
luzích a hájích. 

Jednotlivé závody byly vyhod-
noceny do bodovacího a stíhacího 
omnia, u juniorů též do sprinter-
ského omnia, které poměrně jedno-
značně vyznělo pro vítězství Jakuba 
Šťastného z Dukly Brno, zvítězil 
před Jiřím Luxíkem (Dukla Brno) 
a třetím Lubošem Komínkem z Duk-
ly Praha. 

V kategorii juniorů se ve stíha-
cím i bodovacím omniu nejlépe da-
řilo domácím závodníkům z týmu 
PARDUS – TUFO Prostějov. V bo-
dovacím zvítězil Maxim Müller před 
René Smékalem (oba PARDUS – 
TUFO Prostějov) a před třetím Ja-
kubem Šťastným, ve stíhacím omniu 
zvítězil René Smékal před týmovými 
kolegy Lukášem Kolaříkem a Tomá-
šem Konečným. 

V kategorii kadetů ve stíhacím 
omniu zvítězil Jindřich Pavel z TJ 
Stadion Louny, mezi kadetkami pak 

Barbora Parmová z téhož oddílu. 
V bodovacím omniu zvítězil Petr Vá-
vra z Dukly Praha, mezi kadetkami 
zvítězila Kristýna Burlová z téhož 
oddílu. Ani v 

V kategorii starších žáků ve stíha-
cím omniu zvítězil Filip Dohnal z CK 
Bítovská, mezi mladšími žáky David 
Peterka z Cykloteamu Ostrov. Mezi 
žačkami zvítězila Sára Kateřina Pe-
terková z Roman Kreuziger cycling 
academy. V bodovacím omniu pře-
možitele opět nenašel starší žák Fi-
lip Dohnal, v mladších žácích zvítězil 
Jan Podařil z Dukly Praha, mezi žač-
kami zvítězila Anna Jaborníková ze 
Sportcomplex Břeclav. V žákovské 
kategorii se z prostějovských závod-
níků velmi dobře prezentovala dvoji-
ce Matyáš Koblížek a Radovan Štec, 
zatímco ve stíhacím omniu Radovan 

Štec obsadil 3. místo a Matyáš Koblí-
žek 4. místo, tak v bodovacím omniu 
se více dařilo Matyášovi Koblížkovi, 
který obsadil velmi pěkné 2. místo. 
Nejlepšího dílčího výsledku však do-
sáhli společně v madisonu, ve kte-
rém tato mladá prostějovská dvojice 
zvítězila. 

Domácím pořadatelům se závody 
podařily, vysoká účast – především 
v kategorii žáků – a sportovní výko-
ny jsou příslibem budoucích časů, 
pochvaluje si ředitel závodů Petr 
Šrámek. Velký dík patří všem našim 
partnerům, zejména Statutárnímu 
městu Prostějovu a Olomouckému 
kraji, bez jejichž podpory bychom 
žádné závody nepořádali, jedním 
dechem doplňuje Petr Šrámek. 

-oš-

CHESS PROSTĚJOV 2018 OPEN
O minulém víkendu se na pros-
tějovském zámku konala již tra-
diční akce, turnaj CHESS PRO-
STĚJOV 2018 OPEN a LONDIN 
versus Prostějov.

CHESS PROSTĚJOV 2018 
OPEN byl tradičně zahájen exhi-
bičním soubojem Londin versus 
Prostějov. K šachovnicím zasedlo 10 
zástupců šachového klanu Londino-
vých, proti nim nastoupil stejný po-
čet bojovníků za Prostějov. Po lítém 
boji zvítězili Londinovi, za Prostějov 
dovedli partii k zisku celého bodu 
Adámek, Kment, Sekanina a Urban, 
za Londiny vyhrála Londinová jed-
nou a Londin pětkrát.

Během tohoto prestižního 
souboje probíhala prezentace 
na hlavní turnaj dne. Turnaj se 
konal v centru Prostějova v pro-
storách zámku (hrací místnost 
ROŠÁDY), polovina šachovnic 
byla rozložena uvnitř a druhá byla 
umístěna ve venkovním posezení 
kavárny Gallery Dvořák, které je 
umístěno v zámeckém příkopu. 
Hrálo se na 7 kol, tempem 2 x 15 
minut na partii. V polovině turna-
je byl čas na pohoštění, pro všech-
ny účastníky byl nachystán výteč-
ný guláš a celý sortiment kavárny 
včetně točeného piva (ten již nebyl 
v ceně startovného). Za šachová 

plátna zasedlo celkem 56 hráčů, 
z toho 19 dětí. Z partnerského 
města Prostějova, z polské Środy, 
přijelo pět účastníků, členů místní 
šachové školy. 

Turnaj se konal pod záštitou 
města Prostějova, na úvod hráče 
přivítali zástupci města, Pavel Sme-
tana a primátorka Prostějova paní 
Alena Rašková. Po jejich příjem-
ném uvítacím projevu mohli hráči 
zasednout k šachovnicím a začít 
trápit sebe nebo své soupeře.
Výsledky klání Londin versus Pro-
stějov 6-4:
Londin Šimon – Adámek Vladimír 0-1
Londin Martin st. – Snášel Michal 1-0

Londin Milan ml. – Urbanová 
Daniela 1-0
Londin Milan st. – Virgler Karel 1-0
Indrová (za svobodna Londinová) 
Jana – Kment Michal 0-1
Indra (přiženěný Londin) Antonín 
– Sekanina Jan 0-1
Londin Martin – Nesvadba Jiří 1-0
Londin Lukáš – Urban Jakub 0-1
Londinová Jasmína – Czopniková 
Ester 1-0
Londin Michal – Czopnik Šimon 1-0
Výsledky jsou na chess-results: 
http://chess-results.com/tnr356911.
aspx?lan=5&art=1&fed=PO

-red- (redakčně zkráceno)

Další úspěchy 
zápasníků Sokola 
I Prostějov
Ostrava, Hodonín, Prostějov. Mla-
dí zápasníci TJ Sokol I Prostějov 
se zúčastnili 32. ročníku Memori-
álu Holečka a Odehnala mládeže 
v zápase řecko-římském, které se 
konalo ve sportovní hale Várenská 
Ostrava. Startovalo přes 200 zá-
vodníků z 22 oddílů České republi-
ky i ze zahraničí. Sokol I Prostějov 
startovalo sedm závodníků. Z oddí-
lové přípravky kategorie B vybojoval 
ve váhové kategorii do 28 kilogra-
mů. Alexandr Venedejev 3. místo, 
ve váze do 35 kilogramů Richard 
Zbořil 4. místo a Vít Kolář 5 místo. 
V kategorii mladších žáků si zaslou-
žili Jakub Kočí ve váze do 57 kilogra-
mů a ve váze do 80 kilogramů Filip 
Jandušík první místa, ve váze do 46 
kilogramů Václav Šemický třetí mís-
to a ve váze do 43 kilogramů Pavel 
Kolář páté místo.

„Je to další úspěch našich mladých 
borců po vítězství v přeboru České 
obce sokolské a medailového umístě-
ní na přeboru ČR v Jihlavě, usmíval se 
jejich trenér Jindřich Hejčík.

Na Velké ceně Hodonína mladíků 
z oddílových přípravek a mladších 
žáků v zápase řecko-římském starto-
valo 240 účastníků z 32 tuzemských 
oddílů a dalších deseti evropských, 
což oživilo čtyři žíněnky. V soutěži 
družstev mladších žáků zvítězila TJ 
Sokol I Prostějov ve složení Adam 
Dadák, Richard Zbořil, Vít Kolář 
a Filip Dadák. (kdl)



37PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

SPORT

Další kontakty  
s polskou Środou navázány
V posledním období se našemu 
městu daří zdárně rozvíjet kontakty 
s prostějovskými družebními městy, 
především s polskou Środou. Dávno 
nejde již jen o kontakty představi-
telů měst či policistů, ale díky těm-
to vazbám dochází k vzájemnému 
poznávání občanů zapojujících se 
do sportovních i spolkových akti-
vit. Naposledy tak do našeho města 
přijeli zástupci místní šachové školy 
ve Środě.

Sedmičlennou delegaci tvořili 
také tři zástupci nejmladší generace. 
K radním środského okresu Wiesła-
wě Strugarekové a Dariuszovi Węcła-
wiakovi se tak přidal ředitel šachové 
školy Ireneusz Nowak se svými mla-
dými svěřenci Marcinem Ratajcza-
kem, Janem Skrzypińskim a Van-
essou Węcławiakovou. Pravidelnou 
návštěvnicí Prostějova je Anna Zię-
teková, inspektorka v oddělení osvě-
ty, kultury a sociálních věcí.

Polská výprava přijela na víkend 
v pátek 25. května večer a ubyto-
vala se v penzionu U kola na Dolní 
ulici. O jejich pobyt v Prostějově se 
staral náměstek primátorky Pavel 
Smetana a radní Jana Halvadžie-
vová, s nimiž strávili polští přátelé 
večer u dobrého jídla a pití. Proto-
že o tomto víkendu probíhala také 

v Prostějově Noc kostelů, po večeři 
ještě následovala s Pavlem Smeta-
nou obchůzka po těchto sakrálních 
památkách.

V sobotu od osmi hodin se pak 
všichni zúčastnili šachového turnaje 
Chess Prostějov 2018 Open, do nějž 
aktivně zasáhli čtyři polští šachisté. 
Den v zámku i podzámčí příjemně 
uběhl až do 15 hodin, kdy proběhlo 
vyhlášení výsledků. Ceny předal ře-
ditel turnaje Pavel Navrátil a Pavel 
Smetana. Právě Jan Skrzypiński se 
stal vítězem v kategorii do 15 let.

Potom následovalo posezení 
u zmrzliny, prohlídka prostějov-
ské radnice včetně věže a posezení 

na nejnovější naší atrakci, lavičce 
u Jiřího Wolkera. Že má Prostě-
jov krásné okolí, zjistili naši hosté 
v Plumlově při prohlídce plumlov-
ského zámku a procházce kolem 
přehrady. V neděli ráno jsme se 
po další vydařené návštěvě našich 
polských přátel rozloučili.

Po členkách organizací pomáha-
jících ženám s diagnózou karcinomu 
a zimních otužilcích je družba mis-
trů šachových polí třetím počinkem 
v rozvíjení kontaktů občanů Prostě-
jova a Środy.

Jana Halvadžievová,radní
Pavel Smetana,  

náměstek primátorky

Velká cena v judu

V sobotu 26. května 2018 hostila 
prostějovská hala Sportcentra DDM 
již šestý ročník Velké ceny Prostějo-
va – memoriálu Zdeňka Ludvíka.

Celkem 220 závodníků z 30 oddílu 
přivítal náměstek primátorky Bc. Pa-
vel Smetana. Pořádající oddíl juda při 
Sokolu I Prostějov vyslal na turnaj 28 
svěřenců. Naši závodníci byli úspěšní 
a získali v soutěže družstev v katego-
rii U9 3. místo, v kategorii U11 2. mís-
to a v kategorii U15 1. místo.

Letošní ročník turnaje byl sou-
časně i XVI. sletovou soutěží Sokolu, 
a tak vítězové obdrželi dvě medai-
le a k tomu diplom, pohár, tričko 
a dortík se znakem Sokolu a díky 
finanční podpoře města Prostějova, 
Olomouckého kraje a dalších spon-
zorů získali ti nejlepší i zajímavé 
ceny a malá pozornost byla připra-
vena pro každého startujícího.

Podařilo se, aby si všichni závod-
níci užili fair play atmosféru turnaje 
a měli možnost předvést, co se nau-
čili při tréninku. Protože judo přiná-
ší příležitost rozvíjet si fyzickou kon-
dici, zlepšovat své výkony a naučit se 
bránit. Z. Gottwald, ředitel soutěže

(foto L. Andrýsek)

V květnu proběhl další ročník 

Fotbalového turnaje neregistrova-
ných hráčů základních škol

Fotbalový turnaj neregistrova-
ných hráčů základních škol probíhá 
ve dvou kategoriích – žáci 1. a 2. tří-
dy a žáci 3. a 4. třídy ZŠ. Turnaj po-
řádaly Komise sportovní a Komise 
školská Magistrátu města Prostějo-
va, 1.SK Prostějov a Střední odborná 
škola podnikání a obchodu. Pohár 
v 1. kategorii mladších žáků si za prv-
ní místo z rukou předsedy 1.SK Pro-
stějov Františka Jury odnesli žáci ze 

základní školy ve Studentské ulici. 
Pohár starším žáků ze základní školy 
Dr. Horáka předala náměstkyně pri-
mátorky Ivana Hemerková. Všich-
ni hráči byli odměněni pamětními 
medailemi. Vyhlášeni byli nejlepší 
brankář, hráč a střelec turnaje. Slav-
nostního vyhlašování se zúčastnili 
také předseda Komise školské Jan 
Krchňavý, předseda a místopředse-
da Komise sportovní Pavel Smetana 
a Jiří Kremla, ekonomický ředitel 
1.SK Ivan Polák a ředitel SOŠPO 
Marek Moudrý. Zdravotní službu 
držely studentky Střední zdravotnic-
ké školy. Všechny děti obdržely trič-
ka od společnosti TKplus Prostějov, 
první dva týmy získaly vyhlídkový 
let nad Prostějovem od Deltaklub 
Stichovice, Domovní správa věno-
vala volné vstupy do lázní a do aqua-

parku, Zlatá Brána finanční poukáz-
ky a Gala sportovní potřeby. 
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Jarní cena Brna
Richard Sedlák vstoupil do sezóny 
2018 závodem na Jarní ceně Brna, 
kde v prvním závodě dojel osmý 
a ve druhém sedmý. Následoval závod 
ve Starém Městě, kde po technických 
problémech dojel na čtvrtém mís-
tě. Technické potíže se povedlo před 
závodem v Hořicích odstranit a zde, 
v evropské konkurenci, obsadil páté 
místo a byl druhý z českých jezdců. 
Závody se následně přesunuly do Slo-
venských Kopčan, kde v závodě obsa-
dil pódiové umístění – druhé místo. 

Akce proběhla za finanční pod-
pory města Prostějova.

Foto a video ze závodů a další 
informace naleznete na FB profilu 
„Richard Sedlák #96“ -red-

Slet Sokolské župy Prostějovské slavil v sobotu úspěch

V hale Sportcentra DDM v prostějov-
ské Olympijské ulici proběhl začátkem 
června Slet Sokolské župy Prostějov-
ské, oceněný naplněným hledištěm 
haly. 

Už od 10 hodin probíhaly před bu-
dovou ukázky z činnosti tělocvičných 
jednot SŽP (judo, zápas ř. ř., házená, 
lukostřelba, šachy), vystavena byla 
vojenská technika 601. skupiny speci-
álních sil Prostějov, od 13 do15 hodin 
hrála dechová hudba Krumsíňanka. 
Od 13.30 do 14 hodin probíhaly ukáz-
ky z výcviku služebních psů. Pro děti 
byl k dispozici skákací hrad a další 
dětské atrakce.

Před 15. hodinou odpoledne už za-
plnili návštěvníci hlediště haly a s na-
pětím očekávali zahájení župního 
sletu starostou SŽP Svatoplukem Te-
sárkem, cvičence i diváky pozdravila 
také primátorka Statutárního města 
Prostějov, Alena Rašková. 

Diváci následně viděli všech 11 
skladeb pro XVI. všesokolský slet 5. 

a 6. července v Praze. Skladbu pro se-
niory a seniorky předvedli členové TJ 
Sokol I Prostějov, Kostelce na Hané 
a župy Olomoucké Smrčkovy, sklad-
bu pro rodiče a děti Méďové členové 
TJ Sokol I Prostějov, Vrchoslavice 
a hosté z Litovle a Přerova, skladbu 
pro chlapce a dívky mladšího věku 
Děti, to je věc! členové TJ Sokol Dob-
romilice, Otaslavice, Přemyslovice 
a Vřesovice, skladbu pro předškolní 
děti Noty předvedli členové TJ Sokol 
Prostějov I, Smržice, Přemyslovice, 
Vrchoslavice a děti z mateřských škol 
Melantrichova Prostějov, Dobromi-
lice a Vřesovice, skladbu pro žákyně 
od 7 do 9 roků V peřině předvedly dív-
ky z TJ Sokol Přemyslovice, Vícov, So-
kol I Prostějov, Vrchoslavice a Olšany, 
skladbu pro muže, ženy a dorost Spo-
lu členové TJ Sokol I Prostějov, Krali-
ce na Hané, Němčice nad Hanou, Vr-
choslavice, Dobromilice a z TJ Sokol 
Troubelice z župy Hanácké, skladbu 
pro ženy a seniorky Cesta členky z TJ 

Sokol Vrchoslavice, Mořice, Čechy 
pod Kosířem a z Bystřice pod Hostý-
nem, skladbu pro dorostenky a mladší 
ženy Siluety předvedly členky TJ So-
kol Přemyslovice, Sokol I Prostějov, 
Dobromilice, Vřesovice, Otaslavice 
a Kralice na Hané, skladbu pro starší 
žactvo Cirkus předvedli členové TJ 
Sokol Přemyslovice a Dobromilice, 
skladbu pro muže a dorostence Borci 
členové TJ Sokol Vřesovice, Kralice 
na Hané, Přemyslovice, Sokol I Pros-
tějov a Němčice nad Hanou a skladbu 
pro ženy Ženobraní členky TJ Sokol 
I Prostějov, Vrahovice a hosté z Přero-
va a Hranic na Moravě.

„Máme radost, že naše tělocvičné 
jednoty působí ve svých obcích jako 
tahouni společenského, kulturního 
a sportovního života, protože to vždy 
bylo, je a bude hlavním posláním So-
kola,“ připomíná starosta Sokolské 
župy Prostějovské, Svatopluk Tesárek. 
„Sokol je přístupný pro všechny, kteří 
uznávají demokracii, svobodu a jsou 
ochotni udělat něco nejen pro sebe 
a své rodiny, ale i pro ostatní spoluob-
čany. Každý se může přesvědčit o tom, 
že Sokol není jen nějaký spolek, který 
vznikl za účelem získání dotací. Sokol 
je značka, moderní značka s tradicí, 
historií a moderním programem. Ne-
žijeme jen z minulosti, ale minulosti si 
vážíme a pracujeme pro budoucnost. 
Pro budoucnost naší země, tak jako 
sokolové v minulém století,“ říká hrdě 
starosta SŽP, Svatopluk Tesárek. 

VLASTIMIL KADLEC

Převážně sportovní 
vzpomínky
Vlastimila Kadlece– VI. díl
Autor vzpomínek na často velmi 
úspěšné výkony prostějovských 
sportovních týmů a sportovců, 
od roků po skončení druhé světové 
války, chce pamětníkům mnohé při-
pomenout. A mladším prokázat, že 
Prostějov byl městem sportu i v mi-
nulosti. Prostějovské radniční listy 
to rády chtějí čtenářům umožnit, 
autorovy vzpomínky proto přináší-
me na pokračování. Fotografie jsou 
z archivu Vlastimila Kadlece.

Fotbalový SK Rolný,  
to býval také pojem
SK Rolný Prostějov, fotbalový 
klub, byl podporovaný před po-
válečném znárodnění velkých vý-
robních podniků, panem Rolným. 
Stejně jako zlínský SK panem Ba-
ťou. SK Rolný usiloval v době své 
největší slávy o postup do naší 
nejvyšší soutěže, ale v rozhodující 
kvalifikaci těsně neuspěl v Praze 
se SK Libeň. Měl ve svém týmu 
i koupené kvalitní fotbalisty, z Pra-
hy například Bradáče a Mošničku. 
Mimochodem, vzpomínám si, že 
po druhé světové válce měly bran-
ky na hřišti za Místním nádražím 
sítě z kovového plotu.... V dobách 
pozdějších pak hráli „oděváři“ už 
pod jmény TJ Jiskra a následně 
TJ OP Prostějov převážně v divizi. 
Když hráli ve stejné soutěži s Žele-
zárnami Prostějov, sledovaly pres-
tižní prostějovská derby v hlediš-
tích obou hřišť tisíce diváků. Oba 
nejlepší prostějovské celky uctí-
valy historické barvy svých dresů, 
„želízka“ bílo-modré, „oděváři“ 
žluto-modré. V sedmdesátých le-
tech minulého století byla obě 
tato prostějovská hřiště zatrav-
něna a posléze i plocha hřiště TJ 
Agrostroj Prostějov ve Vrahovické 
ulici. Na TJ OP za Místním nádra-
žím se trávník slavnostně otevíral 
utkáním se Zbrojovkou Brno. Také 
oddíl TJ OP Prostějov měl v sedm-
desátých letech výborný dorost, 
hrál nejvyšší československou do-
rosteneckou soutěž. V týmu byli 
vynikající Dyba, Dvořák, Čížek, 
Knapp, Langer, Doležel, Kvapil 
i další hráči, trenérem byl Jaroslav 
Havel, později Vítězslav Kolda.
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OLOMOUC  
Lipenská 58 800 110 800 

Fotografie vozů jsou pouze ilustrativní. Akce „Slevy až 90 000 Kč“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva nebo ji mohou využít všichni zákazníci, kteří si 
zakoupí vozidlo v hodnotě vyšší než 50 000 Kč s rokem výroby od roku 2001 a současně využijí možnosti financování prostřednictvím vybraných produktů našich partnerů. Akce platí do odvolání. 

90 000KčAŽLETNÍ 
SLEVY 90 00090 000Kč

SŽP vypraví pro zájemce autobus na pražský Všesokolský slet
Výroční valná hromada Sokolské župy 
Prostějovské, která má ve dvaatřiceti 
tělocvičných jednotách Prostějovska 
3 138 členů, se konala tradičně v před-
náškovém sále prostějovské sokolov-
ny na Skálově náměstí. Po zahájení 
uctili přítomní minutou ticha památ-
ku v poslední době zesnulých sester 
a bratří.

Výroční zprávu s mnoha potřeb-
nými informacemi přednesl starosta 
SŽP Svatopluk Tesárek. Podrobně se 
věnoval přípravám na XVI. Všeso-
kolský slet, který se uskuteční v Praze 
ve dnech 5. až 7. července 2018. V pá-
tek 6. července uspořádá vedení SŽP 
pro zájemce do Prahy autobusový 
zájezd, mohou se přihlásit na telefo-
nu 603 113538, odjezd je v 7,30 hodin 
od prostějovského hlavního nádraží 
(kde bývala vystavena historická loko-
motiva), odjezd z Prahy v 18,00 hodin. 
Cena 700 Kč, (350 Kč jízdné, 350 Kč 
vstupenka). 

V tělocvičných jednotách Sokolské 
župy Prostějovské se nacvičuje všech 
11 sletových skladeb, Méďové (rodiče 
a děti), Noty (předškolní děti), Děti, to 
je věc (mladší žactvo), V peřině (mlad-

ší žákyně), Cirkus (starší žactvo), 
Siluety (dorostenky a mladší ženy), 
Cesta (ženy), Ženobraní (ženy), Bor-
ci (dorostenci a muži), Spolu (muži 
a ženy) a Princezna republika (věrná 
garda). Jen do skladby Borci chybí ješ-
tě šest cvičenců. 

Slet SŽP se uskuteční v sobotu 
9. června 2018 v hale DDM v Olym-
pijské ulici se zahájením v 15 hodin. 
Kromě 450 cvičenců SŽP uvidí diváci 
také házenkáře, zápasníky a judisty. 
Organizátoři očekávají zcela zaplně-
né hlediště haly. Od 10 hodin budou 
probíhat před halou ukázky výcviku 
psů, vystoupí hosté, pro děti bude při-
praven skákací hrad. Krajský slet se 
bude konat o týden později v Přerově. 
Sokolská župa Prostějovská tam bude 
zastoupena stejným počtem cvičenců, 
jako v Prostějově. 

„Pro nás sokoly neexistuje větší 
priorita a větší svátek, než je všeso-
kolský slet. Slavit ale budeme letos 
samozřejmě i sté výročí vzniku Česko-
slovenské republiky,“ zdůraznil Svato-
pluk Tesárek.

Starosta SŽP hovořil také o Pře-
boru České obce sokolské mladšího 

žactva v gymnastice a atletice, který 
proběhne v Prostějově ve dnech 26. 
a 27. května a při účasti pětistovky 
soutěžících je akce pro organizátory, 
rozhodčí velice náročná. Dvou před-
chozích stejných přeborů se zhostili 
prostějovští pořadatelé velmi dob-
ře a byli tak pověřeni vedením ČOS 
uspořádat akci i potřetí.

Starosta SŽP Svatopluk Tesárek 
také rád zmínil, že mezi oceněnými 
Cenou města Prostějova 2017 jsou 
i členové TJ Sokol I Prostějov, bývalá 

vzdělavatelka SŽP Dagmar Smékalo-
vá IN MEMORIAM a loutkový odbor 
Pronitka. 

V bulletinu SŽP za rok 2017 obdr-
želi delegáti valné hromady celou řadu 
informací náčelnice SŽP Zuzany Špač-
kové o činnosti SŽP, včetně podrobné 
zprávy vzdělavatelky SŽP Evy Kre-
mlové, předsedy odboru sportu SŽP 
Stanislava Urbana i tajemnice SŽP 
Lenky Michlové. 

VLASTIMIL KADLEC



Lékárna Mamed Prostějov 

Akční ceny produktů platné od 1. 7.–31. 7. 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

30 ml

6 sáčků

30 tbl

60 tbl

40 g

1x0,5 ml

130 Kč
162 Kč

79 Kč

90 cps

200 ml

100 tbl

76 Kč

79 Kč

100 g
120 g

115 Kč

Lékárna Mamed Prostějov 
90 cps

535 Kč
115 Kč

205 Kč

206 Kč

Lékárna Mamed Prostějov Lékárna Mamed Prostějov 
100 tbl

102 Kč

525 Kč
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