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Koupaliště ve Vrahovicích dokončeno! 

Foto: Archivní fotografie

Statutární město 
Prostějov –  

vítěz roku 2017

Připomněli jsme  
si 50. výročí  
srpnových událostí 31

Lipka slaví  
čtvrtstoletí svého  
fungování. 20
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novaskodafabia.cz

Vyberte si z řady novinek v nabídce výbavy 
interiéru včetně potahů či dekorů a vytvořte si 
prostředí, ve kterém se budete cítit jako doma. 

NOVÁ ŠKODA FABIA
S ROZMANITOU KOMBINACÍ VÝBAV

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
ŠKODA FABIA: 4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km

již od                                    Kč279 900

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-901   1 24.8.2018   7:48:10
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až 4 000 Kč pro 4člennou rodinu 
třeba na sportovní aktivity

rodina
 je u 211 a ví proč 

chytrá

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září 

Bonusy

Program 
slev 

a výhod

Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu
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1. září uplyne sto sedmdesát 
let od narození pedagoga, 
vynálezce a odborného 
publicisty Bartoloměje Navrátila 
(1848–1927). Rodák z Tvorovic 
maturoval na kroměřížském 
gymnáziu. Na univerzitě ve Vídni 
vystudoval matematiku a fyziku. 

V  roce  1871  začal  učit  na  Zemské 
vyšší  reálce  v  Prostějově.  V  letech 
1880–1903  byl  jejím  ředitelem. 
Škola pod jeho vedením dosáhla vý-
znamných  úspěchů.  B.  Navrátil  se 
zasloužil  o  zkvalitnění  výuky,  roz-
šíření  počtu  tříd,  o  vybavení  školy 
řadou pomůcek i o rozšíření sbírek. 
Škola  se  také  přestěhovala  do  no-

vých  prostor  –  z  Palečkovy  ulice 
do  budovy  Na  Baštách  (Palackého 
třída)  a  od  roku  1894  do  budovy 
na Rudolfově náměstí (nynější SOŠ, 
nám. E. Husserla). „Muž přísloveč-
né přísnosti a přesnosti při výkonu 
povinností  školních,  ale  zároveň 
vzdělaný  učitel  a  přítel  studující 
mládeže,“  těmito  slovy  je  charak-
terizován  v  Památníku  75.  výročí 
české  reálky  v  Prostějově  (1946). 
Byl  také  autorem  řady  odborných 
statí a článků publikovaných napří-
klad v Časopisu pro pěstování ma-
tematiky  a  fyziky  ve  škole, Osvětě, 
Kroku  a  Výročních  zprávách  reál-
ky. Do historie naší vědy se zapsal 
objevem  elektrografie.  Jedná  se 
o  zobrazování  povrchu  předmě-
tů  na  citlivou  fotografickou  vrstvu 
pomocí  elektřiny.  Objev  popsal 
v  odborných  časopisech  v  letech 
1889–1890.  Prvenství  objevu  bylo 

prokázáno až v roce 1976 na Mezi-
národní  konferenci  o  elektrografii 
v italském San Remu. Objev Barto-
loměje Navrátila byl oceněn uděle-
ním stříbrné plakety in memoriam.

  Před sto devadesáti lety – 
6. září 1828 – se v Prostějově naro-
dil  podnikatel,  národní  a  spolkový 
činitel Eduard Chmelař. Byl výrob-
cem likérů a kořalky a majitelem zá-
jezdního hostince v   domě U Mod-
rého  lva na Pernštýnském náměstí 
č. 9. Už od mládí se zapojoval do ve-
řejného a spolkového života. V roce 
1849 spoluzakládal zdejší čtenářský 
spolek, v letech 1863–1866 byl jeho 
předsedou.  Spoluzakládal  místní 
záložnu  a  živnobanku.  Byl  podpo-
rovatelem národní strany. Ze zdra-
votních  důvodů  musel  podnikání 
zanechat. 7. 12. 1868 koupil se svou 
manželkou  Josefínou  prostějovský 
zámek. Ten se stal národním a kul-

turním centrem města. Scházeli  se 
zde členové pěveckých spolků, Měš-
ťanské  besedy,  cvičili  zde  členové 
Sokola.  Eduard  Chmelař  zemřel 
ve  svých  šestapadesáti  letech  9.  2. 
1885  v  Prostějově.  Jeho  osobnost 
v  našem  městě  připomíná  už  jen 
pár  stránek  archivních  dokumen-
tů  a  vzpomínkových  knih  Ondřeje 
Přikryla, Edvarda Valenty a Sergeje 
Machonina.  Byl  dědečkem  pozděj-
šího  spisovatele  Edvarda  Valenty. 
Ten  jej  samozřejmě  osobně už ne-
poznal.  V  rodokmenu  Chmelařo-
vých  najdeme  další  známá  jména 
Prostějovanů – Karel Kaiser, Karel 
Vojáček, Alois Vrtal . Ondřej Přikryl 
o něm v knize Z těžkých dob Pros-
tějova napsal: „ Na svých 56 let byl 
statný  a  v  brejlích  a  s  jablíčkovou 
bradou činil dojem myslitele.“

Výročí měsíce

HANA BARTKOVÁ

Koupaliště Vrahovice

V pátek 17. 8. 2018 bylo úspěšně ote-
vřeno letní koupaliště ve Vrahovicích.

Stávající  objekty  byly  odstraně-
ny,  jelikož  byly  v  havarijním  stavu 
a bylo  vybudováno nové koupaliště 
včetně zázemí.

Plocha  bazénu  je  50  x  20 m 
a  hloubka  bazénu  je  od  0,8m 
do 1,8m.

Na  velký  bazén  navazuje  dětský 
bazén  s  herními  prvky.  Součástí 
stavby byla nová technologie úpravy 
bazénové vody.

V rámci stavby bylo vybudováno 

nové  zázemí  pro  personál,  sociální 
zařízení  pro  veřejnost,  prostor  pro 
občerstvení včetně přístřešku a mo-
derní dětské hřiště s herními prvky.

Součástí  rekonstrukce byla  i  ob-
nova 2 hřišť pro míčové sporty, jed-
no je asfaltové a druhé z plážového 
písku.

Před  koupalištěm  byla  zrekon-
struována  nezpevněná  plocha  pro 
odstavení  automobilů  o  kapacitě  
57 stání + 4 ks pro imobilní a odstav-
ná plocha pro kola o kapacitě 152 ks.

Stavba  byla  realizována  firmou 

AKVAHELP METAL spol. s.r.o. Tři-
nec  a  poddodavatelem  Metrostav 
a.s. v rekordní  lhůtě od  ledna 2018 
do srpna 2018.

Finanční  náklady  činily  cca  
85 mil. Kč.

Občané  města  Prostějova  tak 
mají k dispozici nové moderní letní 
koupaliště.

Odbor rozvoje a investic,  
Ing. A. Zajíček, Ing. P. Brückner
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Sedmý díl seriálu: Volební období pomalu končí. 
Radní bilancují v oblasti v oblasti sportu, volného 
času, školství a kultury
Čeho se podařilo dosáhnout a jak je 
plněno Programové prohlášení Rady 
města 2014 – 2018?

Rada města Prostějova pracuje již 
téměř celé volební období na základě 
svého Programového prohlášení, kte-
ré si začátku funkčního období stano-
vila. Předkládáme sedmý díl seriálu 
– tentokrát půjde o oblast sportu, vol-
ného času, školství a kultury. 

Oblast sportu, volného času, škol-
ství a kultury 
 ¶ velkou pozornost budeme i na-

dále věnovat prostějovským 
předškolním a školním zaříze-
ním 

 ¶ podpoříme sport s důrazem 
na sportovní aktivity dětí a mlá-
deže a na úspěšnou reprezentaci 
města 

 ¶ podpoříme zlepšování podmí-
nek rekreačního plavání 

 ¶ podpoříme volnočasové aktivy 
dětí a mládeže 

 ¶ podpoříme festivaly pořádaných 
městem – zejména Wolkrův 
Prostějov, Hanácké slavnosti 
a další aktivity 

 ¶ Městské divadlo, knihovnu 
a Sportcentrum považujeme 
za důležité a potřebné instituce, 
jejich činnost budeme podporo-
vat 

 ¶ podpoříme budování vícegene-
račních hřišť v různých lokali-
tách města 

 ¶ vybudujeme další sportoviště 
 ¶ budeme pokračovat ve vydávání 

publikací o Prostějově 
 ¶ budeme usilovat o obnovení 

městské galerie 
Školy a školská zařízení postup-

ně procházejí rozsáhlou modernizací 
a řadou oprav a zlepšení. Zaměřuje-
me se také na modernizaci vybavení 
všech mateřských a základních škol. 
Mezi roky 2014–2018 byly provedeny 
energeticky úsporná opatření na těch-
to objektech:

Rok 2014
 ¶ EÚO ZŠ Dr. Horáka  

(cca 27 mil. Kč)

 ¶ EÚO MŠ J. Železného  
(cca 14,5 mil. Kč)

 ¶ EÚO MŠ Libušinka  
(cca 4 mil. Kč)

 ¶ EÚO MŠ Květná  
(cca 3,2 mil. Kč)

Rok 2015
 ¶ EÚO MŠ Moravská  

(cca 3,6 mil. Kč)
 ¶ EÚO MŠ Smetanova  

(cca 10,6 mil. Kč)
 ¶ EÚO MŠ Fanderlíkova  

(cca 3,5 mil. Kč)

Rok 2016
 ¶ EÚO ZŠ a MŠ Kollárova – budo-

va Erbenova 5 (cca 2,9 mil. Kč)

Rok 2017
 ¶ EÚO MŠ Partyzánská – budova 

A Krále (cca 7,4 mil. Kč)
 ¶ EÚO MŠ Žešov (cca 4,5 mil. Kč)

Rok 2018
 ¶ MŠ Čechovice – navýšení kapa-

city (cca 15,5 mil. Kč)
 ¶ ZŠ Železného navýšení kapacity 

(cca 30 mil. Kč)
Dlouhodobě připravovanou záleži-

tostí je rozšíření Aquaparku o krytou 
část s celoročním provozem v lokalitě 
nazvané „koupelky“ v Krasicích. Po-
kračuje technická příprava areálu vy-
baveného centrem pro relaxaci s kry-
tým plaveckým bazénem.

 V letošním roce probíhá komplet-
ní rekonstrukce koupaliště ve Vra-
hovicích s 50ti metrovým bazénem 
v hodnotě 80 mil Kč. Celkovou rekon-
strukcí prochází také areály Velodro-
mu a Sportcentra Domu dětí a mláde-
že na Vápenici a objektu Národního 
domu (cca 70 mil. Kč) s předpokla-
dem získání dotace z fondu ITI až 50 
mil. Kč.

Na základě požadavků sportov-
ních, kulturních a zájmových klubů 
a spolků byla poskytována dotace 
na podporu jejich činnosti. U spor-
tovních organizací byly plně pokryty 
požadavky na nájemné. Zde naleznete 
informace o všech schválených dota-
cích od roku 2011 https://www.pro-

stejov.eu/cs/obcan/dotace.html. 
V rámci kulturních aktivit již tra-

dičně připravujeme akce prostřednic-
tvím Kulturního klubu DUHA – Ha-
nácké slavnosti, Prostějovské kulturní 
léto a zimu, Velikonoční jarmark, Ma-
sopust, Wolkrův Prostějov a krajské 
postupové přehlídky. Tyto akce při-
spívají nejen k oživení centra města. 
Další kulturní akce připravují příspěv-
kové organizace městská knihovna, 
městské divadlo a kino Metro. Dokon-
čují se prostory pro městskou galerii.

Město výrazně podporuje rozvoj 
volnočasových aktivit. Na základních 
školách mají možnost žáci navště-
vovat kroužky financované městem. 
Další rozsáhlou nabídku kroužků na-
bízí Sportcentrum – Dům dětí a mlá-
deže, Základní umělecká škola a nej-
různější organizace a spolky. 

V různých lokalitách města byly 
vybudovány moderní venkovní 
sportoviště určené veřejnosti, např. 
v Kolářových sadech, na náměstí 
Spojenců, na Neumannově náměstí, 
v lokalitě Kostelecké ulice a ve Vraho-
vicích. Zde mohou návštěvníci využít 
moderní cvičební stroje. V letošním 
roce bude realizována rozsáhlá rekon-
strukce skate areálu. 

Pozornost město věnuje také mo-
dernizaci stávajících sportovních 

areálů. V současné době je připrave-
na projektová dokumentace k zahá-
jení modernizace zimního stadionu. 
V hale Sportcentra DDM na Olympij-
ské ulici jsou instalovány nové tribuny 
a osvětlení haly. 

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.
Foto: MMPv
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Navštivte nás! Pořádáme pro Vás den otevřených dveří 
v sobotu 15. 9. 2018 od 9 do 12 hod., včetně prohlídky závodu!

Zvyšujeme nástupní mzdu včetně příplatků na 120 Kč

nástrojárna    lisovna    lakovna    montáž plastových komponetů

prace@murdter.cz  I  582 402 426
www.murdter.cz
Olšany u Prostějova

PřIjmeme Obsluhu 
Na lIsOVNu, lakOVNu 

NebO mONtáže Plastů

s Vámi to půjde lépe!

Parkovné je možno nově platit platební kartou

Novinka je řidičům k dispozici v sed-
mi parkovacích lokalitách.

Usnadnění  plateb  za  zaparková-
ní  je možno  využít  na  parkovištích 
v  ulici  Školní,  Křížkovského,  Kos-
telní, Mlýnská, Plumlovská a na ná-
městí E. Husserla a Hlaváčkově ná-
městí.

Podle náměstka primátorky Jiří-
ho Pospíšila bude při platbě možné 

využívat  karty  Master  Card,  VISA 
a Maestro.

„Jedná  se pouze o bezhotovostní 
platby  prostřednictvím  těchto  bez-
kontaktních platebních  karet. K do-
tazům,  které  dostáváme  ohledně 
případného  placení  prostřednictvím 
mobilních  telefonů  mohu  říci,  že 
tento  způsob úhrady  zatím  využívat 
nebudeme.“ Jak dále Jiří Pospíšil do-

plnil,  parkovací  automaty  a  poklad-
ny mají  za  sebou  úpravu  hardwaru 
i  softwaru a v  současnosti  je možné 
platit  prostřednictvím  zmíněných 
bezkontaktních platebních karet. 

„Zhruba týden si teď ponecháme 
jako  zkušební  provoz  na  doladění 
případných detailů,“ dodal Pospíšil.

Podle  jednatele  firmy  FCC  Pro-
stějov  s.r.o.  Bedřicha  Grulicha  šlo 
hlavně o to, dát motoristům k dispo-
zici co nejsnadnější ovládání plateb-
ního systému.

„Motoristé  se  nemusí  obávat 
žádného  složitého  placení.  Využijí 
pouze  dvě  tlačítka  automatu  a  při-
loží kartu. Tlačítkem + a – si navolí 
na  displeji  požadovanou  dobu  par-
kování a částku za parkovné. Navo-
lený údaj potvrdí zeleným tlačítkem 
–  červené  je  pro  případné  zrušení 
zadaného  úkolu.  Pak  už  jen  přiloží 
platební kartu k bankovnímu termi-
nálu a vytisknou si potvrzení o plat-
bě a parkovací lístek,“ s tím, že úpra-
va vyšla na bezmála 300 tisíc korun.

-kaa-

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT
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Druhá etapa značení  
jízdních kol syntetickou DNA

Městská policie Prostějov v rámci 
Programu  prevence  kriminality 
ve městě Prostějově v průběhu let-
ních prázdnin začala s druhou eta-
pou značení jízdních kol a invalid-
ních vozíků syntetickou DNA. Pro 
zájemce  je  tato  služba  zdarma. 
Značení  probíhá  každé  pondě-
lí  a  středu  na  služebně  Městské 
policie  Prostějov  v  době  od  8:00 
do 11:00 a od 12:00 do 16:00 hod. 
V  letošním  roce  bude  označeno 
250  kol.  Značení  je  určeno  nejen 
pro  obyvatele  města  Prostějova, 
ale i okresních obcí. V případě zá-
jmu  je  třeba se objednat přes ob-
jednávkový  systém  na  webových 
stránkách města  Prostějova  nebo 
kontaktovat  Skupinu  prevence 
telefonicky  na  čísle  582  402  261. 
Termín, kdy strážníci budou zna-
čit  je  prodloužen  i  na měsíc  září. 
S  sebou  je nutné přinést očištěné 
jízdní  kolo,  občanský průkaz,  do-
klad o nabytí  jízdního kola, popř. 
je  možné  jej  na  místě  nahradit 
čestným  prohlášením.  Značení 
nelze  provádět  za  deštivého  po-
časí a při teplotách pod 10°C. Fo-
renzní  značení  syntetickou  DNA 

je moderní metodou ochrany ma-
jetku,  především  s  preventivním 
účinkem. Forenzní značení  se vy-
značuje  vysokou  odolností  vůči 
vnějším  vlivům  a  dlouhou  život-
ností.  Syntetická  DNA  je  na  kolo 
nanesena  na  zhruba  10  místech. 
Za 24 hodin po aplikaci  je tekuti-
na s obsahem mikroteček dokona-
le  vytvrdnutá  a  stává  se  pouhým 
okem  neviditelná.  Všechny  takto 
označené  předměty  jsou  vyba-
veny  samolepkami,  které  varují 
pachatele,  že  kolo/vozík  je  speci-
álně označen a může být snadněji 
identifikován  městskou  policií  či 
Policií  ČR.  Takto  označený  před-
mět  se  stává  pro  potenciálního 
zloděje  bezvýznamný  z  pohledu 
jeho dalšího  zpeněžení. V kombi-
naci  s  dalšími  způsoby  ochrany, 
jako  je evidence  jízdního kola dle 
jeho  typu,  barvy,  čísla  rámu,  fo-
tografie,  v  lokálním  registru  MP 
Prostějov i národním registru RE-
FIZ, může značení pomoci odradit 
případné pachatele krádeže, nebo 
je  usvědčit  ze  spáchání  trestného 
činu nebo přestupku.  

-tg-

Bloková čištění města září/říjen 2018
04. 09. – blok 37 

Balbínova, Dobrovského (Lidická–Tylova), Jezdecká (Dolní–Šárka), Kazín, Li-
dická, Okružní (Brněnská–Lidická), Pešinova, Studentská, vnitroblok U tří bříz

06. 09. – blok 38 

Dobrovského (Tylova–Brněnská), Dobrovského vnitroblok, Libušinka, Libušin-
ka vnitroblok, Tetín, Tylova, Tylova vnitroblok, Brněnská (komunikace SSOK) 
včetně kruhového objezdu + parkoviště bývalý Linduška

11. 09. – blok 39 

Letecká (Joštovo nám. – VÚ), Letecká (křižovatka k Mechanice), Letecká 
cyklostezka směr Bedihošť (po konec letiště), Dolní (železniční přejezd – 
Kojetínská slepé rameno), Kralická (Dolní kruhový objezd – Průmyslová 
kruhový objezd) a cyklostezka, Kojetínská – chodník, Kralická (chodník 
vpravo i vlevo od Kojetínské), Kralická po hranici města cyklostezka, Kralická 
SSOK po hranici města, Kralická–Kojetínská – spojka U Spalovny, U Spalovny

13. 09. – blok 40

Za Drahou, Průmyslová včetně kruhového objezdu, Průmyslová zóna B, Rov-
ná, Rovná cyklostezka, Rovná slepé rameno, Rovná slepé rameno cyklostezka

18. 09. – blok 41 

J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M. Pujmanové – parkoviště,  
M. Pujmanové – vnitroblok, Krumlovského, Kopečného, Z. Wintra, Vrahovická 
pravá strana (křižovatka Průmyslová–most Romže), Vrahovická slepá ul. před 
mostem vpravo, Poláčkova (Kopečného – Krumlovského) pouze ruční úklid, 
Podivínského pouze ruční úklid

20. 09. – blok 42 

sídl. Svornosti, sídl. Svornosti – parkoviště, Kpt. J. Nálepky (Tovární–J. Roky-
cany), Smetanova, Zátiší, B. Martinů, V. Talicha, Tovární (Vrahovická–Říční), 
Tovární – parkoviště, Zátiší – plocha, Říční, Vrahovická (železniční přejezd – 
Smetanova)

25. 09. – blok 43

Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Riegrova, 
Brandlova, Jungmannova (Česká – Šmeralova), Mlýnská, Mlýnská – parkoviště

26. 09. – blok 44

Krasická (Drozdovice–Moravská), V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, Javoříčská, 
J. Kučery, Vícovská, J.Kaštila

02. 10. – blok 45 

Moravská – vnitroblok a parkoviště (Krasická – MŠ), Moravská – vnitroblok – 
parkoviště (Moravská 83–85), Krasická (nová zástavba, Moravská – Západní), 
Krasická (Moravská 1–12), Krasická (Moravská – Západní), Drozdovice 
(Určická – Krasická)

04. 10. – blok 46 

Moravská (Krasická – Moravská po parkoviště vnitroblok č. 83), Západní, 
Moravská – plocha u Galy, Západní – parkoviště, Západní – odbočka 
kew garážím za ul. J.V.Myslbeka, Generála Kraváka, Kelčická, Brodecká

Bezpečně do školy s Českou pojišťovnou – báječná akce pro poslední prázdninový den!
Konec  prázdnin  většinou  děti  příliš 
nevítají,  ale  akce Bezpečně do  školy 
s Českou pojišťovnou jim určitě tento 
den zpříjemní.

Pro všechny děti bude v poslední 
prázdninový den připraven program 
plný  soutěží,  které  zajišťují  partne-
ři  akce  –  Rodinné  centrum  Lodič-
ka  a  Sportcentrum  DDM.  „Úkoly 
pro  děti  jsou  tematicky  laděny  prá-

vě  na  oblast  bezpečného  pohybu 
ve městě a jejich cílem je dětem nená-
silnou formou připomenout pravidla 
silničního provozu, pohotovostní  te-
lefonní čísla a podobně“, uvedl hlavní 
organizátor celé akce Petr Kejík.

Po  celé  odpoledne  mohou  děti 
soutěžit a po splnění všech úkolů zís-
kat drobné odměny.  „Chceme oživit 
Kolářovy sady, jak jen to bude mož-

né,“ dodal Kejík. „Po celou dobu trvá-
ní programu bude možnost navštívit 
zdarma  prostějovskou  hvězdárnu, 
kde se bude konat pozorování  slun-
ce pro veřejnost. Pro děti plánujeme 
i skákací hrad a další atrakce. Lidé si 
na místě  budou moci  dát  výbornou 
kávu nebo zmrzlinu z cukrárny Slad-
ká tečka a zajišťujme i další občerst-
vení“, přiblížila program Jana Valen-

tová z Rodinného centra Lodička.
Záštitu nad akcí převzala politička 

Zdravého  města,  primátorka  Alena 
Rašková  a  Milada  Sokolová,  před-
sedkyně Okrašlovacího spolku města 
Prostějova.

Doufejme, že organizátorům i dě-
tem vyjde krásné počasí a tímto zveme 
všechny  rodiny  s dětmi na  rozlučko-
vou akci s prázdninami!   -ms-
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Do oprav chodníků putují miliony korun 

Za poslední čtyři roky se do oprav 
investovalo  zhruba  28  miliónů 
korun.

Opravou  prošlo  celkem  
24 450 metrů čtverečných chodníků. 

„To je obrovská plocha – téměř 
pět fotbalových hřišť o rozměrech 
100x50 metrů,“ uvedl s úsměvem 
náměstek  primátorky  Jiří  Pospí-
šil.  Výběr  lokalit  pro  opravy  vy-
chází  ze  stavu  daných  chodníků 
a také z vytíženosti jejich užívání. 
Přednost dostávají hlavní „tahy“. 
Tradičním postupem jsou odsou-
hlasené generální opravy, ke kte-
rým  se  pak  následně  přidružují 
opravy lokální.

„Nelze  zcela  přesně  napláno-
vat vše, co budeme v daném roce 
opravovat.  K  plánu  se  proto  tra-
dičně  připojují  opravy  aktuální 
–  lokální.  Ty  probíhají  od  jara 
do  podzimu  podle  potřeby,“ 
upřesnil  náměstek Pospíšil  s  do-
plněním, že vadou na kráse opra-
vených  chodníků  jsou  bezesporu 
postupy  firem,  které  pokládají 
optické kabely. 

„S  některými  firmami  se  nám 
vše  daří  plánovat  tak,  aby  nedo-
cházelo  k  následnému  rozkopání 
opravených  chodníků.  Problém 
je  s  firmami,  které  pokládají  op-
tické  kabely.  Opravíme  chodník 
a za nějaký čas přijde firma, která 
chodník  rozkope,  položí  optické 
kabely, chodník zapraví a násled-
ně  za nějaký  týden,  či měsíc při-
jde  firma  druhá  a  opět  chodník 
rozkope.  Ze  zákona  jim  to musí-
me  umožnit!  Ten,  kdo  chodník 
poslední  rozkope,  musí  převzít 
pětiletou záruku za kvalitu práce. 
Preferujeme  dohodu  všech  zú-
častněných,  protože  v  konečném 
důsledku  by  oprava  a  položení 
optických  kabelů  byla  výhodná 

pro  všechny  strany  a  finanční 
náklady by byly pro všechny jistě 
nižší,“  uzavřel  náměstek  primá-
torky Jiří Pospíšil. 

Statutární město Prostějov
v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-

lávání a v souladu  
s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích v platném znění

VYHLAŠUJE KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE  

ŘEDITELE – ŘEDITELKY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23

Stanovené kvalifikační předpoklady:
 ¶ vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte-

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

zákonů
 ¶ organizační a řídící předpoklady

 ¶ znalost školských předpisů a problematiky řízení školy
 ¶ občanská a morální bezúhonnost

 ¶ dobrý zdravotní stav
 ¶ znalost Aj nebo Nj vítána

K přihlášce zájemce doloží:
 ¶ ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce), event. další doklady o prohloubení vzdělání, včetně absolvování kurzů a seminářů, seznam publi-

kovaných prací apod.
 ¶ doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního 

zařazení
 ¶ podrobný životopis

 ¶ koncepci rozvoje školy v rozsahu čtyř stran strojopisu
 ¶ čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro 

výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR v platném znění
 ¶ výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce nebo doklad o jeho vyžádání

 ¶ originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele
 ¶ písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění

Platové zařazení dle platných právních předpisů.
Nástup do funkce: 1. 1. 2019 

Termín podání přihlášek: do 27. 9. 2018 (včetně)
Vyhlašovatel: statutární město Prostějov

Adresa: Magistrát města Prostějova – Odbor školství, kultury a sportu, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Pro-
stějov

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

Uchazeči budou ke konkurznímu řízení pozváni písemně.
Obálku označte „KONKURZ – NEOTVÍRAT“

Rozsah oprav:
rok plocha opravených 

chodníků (m2)
náklady 
v Kč s DPH

2014 6100 m2 5,6 mil. Kč

2015 6730 m2 7,1 mil. Kč

2016 6350 m2 7,7 mil. Kč

2017 3090 m2 3,6 mil. Kč

2018 
(plán)

2750 m2 4 mil. Kč
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Úhrada vícenákladů v MHD
Městskou  hromadnou  dopravu 
v  Prostějově  provozuje  společnost 
FTL  –  First  Transport  Lines  a.s., 
a  to  na  základě  rámcové  smlouvy 
o  úhradě  kompenzace  ztráty  uza-
vřené s městem Prostějov na obdo-
bí do konce roku 2023 a konkreti-
zované  smluvními  dodatky  vždy 
na období  příslušného kalendářní-
ho roku. 

Součástí  této  smlouvy  je  i  usta-
novení, na základě kterého proběh-
ne  jednání  o  úpravě  kompenzace, 
dojde – li k zásahu do cen ze strany 
státu  v  průběhu  platnosti  dodatku, 
stanovujícího  výši  kompenzace  pro 
konkrétní rok.

Právě  tato  situace  nasta-
la  v  letošním  roce,  kdy  dojde  od  
1.  9.  2018  na  základě  rozhodnutí 
Vlády  ČR  ke  snížení  ceny  jízdného 
u vybraných skupin cestujících. Tě-
mito skupinami cestujících jsou děti 
a mládež od 6 do 18  let, žáci a stu-
denti od 18 do 26 let, starobní a plně 
invalidní důchodci do 70 let (osoby 
nad 70 let mají jízdné v MHD v Pro-
stějově zdarma). 

Uvedené  rozhodnutí  Vlády  ČR 
se  týká  pouze  příměstské  autobu-
sové dopravy, ale vzhledem ke sku-
tečnosti,  že  MHD  v  Prostějově  je 
součástí  Integrovaného  dopravní-
ho systému Olomouckého kraje,  je 
vhodné,  aby  zůstal  pro  bezproblé-
mové  fungování  integrace  autobu-
sové  a  vlakové  dopravy  zachován 
v rámci Integrovaného dopravního 
systému  Olomouckého  kraje  jed-
notný tarif.

Na  základě  odhadu  provozo-
vatele  MHD,  vycházejícího  z  po-
čtu  příslušných  jízdenek  proda-
ných  za  stejné  období  roku  2017, 
dojde  zavedením  slev  v  období 
od 1.9.2018 do 31.12.2018 ke sníže-
ní tržeb z jízdného o 406.589,- Kč. 
O  tuto  částku  je  potřebné  navýšit 
kompenzaci  ztráty  v MHD  pro  le-
tošní rok. 

Mgr. Jana Gáborová,  
ref.vnějších vztahů

Nákup  
uměleckého díla

Město Prostějov zakoupí další umě-
lecké dílo do své sbírky. Půjde o ob-
raz Viléma Krause - Pohled na Pro-
stějov  od  severu. Cena uměleckého 
díla  dle  znaleckého  posudku  činí  
28. 000, město obraz koupí levněji, 
za 24.000 Kč. 

Jedná  se  o  závěsný  obraz  střed-
ního  formátu,  tempera  na  kartonu  
54 x 87 cm pod sklem, z majetku sbě-
ratele Františka Kupsy ze Svitávky.

Mgr. Jana Gáborová, 
 ref.vnějších vztahů 

Úprava prostoru před bránou hřbitova
V návaznosti na rekonstrukci silnice 
v ulici Brněnské vyvstal problém do-
pravního řešení prostoru před hlav-
ní branou hřbitova, kde je umístěna 
nevyhovující  autobusová  zastávka 
MHD  (bez  zvýšeného  nástupiště), 
kříží  se  zde  cyklostezka  a  chodník, 
ústí  zde  v  současné  době  neobno-
vený přechod pro chodce a vyúsťuje 
zde výjezd z parkoviště.

Bude  proto  vypracována  studie 
k  řešení  této  problematiky.  Studii 
zpracuje  společnost Printes – ateli-
er, s.r.o., Přerov, která zpracovávala 
projekt  rekonstrukce  silnice  v  ul. 
Brněnská  a  jsou  jí  známy  všechny 
návaznosti.  Cena  studie  bude  činit 
28.000,- Kč bez DPH (33.880,- Kč 
s DPH).  Mgr. Jana Gáborová,  
  ref.vnějších vztahů

Volby do ZMP
Celkem 13 subjektů podalo své kan-
didátní listiny do podzimních komu-
nálních  voleb  v  Prostějově.  Oproti 
minulým komunálním volbám v roce 
2014 je to o 1 subjekt více. 

O přízeň voličů se tak budou 
ucházet: 
Pévéčko
ČSSD
SPD – Tomio Okamura
SPR-RSČMS
ANO 2011
Občanská demokratická strana a ne-
závislé osobnosti města Prostějova
KDU-ČSL
KSČM
Na rovinu
DSSS
Moravské zemské hnutí
JAUNER Československo 2018
Změna pro Prostějov

„V  rámci  působnosti  MMPV 
jako registračního úřadu bylo podá-
no celkem 185 kandidátních  listin, 
tedy stejně jako v roce 2014,“ doda-
la vedoucí odboru občanských zále-
žitostí Marie Javůrková.

O post v Senátu ČR se za obvod 
62  (Prostějovsko a  část Přerovska) 
uchází celkem 11 kandidátů.

Mgr. Jana Gáborová,  
ref.vnějších vztahů

Opět hledáme vánoční strom 
Přestože  léto  končí  až  za  pár  týdnů, 
město už začíná hledat vánoční strom. 

Dominantu vánočních oslav mo-
hou  nabízet  i  sami  zdejší  obyvate-
lé.  Pokud  máte  na  svém  pozemku 
vhod ný strom, který by ozdobil svá-
teční náměstí ve vánoční čas, můžete 
se ozvat do konce měsíce října 2018. 

„Preferujeme smrk o výšce zhruba 
patnáct met rů, který by byl rovně rost-
lý s rovnoměrnými vět vemi do všech 
stran, aby byl ozdobou a součástí vá-
noční  výzdoby  náměstí,“  uvedla  ná-
městkyně Ivana Hemerková. 

Pokud  by  byl  někdo  ochoten 
darovat  strom  měs tu,  své  nabídky 
může zaslat poštou na adresu: 
Odbor správy a údržby majetku města 
Magistrát města Prostějova 
Nám. T. G. Masaryka 130/14 
796 01 Prostějov 

Lidé  mohou  stromy  nabí-
zet  také  telefonicky  a  to  na  čísle: 
582  329  554  nebo  582  329  327, 
případně  na  e-mailové  adrese:  
ludmila.horakova@prostejov.eu,  
nebo jaroslav.chromek@prostejov.eu

-red

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT
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INZERCE

Dělat to, co je správné pro Prostějov

Zachování KAS Centra

Město bez hazardu

Podpora iniciativě občanů

Co největší využití dotačních podpor 

Využití areálu bývalého kláštera 
Milosrdných bratří

Dobudování církevního školství 

Vyrovnaný rozpočet města

Zvýšení bezpečnosti občanů

Čistota a úprava veřejných prostranství

Zajištění zubní pohotovosti v Prostějově

Realizace domovu seniorů

 Snaha o vznik muzea Oděvnictví 

Podpora výstavby bazénu 50 metrů 

Zachování stávajících lázní

Zahájení  výstavby městských bytů 
dostupných pro pracující

Podpora  výsadby zeleně

Efektivní doprava, parkovací domy

Opravy chodníků a komunikací 

Podpora sportu pro veřejnost

RV
18

00
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4/
01
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18
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52

3/
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PROSTĚJOV  2. říJna 2018
9–17 hod. – Společenský dům Prostějov,

 Komenského 6
KDE

BuRza PRácE a VzDĚlání
uRčEna PRO KažDéhO,

kdo se chce seznámit se zajímavými zaměstnavateli a 
školami, které s nimi spolupracují.

DOPROVODnÝ PROGRaM:

	Trenažér převrácení auta
	Laserový simulátor
	Prezentace zaměstnavatelů a jejich výrobních programů
	Možnost prohlídky kamionu
	Vodní bar
	Prohlídka techniky Armády České republiky
	Vystoupení taneční školy PIROUETTE
	Módní přehlídka ART ECON – Střední škola, s.r.o.
	Ochutnávka potravinářských výrobků
	Rychlopohovory nanečisto

 

 
VSTuP
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ORGanizáTOři BuRzy:

	Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Prostějov
	Okresní hospodářská komora v Prostějově
	Svaz průmyslu a dopravy České republiky – regionální 

zastoupení

Spolupořadatelem je Statutární město Prostějov.
www.burzapav.cz

PODPORA A MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

Vecerníkˇ
PROSTĚJOVSKÝ

WWW.VECERNIKPV.CZ

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT
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Prostějov – světový kemp 
V první polovině prázdnin měl Pro-
stějov hosty z třinácti zemí světa zá-
roveň, což není úplně běžné.  

Primátorka Alena Rašková a ná-
městek  Pavel  Smetana  na  radnici 
přivítali  účastníky  mezinárodního 
kempu,  který  je  u  nás  již  potřetí 
a pořádá jej Rotary klub Prostějov. 
Díky Rotary klubu Prostějov již více 
jak stovka prostějovských studentů 
středních škol vycestovalo na kem-
py po celém světě a stejně tak jezdí 
studenti z ciziny i k nám. Pro naše 
město  je  to  netradiční,  ale  velmi 
účinný  způsob  propagace  v  řadě 
zemí světa. 

Primátorka Rašková a náměstek 
Smetana  studenty  seznámili  s  his-
torií  města  a  radnice  a  provedli  je 
reprezentačními  prostorami.  Stu-
denti  také mohli  vystoupit  na  rad-
niční  věž,  kde  jim  náměstek  Sme-
tana  představil  Prostějov  z  ptačí 
perspektivy.  Jako  závěrečný  dárek 
primátorka  Alena  Rašková  studen-
tům  předala  prezentační  materiály 
města,  protože  každý  z  nich  ve  své 
zemi bude následně dělat prezentaci 
o své účasti na kempu. 

Věříme,  že  se  jim  v  Prostějově 
a okolí líbilo. 

Ladislav Burger, kaa 

Našemu  městu  dělají  dlouhodobě 
dobré  jméno  sportovci,  kteří  v Pros-
tějově  působí  a  dosahují  výborných 
výsledků nejen na  republikové úrov-
ni, ale často  i na mezinárodní scéně. 
K  těm  celosvětově  úspěšným  samo-
zřejmě  patří  především  tenisté.  Pro-
stějov má  ovšem  i  výborný  volejbal, 
opět i basketbal, který hraje v našem 
městě pod hlavičkou BK Olomoucko, 
hokej,fotbal.  Nesmím  zapomenout 
také na box, mistry světa v parašuti-
smu, a zcela určitě bych mohl pokra-
čovat dále. Neznám v České republice 
žádné  jiné  město  podobné  velikosti, 
které  by  se  mohlo  pochlubit  tolika 
úspěšnými kluby, týmy i jednotlivci. 

V  posledních  letech  můžeme 
o  sportu  ve  městě  slyšet  a  číst  také 
v  souvislosti  s  budováním  Národní-
ho  olympijského  centra.  Hlásím  se 
k  zastáncům  tohoto  projektu,  kte-
rý  nemá  žádný  problém  diskutovat 
s  lidmi opačného názoru. Několikrát 
jsem  svůj  postoj  vysvětloval  i  na  za-
stupitelstvu  města,  předkládal  jsem 
z mého pohledu jasné argumenty. Je 

mi ovšem líto, že místo věcné debaty 
odpůrci zvolili cestu nesmyslného ob-
viňování a udávání. Jsem přesvědče-
ný, že až se Národní olympijské cent-
rum otevře, bude dobře sloužit dětem, 
mládeži  i  úspěšným  sportovcům. 
Město  zkrátka  krytou  halu  s  podob-
ným zázemím potřebuje. Že se na fi-
nancování  podílí  stát,  pro  který  byl 
vznik národních  center  pro přípravu 
olympijských nadějí prioritou,  je pro 
nás jenom dobře. 

Moje dlouhodobé zkušenosti uka-
zují, že rozvoji prostějovského sportu 
bude nutné dát  do budoucna  jedno-
značný směr a koncepci. Je důležité, 
abychom  zmapovali  všechna  hřiště 
a  kryté  plochy,  provedli  pasportizaci 
a  stanovili  si  priority  do  budoucna. 
Musíme  se přitom zaměřit na dobré 
zázemí pro děti a mládež, příležitosti 
k trávení času celých rodin i místa, kde 
se budoucí vrcholoví sportovci budou 
učit od svých životních vzorů. 

Již nyní  je  jasné, že vedení města 
čekají  v  nadcházejícím  období  důle-
žitá  rozhodnutí.  Bude  nutné  vyřešit 

budoucnost  plavání  ve městě.  Život-
nost  lázní není neomezená a plavec-
ký výcvik dětí  a mládeže  i příležitost 
ke  koupání  pro  všechny  Prostějov 
potřebuje. K dalšímu důležitým téma-
tům patří tréninková hala pro hokejis-
ty, fotbalový stadion a atletické hřiště. 
V  některých  případech  bude  možné 
rekonstruovat  stávající  zařízení  nebo 
obnovit  dřívější  plochy,  jinde  zřejmě 
vzniknou zcela nová sportoviště. 

Nejde samozřejmě  jen o samotná 
místa,  o  stadiony  a  hřiště,  ale  také 
o  ucelený  systém  podpory  prostřed-
nictvím dotačních titulů. Chceme na-
stavit  jednoznačná pravidla, která by 
určovala míru podpory města v přípa-
dě výkonnostních i vrcholových spor-
tovců, mládeže hledající náplň svého 
volného času i občanů s handicapem. 
Peněz  na  sport  nebude  samozřejmě 
nikdy tolik, kolik bychom si předsta-
vovali,  ale  koncepční  přístup  nám 
umožní využívat je efektivně. 

Sport má mnoho tváří. Je vynika-
jící průpravou mladých lidí do života, 
když je učí věřit sami v sebe i spolu-

pracovat  v  týmu.  Sport  vám  ukáže, 
jak najít poučení ve svých případných 
nezdarech a jak se radovat z úspěchů. 
Je skvělou příležitostí, jak trávit volný 
čas. Je dobrou prevencí před civilizač-
ními  chorobami.  Umí  lidí  spojovat. 
A v neposlední řadě je v případě dob-
rých  výsledků  vynikající  reklamou. 
Prostějov je v této oblasti dlouhodobě 
úspěšný. Pojďme sport ve městě dlou-
hodobě rozvíjet, město na tom může 
jen získat.   Mr. František Jura

zastupitel, hnutí ANO2011

Prostějov je městem sportu, je to naše velká výhoda
ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT
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Chystá se další ročník Familiády! 
Rodinná soutěž zná svůj termín!
Letošní  začátek  prázdnin  opepří 
druhý ročník klání nazvané Famili-
áda.  Program  nabídne  několik  ne-
tradičních sportů, ve kterých budou 
soupeřit  rodiny  mezi  sebou  i  proti 
jiným.  Akce  je  připravena  na  22. 
září  do  Kolářových  sadů  u  hvěz-
dárny a záštitu nad ní převzala pri-
mátorka  města  Prostějova  Alena 
Rašková,  co  by  politička  Zdravého 
města Prostějov.

Akci opět připravuje Okrašlovací 
spolek  města  Prostějova  se  Sport-
centrem – DDM a Zdravým městem 
Prostějovem.  Heslem  je  tradiční 
„Není  důležité  vyhrát,  ale  zúčastnit 
se“, proto nebudou počítány výsled-
ky  za  jednotlivé  disciplíny,  ale  vůle 
se do nich zapojit. A nač se můžete 
těšit? Třeba na kroket, lakros, petan-
gue či discgolf. "Jak bylo řečeno, ne-
bylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 
Toho se držíme a jsme rádi, že akce, 
byť vůbec první svého druhu v Pro-
stějově,  oslovila  tolik  lidí,"  uvedla 
loni v říjnu po ukončení akce Milada 
Sokolová,  předsedkyně  Okrašlova-
cího  spolku města  Prostějova.  Pro-
gram pro rodinné týmy tedy přilákal 
do Kolářových sadů stovky zájemců, 
na  start  se  vloni  nakonec  postavilo 
58  týmů.  "Letos  bychom  rádi  na-

bídku  netradičních  sportů  rozšířili, 
ale prozatím nebudeme konkrétní", 

sdělil  s  úsměvem  Jan  Zatloukal  ze 
Sportcentra – DDM.   -ber-

Cimbálovka 
v Prostějově. Opět 
uslyšíme Šumicu!
Do altánku Smetanových sadů v Pro-
stějově  se  po  dvou  letech  vrací  cim-
bálová muzika Šumica. Opět ji pozval 
Okrašlovací  spolek  města  Prostějova, 
tentokrát ve spolupráci se spolkem Po-
máháme tancem. Cimbálovka zahraje 
v neděli devátého září od 15:00 hodin. 

"Veřejný  koncert  ve  Smetano-
vých  sadech  bude  malým  dárkem 
obyvatelům města k blížícím se Ho-
dům,"  uvedl  pro  Prostějovské  no-
vinky  předseda  spolku  Pomáháme 
tancem Tomáš Lázna. 

"Bohužel z důvodu rekonstrukce 
Národního  domu  nemůžeme  letos 
na hodové slavnosti uspořádat tra-
diční módní  přehlídku,  tudíž  jsme 
hledali,  čím bychom mohli Prostě-
jovanům  udělat  radost.  A  napadla 
nás cimbálovka z nedalekého Lutí-
na,  se  kterou máme nejen my,  ale 
i  prostějovské  obecenstvo  dobré 
zkušenosti", uvedla Milada Sokolo-
vá z Okrašlovacího spolku.

Posluchači  se  mohou  těšit 
i na občerstvení. "Občerstvení zajistí 
nejen Národní dům, ale také rodin-
né vinařství Bukovský z Kobylí, tudíž 
vás všechny zveme i na ochutnávku 
vína", přidal pozvání Lázna.

Akce se koná pod záštitou Zdra-
vého města Prostějova.  -ber-

Prostějov (také) čtyřnohý
Po celou dobu, co jsme od posledních 
voleb v pozici prostějovských zastupi-
telů, se snažíme podporovat konkrét-
ní zlepšení života pro občany Prostě-
jova. Dnes bychom ale chtěli k veřejné 
debatě navrhnout něco, co se netýká 
jen Prostějovanů, či přesně řečeno ne-
jenom Prostějovanů dvounohých.
Prostor pro psy
Jednou  z  věcí,  která  v  našem městě 
podle našeho názoru dosud  chybí,  je 
totiž veřejné psí hřiště, na němž by lidé 
mohli  venčit  své  čtyřnohé  mazlíčky, 
a  i  s nimi cvičit některé základní do-
vednosti. Můžete samozřejmě namít-
nout, že cvičiště pro psy již v Prostějo-
vě existuje, a budete mít pravdu. Jenže 
to patří pod kynologický klub, a není 
proto volně přístupné. Podobná cviči-
ště  totiž  samozřejmě dávají  přednost 
svým  členům,  kteří  platí  členské pří-
spěvky. Naše představa je ovšem jiná. 

Vedle  právě  popsaného  zařízení  by-
chom rádi ve městě vybudovali i cviči-
ště veřejné, které by bylo při dodržová-
ní návštěvního řádu k dispozici všem, 
a to bez ohledu na otevírací dobu.
Oplocené psí hřiště
Jednalo by se o jednoduše oplocenou 
plochu,  aby  nedocházelo  ke  kolizím 
mezi  psími  návštěvníky  a  například 
cyklisty. Na této ploše by bylo rozmís-
těno několik prvků sloužících k výcvi-

ku psů (například agility) doplněných 
o  lavičky  a  další  jednoduché  zázemí 
jako je například pítko pro psy či od-
padkové koše.   V sousedním přerov-
ském Michalově  mají  na  podobném 
psím  „hřišti“  dokonce  betonové  psí 
pisoáry. 

Nepřicházíme  ovšem  jen  s  něja-
kým abstraktním nápadem. Provedli 
jsme  si  průzkum  vhodných  lokalit 
a jako nejlepší se nám jeví vybudování 

podobného „psího“ prostoru nedaleko 
křížení Olomoucké s Hloučelou, kde je 
kousek od nedávno vyhořelého objek-
tu tiskárny Cheops městský pozemek, 
který  je  již dnes městskou vyhláškou 
určen  jako  území,  kde  mohou  lidé 
volně  venčit  své  čtyřnohé  miláčky. 
Umístnění tohoto území ukazuje i při-
ložený plánek. Jednoduchou úpravou 
by zde mohlo poměrně rychle vznik-
nout  námi  navrhované  „psí  hřiště,“ 
kde by bylo věnčení psů nejenom zá-
bavnější, ale díky oplocení i mnohem 
bezpečnější. Za úvahu by stálo i celou 
lokalitu  vybavit  osvětlením.  Byla  by 
to služba nejen pro návštěvníky psího 
hřiště, ale i pro cyklisty a chodce, kteří 
tuto  trasu  využívají  při  procházkách, 
ale i při sportu, cestě do práce či ob-
chodu.  Za klub ODS  
 Milada Sokolová, Tomáš Blumenstein

Ilustrační foto: Mapy.cz
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Dny otevřených dveří  od pondělí 
3. 9. do středy 12. 9. ve všední dny 
vždy 8.30–12.00
Přijďte  se  podívat,  popovídat  si, 
setkat s přáteli a informovat o čin-
nosti MC. 

Pravidelné  programy  s  Cipískem 
pro  rodiče  a  děti  od  tří  měsíců 
do pěti let budou zahájeny dle roz-
pisu  přihlášených  skupin  v  pon-

dělí  17.9.  Bližší  informace  o  pro-
gramech získají zájemci na našich 
kontaktních adresách.

Od  října  připravujeme  opět  in-
dividuální  poradenství,  besedy, 
kurzy a semináře o výchově dětí 
a  komunikaci  v  rodině,  kurzy 
šití  pro  začátečnice  i  pokročilé 
a další programy a akce pro děti 
i dospělé.

Bližší  informace  a  rezervace 
na  našich  kontaktních  adresách:  
www.mcprostejov.cz  www.fa-
cebook.com/cipisekprostejov, 
e-mail: mcprostejov@centrum.cz.

Aktivity projektu MC Cipísek-ak-
tivní podpora harmonické rodiny 
jsou podpořeny z dotačního fondu 
Rodina MPSV,  statutárním měs-
tem  Prostějovem  a  Olomouckým 
krajem.

MC Cipísek zahajuje v září už 
20. školní rok své činnosti.
Děkujeme  statutárnímu  městu 
Prostějovu  za  dlouholetou  přízeň 
a  finanční  podporu. Zvláště  letos 
při  nedostatku  financí  děkujeme 
za  dofinancování  provozu  MC. 
Aktivity  MC  mohou  být  tak  pří-
stupny všem rodinám.

Markéta Skládalová

Program MC Cipísek 
září 2018

Hody v kostele Povýšení svatého Kříže
Milí občané města Prostějova, v pátek 14.9.  slaví cír-
kev  svátek  Povýšení  svatého  Kříže,  a  proto  slaví  své 
zasvěcení neboli patrocinium náš farní kostel Povýšení 
svatého Kříže. Při  této příležitosti  se  v  tomto kostele 
v  18:00  koná  poutní  mše  svatá.  V  neděli  16.9.2018 
„na  hody“  budou  hodové  mše  svaté  v  7:30,  v  9:00 
a v 10:30. Bohoslužby budou v tyto dny opět, po čty-
řech  letech mlčení, doprovázet  čerstvě  zrestaurované 
varhany. Mše svatá v 10.30 bude obětována za všech-
ny, kdo toto dílo restaurování varhan podpořili. Všich-
ni jste srdečně zváni. 

P. Aleš Vrzala, farář

„MASARYK 
FASCINUJÍCÍ 
A IRITUJÍCÍ“ 

To je název přednášky,  
která se bude konat

v pátek 21. září 2018 
v 16:30 hodin

v podkrovním sále  
Městské knihovny 
na Skálově nám.  

v Prostějově.  

Hostem bude  
římskokatolický systematický 

teolog  prof. dr. Ctirad  
V. Pospíšil, Th. D.

Srdečně zvou Církev československá 
husitská, Městská knihovna Prostějov 

a spolek Hanácký Jeruzalém.

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT
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MĚSTO PROSTĚJOV

Jste naším dárcem krve  
a držitelem zlaté Jánského plakety?

ZÍSKEJTE JÍZDENKY 
DO MHD ZDARMA

CO JE POTŘEBA K VYŘÍZENÍ?
 » Každý dárce, který daruje krev v Nemocnici Prostějov a je držitelem  

 zlaté Jánského plakety (40 odběrů krve), obdrží bezplatnou  
 průkazku na MHD v Prostějově s neomezenou platností.
 » Držitel nemusí mít trvalé bydliště v Prostějově.
 » O jízdenku požádá dárce v kanceláři FTL. Předloží průkaz  

 totožnosti a potvrzení o udělení zlaté Jánského plakety  
 (potvrzení vystaví Hematologicko-transfúzní oddělení  
 Nemocnice Prostějov) a dodá pasovou fotografii.
 » Průkazku vystaví v kanceláři FTL (cena průkazky 40 Kč), 

 na adrese Svatoplukova 59, Prostějov, tel. 582 333 181.
 » Platnost od 1. 9. 2018.

Bližší informace obdržíte na tel.: 582 315 210

Jsou příměstské  
části podfinancované? 
Dnes – Žešov

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 Prostějově utratili a ještě do kon-
ce  roku 2018 utratíme za  investice 
a  opravy  téměř  miliardu  korun. 
Z  toho  jen  do  okrajových  částí 
šlo,  resp.  půjde  na  investice  přes 
250  milionů!  Uvážíme-li,  že  měs-
to  má  celkem  45  tisíc  obyvatel 
a  ve  všech  okrajových  částech  do-
hromady  jich  žije  zhruba  8,5  tisíc, 
tak  si  obrázek  může  udělat  každý 
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 zdůraz-
nit,  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 Prostě-
jova:   Mgr. Jana Gáborová,  
  ref. vnějších vztahů

Investice v místní části Žešov
ROK Žešov v tis. Kč
2014 CS Žešov 400

Oplocení dětského hřiště 170

revitalizace školní zahrady MŠ 50

PD kanal. přípojka hasičské zbrojnice 10

PD chodník Žešov 80

2015 CS Žešov 152

kanal. přípojka hasičské zbrojnice 150

komunikace a chodník U palírny 120

2016 CS Žešov 5 200

Rekontrukce komunikace v Žešově 464

Rybník Žešov PD 120

Odkanalizování MŠ Žešov PD 400

Osvětlení a oplocení hřiště v Žešově PD 31

Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově PD 175

EÚO MŠ Žešov PD 188

2017 CS Žešov 6 030

Rekontrukce komunikace v Žešově 102

Komunikace a chodník U Palírny 5 261

Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově PD 121

EÚO MŠ Žešov PD 4 265

Vybudování zázemí na hřišti PD 91

2018 CS Žešov 5 000

ROZPOČET Rekontrukce komunikace v Žešově 6 000

Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově PD 200

POŽADAVKY OSADNÍHO VÝBORU 1 000

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT
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EXKLUZÍVNÍ  VYDAVATELVodní 23, 796 01 Prostějov
tel. 608 805 659, 775 341 705
email: jhreality@jhreality.cz

www.jhreality.cz

Krumsín, okr. Prostějov
Prodej kouzelného statku blízko Plumlovské přehrady. Dům 
4+1 po rekonstrukci s průjezdem, hospodářskými stavbami 
a zahrádkou. Plynové ÚT, el. 220/380 V, voda z vlastní studny, 
kanalizace do žumpy. Pozemek celkem 907 m2. PENB – G.   

Cena: 2.950.000 Kč

Prostějov, Jezdecká ul. 
Prodej bytového domu v centru. Nyní 4 bytové jednotky 
(3 x 1+1, 1x 2+1), podsklepeno, půda. K prodeji celý 
dům volný. Zastavěná plocha 292 m2, zahrada 330 m2. 
PENB – G. Cena: 4.490.000 Kč

Prostějov, Mojmírova ul.
Prodej domu s byty 3+1 a 1+1, garáží, dvorem 
s posezením, určený k rekonstrukci. Možnost rozšíření 
či přístavby podlaží. Veškeré inž. sítě. Pozemek celkem 
300 m2. PENB – G. 
 Cena: 2.490.000 Kč

Plumlov, okr. Prostějov
Prodej RD typu OKAL, velikosti 4+1, garáž, technické 
zázemí, půda. Vytápění elektrokotel + kotel na pevná 
paliva, plyn před domem. Zastavěná plocha 116 m2, 
zahrada 550 m2. PENB – G.  Cena: 2.490.000 Kč

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI
V ULICÍCH NAŠEHO MĚSTA

www.chcemelepsicesko.cz
www.anobudelip.cz
   anotohlejeprostejovoficialni

František
Jura

„Cesta do školy a ze školy musí být bezpečná. Pošleme městskou policii 
do ulic chránit naše děti. Strážníci se zaměří na dopravně vytížená místa 
i lokality s možným výskytem šikany a obtěžování. 

Vytipujeme místa s nedostatečným nočním osvětlením a zjednáme nápravu. 

Prosadíme instalaci nových kamer na místech se zvýšenou pouliční 
kriminalitou, aby se naši lidé mohli cítit bezpečně. 

Posílíme hlídky městské policie v místech častého vykrádání 
automobilů a sklepů i krádeží kol. 

Městská policie zajistí, aby bezdomovci neobtěžovali obyvatele 
města hlukem a zápachem.“

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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Je nám líto zastupitelů za ČSSD
Končící volební období zastupitelstva 
v Prostějově bylo od samého začátku 
poznamenáno  způsobem,  jakým  se 
v roce 2014 podařilo seskládat radnič-
ní koalici ČSSD + KSČM + PeVečko.

Minulé  komunální  volby  v  Pros-
tějově vyhrála ČSSD. Proti minulosti 
výrazně  ztratila,  a  proto  se  jí  poda-
řilo dát dohromady  jen koalici  s  těs-
nou většinou 18 : 17 za cenu přizvání 
KSČM.  Díky  strategii,  kterou  zvolili, 
přežili  celé  volební  období.  Strategie 
byla založena na povinně  jednotném 
hlasování pro koaliční návrhy a zákaz 
podpory opozičních návrhů, i když to 
mnohdy  poškozovalo  město.  Tak  se 

stávalo,  že  pravicová  opozice  dávala 
i sociálně citlivé návrhy a levicová ko-
alice je zamítala.

Tak například na zastupitelstvu 11. 
6. 2018 se řešila žádost na příspěvek 
pro  zdravotní  paliativní  péči  mobil-
ního hospice. Městská rada původně 
navrhovala žádost zamítnout, opozice 
navrhla 200 tisíc Kč. Když senátorka 
Božena Sekaninová za ČSSD, která je 
i v městském zastupitelstvu, plamen-
ně vystoupila a světe div se, podpořila 
opoziční  návrh,  vystoupil  i  pan  po-
slanec  MUDr.  Pavel  Holík.  Také  on 
zdůraznil, že jako odborník potvrzuje 
potřebnost  tohoto  zařízení  a  návrh 

podpoří.  Snad  to  nebylo  jen  tím,  že 
oba  tou  dobou  soupeřili  o  kandida-
turu  na  příštího  senátora.  Stranická 
disciplína ale musí být! ČSSD přeruši-
la schůzi a po přestávce se hlasovalo. 
Nový návrh na sníženou částku 100 ti-
síc Kč schválili všichni zastupitelé koa-
lice, včetně obou výrazných osobností.

V ten den se hlasovalo i o poskyt-
nutí dotace na juniorský tenisový tur-
naj,  který  organizuje  Tenisový  klub 
za  Kosteleckou  ulicí.  Na  věcné  dary 
bylo navrženo 200 tisíc Kč, na mon-
táž  a  pronájem  tribuny  250  tisíc  Kč 
a na pronájem kurtů a vybavení od fir-
my pana Černoška 400 tisíc Kč. Cel-

ková  částka 
850  tisíc 
pro tuto jednorázovou akci byla koa-
licí,  včetně  všech  členů ČSSD  schvá-
lena.

Nechceme  předjímat  výsledky  le-
tošních  voleb,  ale  nelze  nadále  nad-
řazovat stranický rozměr nad rozměr 
lidský.  Je  nutné,  aby  zastupitelé  za-
stupovali občany a mohli rozhodovat 
a  hlasovat  svéprávně,  nikoliv  v  sou-
ladu  s  nezveřejněnými  koaličními 
stranickými dohodami. Toto je nutné 
změnit.  Ing. arch. František Fröml

Ing. Jan Navrátil
Změna pro Prostějov

Historie prostějovské kopané sahá až 
do roku 1904. První stopy kopané jsou 
spjaty se jménem TJ Železárny. Další 
kluby  vznikaly  později.  SK  Prostějov 
patřil k nejlepším fotbalovým klubům 
v  republice  a  proslavil  naše  město 
i daleko za hranicemi. Sportovní his-
torie mluví o tom, že se jedná o jeden 
z nejstarších klubů na Moravě, nejú-
spěšnější oddíl dřívější Hanácké župy 
fotbalové, a že se jedná o významného 
mezinárodního reprezentanta kopané.

V průběhu mnoha  let měla  pros-
tějovská kopaná světlejší  i horší oka-
mžiky. Zejména v poválečném období 
však  byla  častým  účastníkem  druhé 
ligy.

Můj  otec Alois Copek  již  od  7  let 
začal hrát kopanou za žactvo SK Pros-
tějov. V dorostenecké kategorii získali 
i mistrovský  titul. Od  17  let  byl  díky 
svému  talentu  přeřazen  do  družstva 
dospělých.  V  průběhu  vojny  hrál 

v Praze za ÚDA a později přejmeno-
váno na Duklu,  jehož spoluhráči byli 
mimo jiné Novák, Pluskal, Masopust. 
Po skončení vojenské služby se vrátil 
do Prostějova, kde aktivně  jako hráč 
působil  do  svých  37  let  a  jako  kapi-
tán družstva přivedl SK do druhé ligy 
/1953–1961/. Celou svoji karieru ode-
hrál za Prostějov a nezlákaly ho žádné, 
i když na tu dobu velmi lukrativní, na-
bídky mužstev z první ligy. Byl prostě 
patriot  a bez Prostějova nemohl být. 
Takových lidí bylo málo.

Jistě se již 15 let dívá z fotbalového 
nebe a sleduje vývoj prostějovské ko-
pané. Určitě by měl radost z toho, že 
další následovníci opět přivádějí pro-
stějovskou  kopanou  na  vyšší  úroveň 
a  že  se kopané  zase  začíná v Prostě-
jově dařit. Jistě by byl hrdý na jejich 
úspěchy.  Prostějovská  kopaná  si  to 
nepochybně  zaslouží.  Po  roční  pau-
ze  se  SK  Prostějov  opět  probojoval 

do druhé ligy. Doufám, společně s fa-
noušky  tohoto  sportu,  že  to  nebude 
jen na krátkou dobu a že budou hrát 
důstojnou roli ve druhé  lize a budou 
nám všem dělat  radost  svoji  kvalitní 
hrou. Zatím tomu tak je.

Již před 3 lety jsem si nechala zpra-
covat studii, jak by mohl vypadat nový 
stadion,  který  by  splňoval  všechny 
předpoklady  důstojného  a  reprezen-
tativního  stánku  fotbalu.  Po  celou 
dobu jsem se snažila v zastupitelstvu 
města, aby kompetentní osoby ve ve-
dení města získali do vlastnictví města 
areál ve Sportovní ulici, ale bohužel se 
tak doposud nestalo.Zda nechtěli, ne-
měli zájem nebo nebyli v tomto smě-
ru  dostatečně  aktivní,  to  ponechám 
na  posouzení  občanům  a  budoucím 
zastupitelům.

V  příštím  roce  uplyne  již  115  let 
od vzniku kopané v Prostějově a pro-
to  by  bylo  velmi  vhodné,  aby město 
vlastnilo sportovní areál ve Sportovní 

ulici,  ve  kterém  by mohl  vyrůst  dů-
stojný  fotbalový  stánek,  odpovídající 
dnešním  parametrům,  který  si  jistě 
prostějovská  kopaná  a  zejména  jeho 
příznivci zaslouží.

Na  závěr  si  dovolím  odcitovat 
z brožury k 70 letům kopané.

„Lidé přicházejí a odcházejí –tako-
vý je koloběh života. Za uplynulá léta 
existence prostějovské kopané prošlo 
jejími řadami mnoho aktivních fotba-
listů  a  pracovníků,  jejichž  srdce  pla-
nula upřímnou láskou ke svému krás-
nému sportu. Žel, že z těch, kdož stáli 
u kolébky kopané, nikdo už není mezi 
námi. Do  nenávratna  odešli  i mnozí 
následovníci, kteří s nadšením zvedli 
jejich jasnou pochodeň a pokračovali 
s plným úsilím za dosažení nejvyšších 
cílů. Ale všichni to dobří a obětaví lidé 
žijí dál v našich srdcích a my se s hlu-
bokou úctou skláníme nad jejich svět-
lou památkou.“  Ivana Copková,

zastupitelka za KSČM

Jak  hluboká  propast  zeje  mezi  sou-
časným vedením Prostějova a opozicí, 
se ukázalo  již mnohokrát, ale nejlépe 
to  dokazují  hlasování  o  věcech  zcela 
apolitických.  Třeba  když  jsme  navr-
hovali  širokou  komisi  složenou  ze 
zástupců všech stran v zastupitelstvu, 
aby  připravila  návrh  participativního 
rozpočtu. Ten by umožnil lidem přímo 
navrhovat, co by ve svém okolí chtěli 
vybudovat, a rozhodnout hlasováním. 
Neuspěli jsme. Neuspěl ani návrh Ale-
še Matyáška, aby rodinám s více dětmi 
byl  snížen  poplatek  za  odpad.  Proti 

hlasovala  jak  „sociální“  demokracie, 
tak  KSČM.  Slovo  sociální  má,  zdá 
se,  v  Prostějově  jiný  význam.  Stejně 
tak nechtějí  současní  radní ani  slyšet 
o možnosti zpracovat skutečně kvalit-
ní studii,  jaký postavit bazén, a argu-
mentují kalkulacemi zjevně chybnými. 
A  takových případů  je mnohem více. 
I proto jsme spojili síly čtyř demokra-
tických  stran  s  velmi  podobným  ná-
hledem na komunální politiku a Aleš 
Matyášek  se  stal  lídrem  naší  koalice 
s názvem „Na rovinu!“ a kandidátem 
na primátora města Prostějova.

Po téměř 20 letech, kdy Prostějo-
vu vládnou stále stejní lidé mnohdy 

ochotně převlékající kabáty, existuje 
reálná šance dát městu znovu směr. 
Začít  veřejně  diskutovat  o  tom  jak 
chceme,  aby  město  vypadalo  příš-
tích 10 nebo 20  let. Kde  je správné 
místo na sportovní halu, ve které si 
„začutá i Franta“? Jaká by měla být 
strategie  pro  bydlení  či  pro  správu 
majetku města? Komu by měla pa-
třit  prostějovská  voda  a  co  udělat 
pro  to, aby  jí bylo dost  i  v budouc-
nu? Jak pečovat o stromy, abychom 
měli kyslík a v  létě stín? Doba, kdy 
se bouralo a stavělo cokoliv, hlavně 
když je na to dotace,  i kdyby to ne-
bylo na nic, může skončit. Můžeme 

naopak  hledat 
dotace a financo-
vání na projekty, 
díky  kterým  se 
bude  ve  městě 
dobře  žít. Může-
me  začít  praco-
vat  na  tom,  aby  v  Prostějově  našli 
uplatnění i mladí po škole a aby neu-
tíkali a nebyli nahrazováni zahranič-
ními dělníky. Mnohé z toho je práce 
na velmi dlouho, než se výsledky do-
staví. Začít se však musí již dnes. Po-
kud s tím totiž nezačneme, budeme 
v budoucnu řešit už jen následky.

Petr Kapounek, Piráti

Prostějov na rozcestí

Blýská se na lepší časy?!
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I v opozici jsme se neztratili
Uběhly už skoro 4 roky a opět se uchá-
zíme o hlasy občanů do zastupitelstva 
města Prostějova. Do politického boje 
v  našem městě  jdeme  jako  politická 
strana samostatně, ale dali jsme i pří-
ležitost  nestraníkům,  prostějovským 
osobnostem,  se  prezentovat  na  naší 
kandidátní listině. Je jich více jako po-
lovina. Máme reálně na to, abychom 
se  stali  přinejmenším  silným  koalič-
ním partnerem. Nechceme být pouze 
účastníky  a  pozorovateli  politického 
dění,  ale  spolutvůrci  toho,  co  je  pro 
město  správné.  Za  poslední  4  roky 
v tíživé opoziční roli  jsme byli přesto 
dostatečně  slyšet  a  vidět.  Ani  jsme 
k  tomu  nepotřebovali  zvyšovat  hlas, 
či někdy  teatrálně odvolávat  vedoucí 
představitele  města,  či  všechno  jen 
kritizovat, či „donášet“ na vyšší úřady, 
co že se to zase nekalého v Prostějově 
děje. Byli jsme naopak my tím silným 
článkem  opozičního  řetězce,  který 
po dlouhých  letech dokázal přesvěd-
čit představitele města, že smlouva se 
společností Manthellan  na  obchodní 
zástavbu centra včetně zbourání kul-
turního sálu je pro město nevýhodná, 
což  ještě v průběhu roku 2017 neby-
lo  vůbec myslitelné.  Naší  iniciativou 
byla  vytvořena  komise  pro  ukončení 

či  omezení  hazardu  na  území města 
Prostějova. Náš názor zcela sice uplat-
něn  nebyl,  přesto  vyhláškami  měs-
ta  se na náš popud hazard ve městě 
omezil. Jsme rádi, že se nám podařilo 
i přes prvotní odmítnutí Petice vede-
ním města  rozšířit  Cyrilometodějské 
gymnázium o základní školu, alespoň 
druhého stupně, a tím rozšířit nabíd-
ku kvalitního vyučování pro všechny 
děti v našem regionu. Jako předseda 
Dopravní  komise,  která  se  scházela  
5 x ročně, kladu důraz na vybudování 
severního obchvatu, což se snad spo-
lečnými  silami  kraje  i  města  podaří 
v termínu zrealizovat. Pod mým vede-
ním Kontrolní výbor, který se scházel 
zpravidla  10  x  ročně,  jsme  provedli 
na  40  kontrol,  kde  jsme  upozornili 
vedení  města  na  nedostatky  či  ne-
srovnalosti. Naši zástupci působí také 
ve všech komisích a výborech města, 
kde uplatňují svoje vědomosti a zku-
šenosti  ve  prospěch  našeho  města. 
Mimo tyto aktivity je třeba zmínit, že 
hlavním  organizátorem Noci  kostelů 
je  Mgr.  J.  Tobolová,  členka  našeho 
Výboru  MěO  KDU-ČSL.  Také  naše 
účast na jednáních byla velmi aktivní. 
Ze 31 jednání, které se konaly do červ-
na  2018,  a  někdy  i  ve  dvou  dnech, 

jsem z důvodu nemoci a služební ces-
ty chyběl 2x a kolegyně Z. Bartošová 
pouze jednou. Mrzí nás však, že i přes 
náš  hlasitý  odpor,  se  nepodařilo  za-
chovat  Jezdecká  kasárna,  pro  které 
by se našlo určitě prospěšné využití či 
nesmyslné  kácení  některých  vzrost-
lých stromů. Věřím, že Petice občanů 
za výstavbu 50 m bazénu bude úspěš-
ná  a  význam  celoročního  sportování 
bude naplněn. Opoziční role v našem 
pojetí  neznamenala  jen  kritizovat, 
ale  dokázali  jsme  i  pochválit,  např. 
vyrovnané  městské  rozpočty.  Vždy 
jsme souhlasili a budeme podporovat 
investice ulehčující život našim obča-
nům,  jako  jsou  cyklostezky,  opravy 
chodníků,  zlepšení  dopravní  infra-
struktury  a  parkovacích  míst,  péči 
o zeleň, apod. Více v našem Volebním 
programu.

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

v Zast. města, MVDr. Zuzana 
Bartošová, místopř. MěO KDU-ČSL

Musím  reagovat  na  prohlášení  ná-
městkyně  Hemerkové  a  paní  pri-
mátorky  Raškové  na  téma  nelegál-
ní  podpory  mládežnického  hokeje 
v Prostějově o tom, že nikdo, ani ony, 
nic  o  exekucích  spolku  a  jeho  fi-
nančních problémech neví, nevěděly 
a  hlavně  konaly  v  dobré  víře  pro  ty 
naše prostějovské děti. 

Není pravda, že nikdo nic nevěděl. 
Naopak, moc dobře všichni radní vě-
děli, jak se věci mají, a jen se vymýšlel 
systém,  jak nefunkční  spolek udržet 
nad  vodou  a  přitom mít  naprostou 
kontrolu  nad  přímým  tokem dotač-
ních peněz do vybraných dodavatel-
ských společností spolku. Namátkou 
jmenujme třeba FTL nebo Domovní 
správu,  kde  má  město  svůj  podíl, 
nebo  je  vlastní.  Tudíž  inkasuje  čás-
tečně nebo úplně jejich zisk a má tam 
své volené placené zástupce.

Zpětně  jsem  zjistila,  že  v  zápise 
ze zastupitelstva 19. 2. 2013 lze najít 
informaci,  kde  náměstek  Mgr.  Jiří 
Pospíšil  popisuje  systém,  jak  budou 
obcházeni věřitelé spolku a jak bude 

zajištěno,  aby  na  peníze  nedosáhl 
exekutor.  Takto  bylo  postupováno 
až do roku 2017. V únoru 2017 jsem 
paní  primátorku  před  konáním  za-
stupitelstva  upozornila  na  aktivní 
exekuce tohoto spolu a hrozbu, která 
visela ve vzduchu. A  to,  že exekutor 
prostřednictvím  přikázání  pohle-
dávky může přidělené peníze spolku 
zabavit  ihned  po  schválení  zastupi-
telstvem.

Jaké  bylo  mé  překvapení,  když 
paní  primátorka  obratem  písemně 
odpověděla  „informace máme,  do-
tace  nedostávají  v  hotovosti,  pro-
plácíme  faktury  (myšleno napřímo 
vybraným  dodavatelům  služeb). 
Takto  je  už  několik  let  postavena 
smlouva.“

Během  následujícího  jednání  za-
stupitelstva,  přišel  městu  přípis,  že 
exekutor  zabavuje  schválené  dotace 
tomuto spolku. Jen díky souhře ná-
hod  a  zpoždění  v  programu,  nebyly 
v  tuto dobu dotace pro tento spolek 
koaliční většinou schválené a věc byla 
odložena. 

Můžete  si  myslet,  že  to  všechno 
přece mělo smysl, protože se tak ko-

nalo v dobré víře pro naše 
děti. Opak je však pravdou. Úpa-

dek mládežnického hokeje byl nato-
lik zřejmý a děsivý, že pár rodičů se 
spojilo a založilo spolek nový. Založe-
ný na zkušenostech z hokejové repre-
zentace, na odpovědnosti, na nadšení 
několika  lidí, kteří mají opravdu zá-
jem tento sport děti naučit a obětovat 
nezištně svůj volný čas.

V  kuloárech  proudí  informace, 
jaké miliony přes účetnictví zkracho-
valého spolku LHK Jestřábi 

Prostějov  pluly  a  zvolna  mizely. 
Sám insolvenční správce popsal účet-
nictví spolku těmito slovy : „ V 

účetnictví  existují  zásadní  ne-
srovnalosti, že jsou dány důvody pro 
vstup státního zastupitelství do říze-
ní. Institut oddlužení je primárně ur-
čen pro sociální a ekonomický restart 
fyzických  osob,  tohle  probíhající  in-
solvenční řízení se vzhledem k okol-
nostem  a  charakterem  velmi  blíží 
„nekonsensuální“  reorganizaci  proti 
vůli věřitelů.“

Co víc k tomu dodat? 
Ing. Hana Naiclerová, MBA, 
klub nezávislých zastupitelů

Ve věci dotací do mládežnického 
hokejového klubu LHK Jestřábi 
spolek město Prostějov  
nepochybilo
Opětovně  došlo  k  tomuto  závěru 
Ministerstvo  vnitra,  odbor  ve-
řejné  správy,  dozoru  a  kontroly 
v závěru července letošního roku. 
Ve  svém  přípisu  konstatuje,  že 
postup  orgánů města  byl  vyhod-
nocen  jako  souladný  se  zákonem 
o  obcích,  jelikož  zastupitelstvo 
města  bylo  prokazatelně  sezná-
meno se způsobem vyplácení do-
tace,  který  byl  následně  uveden 
ve  smlouvě  a  který  se  odlišoval 
od  způsobu  uvedeného  ve  vzoru 
smlouvy o poskytnutí dotace. 

K prakticky  totožnému závěru 
došlo stejné ministerstvo již v zá-
věru února letošního roku. Zastu-
pitelé byli se zvoleným způsobem 
poskytnutí finančních prostředků 
prokazatelně seznámeni a v dané 
věci  rozhodovali  s  vědomím  této 
skutečnosti. 

Že  jsou  dotace  pro  mládež-
nicky  hokej  v  pořádku,  potvrdil 
nedávno  i  Krajský  soud  v  Brně. 
Tehdy  rozhodl  o  vyřazení  údaj-
né  pohledávky  dlužníka  LHK 
Jestřábi  spolek  vůči  Statutár-
nímu  městu  Prostějovu  ve  výši 
6.830.000,-  Kč.  Tuto  pohledáv-
ku  zapsal  původně  insolvenční 
správce na návrh občana do ma-
jetkové  podstaty,  kterou  měl 
dlužník za městem Prostějov z ti-
tulu údajně nevyplacených dotací 
za rok 2014–2016.

Dalším  důkazem,  že  nedošlo 
k  porušení  zákona,  bylo  i  šetření 
Policie České republiky. Ta v závě-
ru  března  letošního  roku  odložila 
trestní  oznámení  opozičních  za-
stupitelů na podezření ze spáchání 
trestného činu porušení povinnosti 
při správě cizího majetku. 

Město  Prostějov  na  základě 
svých  provedených  kontrol  ne-
zjistilo žádné nesrovnalosti v uži-
tí  dotací.  Zda  mělo  LHK  Jestřá-
bi  spolek  nesrovnalosti  ve  svém 
účetnictví,  nebo  nemělo,  nemá 
město  žádnou  kompetenci  zjiš-
ťovat.  Město  může  kontrolovat 
výhradně  užití  těch  dotací,  které 
poskytlo.  A  ty  byly  vždy  řádně 
vyúčtovány,  peníze  užity  pro  za-
jištění  činnosti  mládežnického 
hokeje v Prostějově. 

Rada města Prostějova

Amnézie na radnici
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„V  našem  městě  položili  v  šede-
sátémosmém  život  nevinní  lidé. 
Byli  obětí  armády,  kterou  pozva-
la do naší  země  ta partaj, která má 
nyní mít své zástupce ve vedení měs-
ta. Našeho města. Města, které jsme 
jim společně vyrvali z drápů komu-
nismu. Stejně  tak  jako celou zemi.“ 
(RL listopad 2014).

Citace  z  prvního  článku  v  Rad-
ničkách  z  listopadu  2014.  Těsně 
po  ustavujícím  zasedání  zastupi-
telstva, kdy byli pozváni komunisté 
do rady. Před pár dny jsme si připo-
mněli  50.  výročí  začátku  okupace. 
V  roce  1968  jsme  slavili  50.  výročí 

vzniku  republiky.  Jako  skautské 
vlče  jsem  byl  u  sázení  lípy  Svobo-
dy na  sídlišti.  Ta brzy  vzala  za  své. 
SSSR,  Polsko,  Maďarsko,  Rumun-
sko,  Bulharsko  a  ruština.  To  byl 
od té doby náš svět. 28. říjen se ode-
hrál již ve stínu tanků. Dalších 20 let 
jsme  toužili po svobodě. Po dalších 
téměř 30 letech se díváme na komu-
nisty ve vládě a v radě města.

Pieta
50  výročí  má  velkou  symboliku. 
Do normalizace byla zakleta spous-
ta zmařených nadějí i životů. Děkuji 
paní  primátorce  za  pozvání  k  piet-
nímu  aktu  21.  srpna  před  radnicí. 
Nemohl  jsem  se  zúčastnit  zároveň 
s  těmi,  kteří  okupanty  legalizovali. 
Svou  kolaborací.  Před  čtyřmi  lety 
jsem hledal odpověď na otázku, proč 

jsou opět ve vedení města. Symboli-
kou jsou sliby před minulými volba-
mi.  Nic  neplatí.  Slib  je  zapomenut 
a  historie  zbořena.  Co  slíbili,  ne-
splnili. Pieta se snoubí s pamětí. Ta 
chybí. Kdyby nechyběla, budou chy-
bět komunisté.

Nic se nezměnilo
Jak symbolické bylo vystoupení ko-
legy,  který  mně  odeslal  do  pekla. 
Dovolil  jsem  si  navrhnout  odvolá-
ní  soudruha.  Prý  jestli  věřím  tisku.  
40 let nám to dávali do popisu prá-
ce. Věřit tisku. Tedy Rudému právu. 
A  najednou  nevěřit?  Soudruh  hrdě 
oznámil, že do pekla půjde se mnou. 
Nevěří v Boha. Já ano, proto se budu 
smažit.  A  pod  kotel  bude  přikládat 
soudruh. Jak symbolické. Oba bude-
me v pekle, ale role nebudou stejné. 

V  pekle  totality,  to  tak  přeci  bylo. 
Všichni jsme tam byli. Věřící (a ne-
jen oni)  se  smažili  v kotli nesvobo-
dy. Soudruzi pod něj  čile přikládali 
oprátkami, obušky, tanky. 

Abychom mohli autenticky 
uctít pietu, nesmíme zapome-
nout.  Aleš Matyášek, TOP 09 
  a nezávislí Prostějované

50 let
Před čtyřmi lety

Jdu  vám  takhle  městem  a  na  růz-
ných,  dobře  viditelných  frekven-
tovaných  místech  na  mě  vykukuje 
z  plakátu  skupina  lidí,  která  dává 
na vědomí kolemjdoucím velmi po-
zoruhodné sdělení, které stojí za za-
myšlení. Zní  takto:  (cit.:) “ Vrátíme 
Vám město zpět“. Nu což,  jistě vel-
korysá  nabídka,  dokonce  slib,  ne-
berte  to.  Ale  dnešní  doba  nepřeje 
příliš hrátkám na  téma „Fair play“, 
o  slibech  ani  nemluvě.  Příkladů 
najdete  přehršel.  Našinec  je  proto 
tvor  nedůvěřivý,  potažmo  zvídavý 
a  možná  i  tak  trochu  podezíravý. 
Konec konců i Karlštejn se podařilo 
díky slibům prodat – tedy Američa-
nům, ne občanům, a to Josef Harry 
Jelínek byl, coby prodejce, obyčejný 
gigolo. Byť  ovládající  vícero  jazyků. 
Ale  vypadal  důvěryhodně,  stejně 
jako ti pánové a dáma na plakátech. 
Ale pojďme k věci. Předně. Jestli se 
má „něco“ vracet, musel někdo o to 
„něco“  přijít.  Tedy  občané  museli, 
logicky,  o  své  město  přijít.  Rozum 
mi  to  nebere,  netuším,  jak  se  to 
mohlo stát. Přijít o tak krásné měs-
to,  to  je  fakt  na  pováženou.  Velká, 
převeliká škoda. Když si uvědomíte, 
že  jde  o  jedno  z  nejlépe  hodnoce-
ných měst  v  republice, město,  kte-
ré  jinak  proradní  politici  nestačili 
kvůli své neschopnosti ani zadlužit, 
musí  vám  být  do  breku,  nebo  do-
stanete  alespoň  chuť  si  za  použití 

jadrných  výrazů  zanadávat.  Ale  zá-
roveň vám začnou v hlavě vířit  jed-
noduché  otázky,  např.:  proč  jsem 
si, proboha, já hlupák nechal město 
ukrást? A kým vlastně? Co mi bylo 
ukradeno,  o  co  jsem  to  přišel?  Ač 
opakovaně protáčím mozkové  závi-
ty sebevíc, nic kloudného mě nena-
padá. Pravda, přišli jsme sice o naši 
chloubu, Oděvní podnik a přídomek 
„Prostějov město módy“ i řadu dal-
ších skvostů, ale ty asi ona skupinka 
z plakátu na mysli nemá a vracet je 
občanům? To určitě, ale opravdu ur-
čitě ne. Když mám tedy problém, a to 
dost  zásadní,  že  nevím,  co mi  jako 
občanu  bylo  ukradeno,  jen  těžko 
mohu vyvozovat, co vlastně mi chtě-
jí  oni  dobrodějové  vracet.  A  nejen 
to. Na pováženou  je  i  fakt, že nabí-

zejí, a to dokonce formou veřejného 
příslibu (sic!) vracet město,  jako by 
byli (nebo je myšlen čas budoucí?!) 
jeho vlastníky! No pokud to má být 
reklamní  slogan,  jsem ochoten  při-
mhouřit oči – v záplavě těch blbostí, 
kterými jsme dnes a denně ze všech 
možných i nemožných stran krmeni 
a  které  slibují,  že  z  opičáka  uděla-
jí  Casanovu,  se  tento  nic  neříkající 
píár text asi ztratí. Jenže život není 
o  vzdušných  zámcích,  o  reklam-
ních,  rádoby kreativních  zkratkách, 
je o tvrdé realitě. A většinou i kom-
promisech. Třeba v intencích staré-
ho českého úsloví, že „není na světě 
člověk ten, který by se zavděčil lidem 
všem“.  To  plakátové  nicneříkající 
a  zároveň  všezahrnující  slibování 
na pomezí virtuality, mi připomně-

lo  nesmrtelnou  Andersenovu  po-
hádku, ve které dítě svým výkřikem 
„král je nahý!“, muselo ukázat poše-
tilcům na zjevný stav věcí. Mně, člo-
věku, kterému jeho věk již umožňuje 
vidět věci s nadhledem, nezbývá než 
se konejšit vírou, že občané si položí 
stejně prosté otázky, které jsou uve-
deny  o  pár  řádků  výše. A  nenasadí 
si  růžové  brýle mámení,  ale  budou 
mít  smělost  onoho  pohádkového 
dítěte….vidět věci takové,  jaké jsou. 
Možná  se  i  zamyslí  nad  podivnou 
shodou  okolností,  že  spasitelé  sli-
bující  nápravu  věcí  světských  se 
objevují ve zcela pravidelných inter-
valech a v množství více než malém. 
Po pravdě řečeno, dosud jsem žádný 
ze slibovaných zázraků nezazname-
nal.  V  opačném  případě  asi  bude 
na místě (a řekněme si to na rovinu), 
obrátit se v čase počínající jelení říje 
jediným  správným  směrem,  učinit 
sousedskou  výpůjčku  a  parafrázo-
vat závěrečnou větu z projevů ame-
rických  (nejen)  presidentů:  „Bůh 
ochraňuj….Prostějov
 Jaroslav Šlambor

Ukradené město? 
Aneb úvaha, inspirovaná pohádkou „Císařovy nové šaty“
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INZERCE

Klávesy a zpěv. To je parketa hudebníka Radovana 
Moudrého, jehož skupina Kvatro funguje v České 
republice již deset let. V poslední době absolvuje 
koncertní turné s Michalem Davidem.
„S Michalem jsme se potkali vloni na jaře 
v Hranicích na Moravě na společné hudební akci, 
poslechl si nás a následně oslovil, zda bychom měli 
zájem dělat mu doprovodnou kapelu. Navázali jsme 
spolupráci a momentálně probíhá velká Open air 
tour po celé České republice, kde mimo Michala 

Davida mohou fanoušci slyšet s Kvatrem i Markétu 
Konvičkovou.  Máme za sebou skoro polovinu, hráli 
jsme v Jaroměři, Hradci, Turnově, Slaném, Třeboni, 
Kyjově…  Turné bude pokračovat až do konce září, 
pak vystupujeme s Michalem v zahraničí,“ prozradil 
Radek Moudrý.

AČ PROSTĚJOVÁK, JEHO SKUPINA KVATRO  
VYSTUPUJE PŘEVÁŽNĚ MIMO MĚSTO. 
„Dříve jsme hráli i v Prostějově, třeba na plese 
Gymnázia Jiřího Wolkera. Náš repertoár tvoří 

převážně taneční hudba a převzatá tvorba. Já 
osobně jsem své hudební působení zahájil v roce 
1984 v kapele Styl, kde jsem s klávesami a zpěvem 
ve třinácti letech začínal. Po revoluci jsem hrál tři 
roky v Praze, což byla pro kluka z malého města 

obrovská škola, dále následovala angažmá 
v rakouských kapelách, kde jsem potkal své nynější 
kolegy.  Pocházím z muzikantské rodiny a tak není 
divu, že jsem později zatoužil po vlastní kapele. 
Se zakládajícími členy Kvatra hraji víc než dvacet 
let. Moje manželka Eva se v době našeho prvního 
setkání věnovala zpěvu také. Syn hraje již osmým 
rokem na kytaru a tak táhne muzikantský rod dál,“ 
pokračuje Radek.

DĚNÍ NA PROSTĚJOVSKÉ KULTURNÍ SCÉNĚ SLEDUJE BEDLIVĚ.
„Je dobře, že se pořádá třeba Prostějovské kulturní 
léto, na druhou stranu mi tu chybí nabídka většího 
počtu hudebních festivalů různých žánrů. Nemusely 
by to být festivaly bůhvíjak časově náročné, třeba 
jen jednodenní, ale tematicky zaměřené. Myslím, že 
by to do města mohlo přitáhnout i milovníky muziky 
odjinud. Sám vidím, že lidé jsou ochotni za hudbou 
vyjet i mimo svůj domov, cestují prakticky po celé 
republice, někteří dokonce do zahraničí. Prostor 
pro kvalitní hudební festival bychom v Prostějově 
určitě našli. Stejně jako vhodný termín. Vždy to 
trvá pár sezón, než se takový festival chytne, ale 
v okamžiku, kdy se to podaří, má město jak další 
nabídku vyžití pro vlastní obyvatele, tak lákadlo pro 
turisty. A pokud turisté o Prostějovu vědí a navštíví 
ho, znamená to nejen přínos řekněme mediální, ale 
i přínos ekonomický.“ 

A JAKOU KAPELU BY SI RADOVAN MOUDRÝ  
URČITĚ NENECHAL UJÍT?
„Rozhodně Monkey Business nebo Buty,“ uzavírá 
Radek.

Podrobnosti i ukázky hudby skupiny Kvatro  
naleznete na webu http://kvatro.eu/ 

Radovan Moudrý: 
Muziku pro lidi 
dělám od 13 let 
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tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 10. září, od 16:00 

do 18:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny. 

akce na pomoc přírodě
Ukliďme si Hloučelu!
Kdy:  sobota 15. září, od 9:00 do 12:00
Kde:  biokoridor Hloučela, sraz u ob-

čerstvení U Abrahámka
Akce pro širokou veřejnost na po-
moc přírodě. Čeká nás tradiční úklid 
obou břehů říčky Hloučely mezi ulicí 
Kostelecká a Tichá. S sebou pracovní 
rukavice a staré igelitky. Na závěr 
bude pro účastníky úklidu připraveno 
drobné občerstvení a opékání dobrot 
na ohýnku. 
exkurze pro pedagogy a další zájemce
Luhačovice a geologické zajímavosti 
v okolí
Kdy:  sobota 22. září, od 8:00 do 18:00
Kde:  okolí Uherského Brodu a Luhačovic
Tradiční podzimní geologická exkurze 
vlastním autobusem pod vedením 

RNDr. Tomáše Lehotského Ph. D. nás 
zavede k pozůstatkům vulkanické 
činnosti do okolí Uherského Brodu. 
Během exkurze navštívíme nejvý-
znamnější moravské lázně Luha-
čovice, Bánov-Kalvárii s výskytem 
vulkanické brekcie, Starý Hrozenkov 
se sloupcovitou odlučností čediče, 
lom Rasová s bělokarpatskými pís-
kovci. Poplatek: 250 Kč, pedagogičtí 
pracovníci 200 Kč. Nutno se předem 
přihlásit na iris@iris.cz

tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 24. září, od 16:00 

do 18:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 

nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny. 

vycházka nejen pro rodiny s dětmi
Den na louce – vycházka  
na Čubernici
Kdy: sobota 29. září, od 8:25 do 13:40
Kde:  odjezd autobusem do Plumlova 

z aut. st. v Prostějově v 8:25  
(st. číslo 11)

Vycházka z Plumlova na nejstarší 
chráněné území Prostějovska – Pří-
rodní památku Čubernice. Z Plumlo-
va se vydáme kolem kostela ke staré 
cestě vedoucí k přehradě a projdeme 
si nově vysazenou alej Malého Noe 
doplněnou informačními panely. 
Odtud budeme pokračovat ke skalna-
tému chráněnému území Čubernice. 
Zde bude pro děti i dospělé připrave-
na etapová hra spojená s hledáním 
pokladu. V obtížném terénu budou 
děti hledat indicie a nápovědu a plnit 
rozmanité úkoly. Dozvíme se, čím je 
Čubernice cenná a jakou péči od lidí 
potřebuje. Zapojíme se zde do hrabá-
ní sena a vyčistíme blízkou studánku. 
Vycházku zakončíme opékáním dob-
rot na ohýnku. Návrat zpět autobu-
sem ze zastávky Plumlov přehrada 
ve 13:40. Délka trasy asi 3 km.

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, MŽP 
v rámci projektu Pomáháme přírodě 
a Olomoucký kraj,
Program rozvoje pozemkových spol-
ků ČSOP s grantovou podporou MŽP.

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 září tyto akce:

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT
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25 let denního stacionáře LIPKY
25  let  –  krásné  výročí  v  osobním 
i profesním životě pro každého z nás 
a  až  neuvěřitelné  číslo  v  aktivitách 
jedné  neziskové  organizace.  Ale  je 
to  tak.  1.  9.  1993 Občanské  sdruže-
ní  na  pomoc  dětem  s  více  vadami 
(Prostějovanům  již  léta  známé  pod 
názvem  LIPKA)  zahájilo  pravidelný 
provoz denního stacionáře a soukro-
mé speciální školy pro děti s kombi-
novanými vadami. 

Jeho  podoba  odpovídala  potře-
bám své doby. Pro děti se zdravotním 
postižením  v  regionu  neexistovala 
možnost  společného  vzdělávání,  so-
ciální a zdravotní péče v denním za-
řízení. Bylo zcela běžné, že děti byly 
tzv. zbavovány povinnosti školní do-
cházky a pokud  rodiče  chtěli  svému 
dítě  umožnit  adekvátní  vzdělávání, 
museli  využít  internátních  zařízení. 
Děti tak vyrůstaly bez láskyplné péče 
svých rodičů, vytrženy ze svého přiro-
zeného prostředí, odloučeny od svých 
blízkých.  Proto  sdružení  jako  zřizo-
vatel  a  provozovatel  zahájilo  provoz 
denního stacionáře a speciální školy 
pro prvních 18 dětí. Velkým bonusem 
bylo  i  vlastní  nestátní  zdravotnické 
zařízení,  které umožnilo od prvopo-
čátku  dětem  poskytovat  odbornou 
zdravotní,  komplexní  rehabilitační 
a logopedickou péči. Bez podpory ve-
dení Města Prostějova by však plány 
sdružení zůstaly jen na papíře. Město 
k  tomuto  účelu  sdružení  pronajalo 
vhodné prostory v budově kapacitně 
nevyužité mateřské  školy  ve  Smeta-
nově ulici v Prostějově – Vrahovicích. 

Zájem  o  služby  brzy  přesahoval 
kapacitní možnosti pronajatých dvou 
tříd v mateřské škole a tak sdružení 
současně rekonstruovalo pronajatou 
budovu  na  ul.  I.  Olbrachta.  Provoz 
v nově zrekonstruovaném a částečně 
dostavěném objektu pro 36 dětí den-
ní stacionář spolu se speciální školou 
zahájil  1. 5.  1994. V souladu s  legis-
lativními  změnami  docházelo  k  po-
stupnému  oddělování  sociální  péče 
od  vzdělávací  a  v  roce  1997  vznikla 
obecně  prospěšná  společnost  Speci-
ální škola, o.p.s.

Jen  o  rok  později  nastala  znovu 
situace, kdy denní stacionář nemohl 
přijímat  všechny  zájemce.  Útulné 
prostředí  v  budově  na  Olbrachtově 
ulici bylo malé a zájem rodičů i dětí 
stále  větší.  A Město  Prostějov  vyšlo 
těmto potřebám znovu vstříc – pro-

najalo sdružení budovu bývalé LDN 
v ulici Tetín, kam se po rozsáhlé re-
konstrukci  již  obě  samostatná  zaří-
zení přestěhovala 21. 12. 1999 a kde 
poskytují své služby doposud. 

Nové  prostory  umožnily  rozší-
ření  denního  stacionáře  i  pro  starší 
zájemce – mládež  a mladé  dospělé. 
Také  rozsah  služby  a  programová 
koncepce denního  stacionáře  se po-
stupně vyvíjely a měnily. Mladý člo-
věk s handicapem disponuje určitým 
potenciálem schopností či dovednos-
tí. Ty je třeba rozvíjet a podporovat, 
zabezpečit specifické podmínky a na-
bídnout mu dostatečně širokou šká-
lu  aktivit,  které  ho  zaujmou  a  které 
může  zvládnout  i  s  ohledem na  své 
zdravotní omezení, vedou k naplnění 
jeho  osobních  potřeb  a  spokojenos-
ti. A to vše se zaměřením na zvýšení 
jeho  samostatnosti  a  soběstačnosti, 
na posílení jeho sociálního postavení 
i  společenského  uplatnění.  K  tomu 
výrazně přispívá  i  komplexní  a pro-
fesionálně vedená rehabilitační péče 
a  klinická  logopedie.  Samozřejmos-
tí  je  široká  nabídka  fakultativních 
služeb  včetně  každodenní  dopravy 
klientů  do  zařízení  a  jednorázových 
aktivit.  Za  všechny  alespoň  někte-
ré  –  tréninkové  bydlení,  17  ročníků 
výstavy „Tak to vidím já“ ze zájmové 
produkce  uživatelů,  pravidelné  ple-
sy či maškarní bály, 11 rekondičních 
pobytů  u  moře  od  Chorvatska  až 
po Španělsko, různá sportovní klání, 
poznávací výlety v rámci projektů Po-
znám svůj kraj, Poznej svou zem, ka-
ždoročního Léta s LIPKOU, ale i vý-
jezdů do zahraničí včetně týdenního 
pobytu ve švédském Börlenge, exkur-
ze, pravidelné návštěvy divadla, kina 
a jiných kulturních akcí, atd., atd. 

Tolik  velmi  stručně  fakta.  Každé 

výročí  sebou  přináší  obrovskou  pří-
ležitost  k  ohlédnutí,  k  sebereflexi, 
zhodnocení  úspěchů  i  proher.  Je  až 
neuvěřitelné,  kolik  lidských  příběhů 
se do práce za uplynulé roky promí-
tlo,  kolik  lidských  osudů  nás  ovliv-
nilo,  zanechalo  své  nesmazatelné 
stopy  v  životech  uživatelů  denního 
stacionáře  i  jeho  pracovníků.  Dnes 
sociální  službu denní  stacionář  pra-
videlně  využívá  více  jak  osmdesát 
klientů.  Ano,  uplynulé  čtvrtstoletí 
sdružení naplnilo cílevědomou prací 
ve prospěch těch, kteří naši podporu 
potřebují. Nestabilní dotační politika 
spolu s neúprosnou ekonomikou za-
řízení několikrát existenčně ohrozila. 
Museli jsme se naučit hledat a dosáh-
nout  na  alternativní  finanční  zdroje 
různých nadačních a grantových fon-
dů, dosáhnout na prostředky z  fondů 
EU (první projekt LIPKA realizovala 
již v letech 1996–1999), které mimo-
řádně pomohly rozvoji zařízení, zvy-
šování kvality poskytovaných služeb 
i vlastní práce. Sdružení tak prokáza-
lo, že dokáže společně zdolávat pře-
kážky, nacházet řešení, naplňovat své 
vize, poslání a cíle.

Ale co je nejdůležitější – denní sta-
cionář  se mohl  rozvíjet  a  rozšiřovat 
své služby díky podpoře lidí s dobrým 
srdcem.  Aktivních  lidí  s  pozitivním 
přístupem  k  životu,  lidí  obdaře-
ných  darem solidarity, sounáležitosti 
a se smyslem pro dobročinnost. Bez 
podpory dobrovolných spolupracov-
níků,  bezejmenných  podporovatelů 
ze široké veřejnosti, konkrétních leti-
tých členů řídícího výboru sdružení, 
stejně jako bez profesionálního týmu 
skvělých, erudovaných, iniciativních, 
obětavých  a  nápaditých  pracovníků 
by služba nikdy nedosáhla dnešní po-
doby. Tito lidé se spolupodíleli na na-
plňování potřeb uživatelů, zapsali se 
do našich životů a za to jim patří naše 
úcta a obrovské díky. 

Velké  poděkování  zaslouží  také 
představitelé  Města  Prostějova 
za dlouholetou podporu, stejně  jako 
představitelé  různých  firem,  společ-
ností,  výrobních  závodů.  Bez  jejich 
pomoci  a  podpory  by  se  také nepo-
dařilo zabezpečit prostorové zázemí 
pro denní stacionář. Všem podporo-
vatelům, dárcům, sponzorům a spo-
lupracovníkům upřímně děkujeme.

Mgr. Renata Čekalová
ředitelka

Blahopřání 
k pětadvacetinám

Ač  se  tomu  nechce  ani  věřit,  je  to 
tak.  Denní  stacionář    LIPKA  slaví 
pětadvacet  let  od  svého  založení. 
Stojí za ním Renata Čekalová, která 
na počátku devadesátých let pozna-
la, s jak nepříznivou situací se denně 
potýkají  rodiče  dětí  se  zdravotním 
postižením.  Dala  dohromady  tým 
úžasných  spolupracovníků,  založili 
občanské sdružení a v roce 1993 ote-
vřeli první denní stacionář v našem 
regionu. Stacionář, který kromě so-
ciální péče dětem s více vadami po-
skytoval péči zdravotní, rehabilitač-
ní a logopedickou. Mnohokrát jsem 
hovořila  s  rodiči  handicapovaných 
dětí  a  dobře  vím,  jak  jim  stacionář 
pomohl.  Ostatně,  o  zájmu  o  tyto 
služby  svědčí  hlavně  skutečnost,  že 
za pár let kapacita tohoto zařízení už 
nestačila.

Pod  vedením  Renatky  se  tým 
spolupracovníků opět  pustil do prá-
ce a rekonstrukce větší budovy, kam 
se stacionář přestěhoval v roce 1999. 
Jsem hrdá na to, že  jsem jako mís-
tostarostka  města  Prostějova  byla 
u  toho. Dnes  jeho služby včetně  fy-
zioterapie, klinické logopedie a tera-
peutických dílen využívá více než 80 
uživatelů.

Jako bývalá zdravotní sestra do-
vedu  ocenit  úroveň  služeb,  které 
stacionář  Lipky  poskytuje.  Celému 
týmu  pracovníků  v  čele  s  Renatou 
Čekalovou  bych  chtěla  poděkovat 
a do dalších let popřát hlavně hodně 
úspěchů  (například  i  při  získávání 
dotací). A klientům i jejich rodičům 
pak mnoho spokojenosti s tímto za-
řízením,  které  nám mohou  závidět 
mnohá města.   Ať se dennímu staci-
onáři LIPKA stále dobře daří.

Božena Sekaninová, 
zastupitelka a senátorka
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S NOVOU ENERGIÍ 
K PROSPERITĚ MĚSTA 
A SPOKOJENOSTI LIDÍ 

Radim Fiala Martin Křupka

Zadavatel: SPD / Zpracovatel: VENDI s.r.o. / Pro: politické hnutí SPD
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV MĚST A OBCÍ
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Letní filmování v Sobotíně 2018 
Pro mnohé mladé  filmaře  je  už  ne-
myslitelné strávit léto bez filmového 
tábora  v Sobotíně.  I  tentokrát  se už 
počtrnácté  lektorský  tým  pod  ve-
dením  Miroslava  Ondry  (Městské 
divadlo  Brno)  a  Aleše  Procházky 
(Městská  knihovna  Prostějov)  svě-
domitě připravil, aby mladým uměl-
cům poskytli  prostor  pro  filmování. 
Tématem  byl  „katastrofický  film“. 
Každý z lektorů s sebou přivezl vlast-
ní námět a účastníci ho mohli zpra-
covat  po  svém,  vnést  do  něj  svoje 
nápady,  experimentovat  s  novými 

i  tradičními  technologiemi.  Pořa-
datel  (Gymnázium  Jiřího  Wolkera) 
poskytl potřebné technické vybavení. 
Divadlo Point dodalo kostýmy a ně-
které  rekvizity.  Lektorka  výtvarné 
dílny  Magdalena  Jansová  zajistila 
materiál  pro  výrobu  masek,  rekvi-
zit a výpravy. Kromě samotné práce 
na  krátkých  filmech  byli  účastníci 
pod  vedením  Karolíny  Vejmělkové 
denně trénováni v pohybově-taneční 
dílně a vytvářeli finální společné vy-
stoupení. Výsledkem bylo pětadvacet 
filmů. Několik z nich bylo do promí- tání  zařazeno  v  nehotovém  stavu, 

ale  tvůrci  je  v  říjnu  prostějovskému 
publiku představí už dokončené. To, 
že tábor není jen o filmování, svědčí 
i fakt, že se filmaři vypravili i na ná-
ročný  celodenní  výlet na  Jelení  stu-
dánku, že měli možnost si vyzkoušet 
jeden den bez elektřiny a při  tom si 
sami uvařit na ohni svůj oběd, v nej-
větších vedrech  se  zchladit  v potoce 
nebo  bazénu  a  projít  si  noční  ma-
gickou stezku  (kde se nikdo nemusí 
bát). Slavnostní premiéry v Sobotíně 
10. 8. 2018 se zúčastnil nový náměs-
tek ministra kultury PhDr. Alois Ma-

čák, MBA a svůj telefonický pozdrav 
zaslal i ředitel Gymnázia Jiřího Wol-
kera ing. Michal Šmucr.

Děkujeme  celému  lektorskému 
týmu  (Magdalena  Jansová,  Karolína 
Vejmělková, Marcela Mencelová, Da-
vid Krchňavý, Amélie Samara Kostel-
ková, Tomáš Šrámek, Petr Kalandra, 
Vendula  Burgrová,  Emílie  Vařeková, 
MUDr. Richard Sedlák, Miroslav On-
dra a Aleš Procházka) a našim partne-
rům  Tomi-Remont  a.s.,  Peter  Dreck 
s.r.o. a statutárnímu městu Prostějo-
vu, které projekt podpořilo finančně. 

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

AKADEMIE SENIORŮ
Termín Hodina Tematické zaměření setkání Lektor
18. 9. 2018 11.00 Výlet do Konice

Návštěva konického zámku a exkurze do rodin-
ného kamenosochařství Hémzal, kde se dozvíme 
o tom, jak se pracuje s kamenem, jak se brousí 
nerosty a polodrahokamy, jak se dělá socha. 
A třeba si i něco vyzkoušíme. Prosím přihlaste 
se u Hany Vybíhalové na LIPCE

25. 9. 2018 14.00 Trénujeme paměť
Další z cyklu oblíbených přednášek, na které si 
vyzkoušíme zase novou techniku pro trénování 
a zlepšování paměti.

Mgr. Tereza 
Kavková 

Na 9. 10. 2018 je připravena exkurze do firmy TORAY
Zájemci se můžou přihlásit u Hany Vybíhalové. Upozorňuji, že počet míst je omezen

Všechny přednášky a besedy AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách LIPKA, 
z.s. Tetín 1, přízemí (pokud není uvedeno jinak). 

Setkání Akademie seniorů se uskutečňují za finanční podpory statutárního města 
Prostějova.

70 let Petr Müller

Jana Zaoralová

Jaroslava Jerglová

Josef Kučínský

Miroslav Augustin

Ivan Kleveta

Anna Švédová

Jarmila Chudá

Jiří Albrecht

Josef Očenášek

Dagmar Skrovná

Věra Žouželková

Bedřich Procházka

Jarmila Němcová

Jiří Cetkovský

Alena Koldová

Ludmila Spurná

Jiřina Bahnová

Anna Boudná

Antonín Nečas

Karel Sekanina

Vojtěch Grulich

Marta Navrátilová

Růžena Hromková

Anna Pospíšilová

Jaroslav Raclavský

Ing. Miroslav Novák

Jiří Procházka

75 let Helena Kreiselová

Josef Metzner

Věra Korčáková

František Lžičar

Ing. Pavel Rucki

Jiřina Koudelková

Mgr. Jana Červenková

Ludmila Švandová

Alenka Rauschová

Jiří Grošek

Václav Dosedla

Marie Prýglová

Emerich Konečný

Ludmila Matoušková

Ing. Ivan Hancko

PhDr. Zdeněk Vlk

Mgr. Marie Jaňéková

Jana Wichterlová

Pavel Bábek

Jiří Vižďa

80 let Ivo Pavlík

Jarmila Vymlátilová

Jaroslav Špičák

Milada Bosáková

Zdenka Lužná

Miloslav Dostálek

Stanislav Dočekal

Vladimír Bureš

PaedDr. Karel Kotyza

Naděžda Musilová

85 let Olga Zdražilová

Stanislav Chmelař

Miloslava Šínová

Marie Vydrželová

Ing. Jan Nimrichter

Anna Konupčíková

Naďa Kolečková

90 let Marie Přikrylová

Blažena Hrušáková

Alenka Soukalová

Svatopluk Lutovský

Alfons Matoška

Kamil Mikula

Eva Nováková

Bronislav Pavlík

91 let Vlasta Burgetová

Libuše Páleníková

Zdeněk Šuster

Miroslav Indrák

Olga Sychrová

Leopold Liška

Miluše Kolaříková

Bedřich Bařina

92 let Růžena Krupičková

Marie Bendová

Ludmila Müllerová

Augustin Žáček

Jaroslav Řehulka

93 let Jan Černohous

Ilona Vencová

Ing. Miloš Kleiner

Jiřina Dudášová

94 let Františka Lošťáková

Antonín Kopřiva

Miroslava Vaňková

Aurora Vymazalová

Vlasta Balzerová

SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI ČERVENCI 2018  
OSLAVILI SVÁ JUBILEA

Poděkování
Oddíl  „Sportu pro všechny“ ČASPV 
SK  Prostějov  děkuje  statutárnímu 
městu Prostějovu za přidělenou do-
taci na sportovní činnost.

Cvičenky oddílu  
SPV SK Prostějov

Poděkování
Tělocvičná  jednota  Sokol  I  Prostě-
jov  obdržela  dotaci  od  statutárního 
města Prostějova na provoz jednoty 
a činnost oddílů, dotaci na podporu 
činnosti  loutkařského  odboru  Pro-
nitka  a  finanční  podporu  na  účast 
na XVI. Všesokolském sletu v Praze. 
Moc si této pomoci vážíme, pomáhá 
nám  udržovat  chod  sokolovny,  za-
jišťovat sportovní a kulturní činnost 
mládeže  a  díky  tomu  můžeme  dů-
stojně  reprezentovat  město  Prostě-
jov, region i Olomoucký kraj.
Starostka a Výbor si této pomoci váží 
a všem vyslovují poděkování.

T.J.Sokol I Prostějov

Blahopřání
Moravsko  –  slezská 
křesťanská  akademie 
v  Prostějově  ,    přeje  
PaedDr.  Karlu  Koty-
zovi  k  jeho  životní-
mu jubileu,   hodně zdraví  , pohody 
a mnoho sil v další jeho práci.

za MSKA  
Věra Pospíšilová

Výlety pro seniory v září
Velká vedra pominula a babí léto o to 
víc láká k výletům. Věřím, že vás ná-
sledující nabídka zaujme.

5. 9. středa – celodenní kou-
pání v termálech ve Velkých Lo-
sinách

6. 9. – čtvrtek – nejznámější 
Mozartova opera Kouzelná flét-
na (Moravské divadlo Olomouc) 
–  s  dopravou  a  večerním  rozvozem 
po městě

11. 9. – úterý – Lednice – celo-
denní výlet do krásného areálu. 

18. 9. – úterý – zámek Lešná 
u Valašského Meziříčí a Muze-
um řeznictví. 

20. 9. – čtvrtek – lázně Dar-
kov a zámek Fryštát. 

Poslední týden v září se podíváme 
do  Brna.  Navštívíme  dvě  zajímavé 
vily. První je vila Stiassny, známá jako 
vládní vila. K té druhé dojdeme pěšky 
Wilsonovým  lesíkem.  Je  to  Jurkovi-
čova vila. Jak správně tušíte, navrhl ji 
a také v ní nějakou dobu pobýval zná-
mý architekt.

Jako obvykle se můžete na výlety 
přihlásit  prostřednictvím  internetu 
na webu www.filemon-baucis.cz nebo 
telefonicky na čísle 728 337 983. 

Akce  jsou  pořádané  ve  spoluprá-
ci  se  Zdravým  městem  Prostějovem 
a s podporou statutárního města Pro-
stějova.

Jana Šmudlová
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       František 
Studený

           frantisek.studeny@realmoravia.cz 
tel.: 777 251 878
www.realmoravia.cz.

                             
                POSTARÁME SE O PRODEJ 

VAŠÍ NEMOVITOSTI.

       František 
Studený

           frantisek.studeny@realmoravia.cz 
tel.: 777 251 878
www.realmoravia.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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MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov

Tel.: 582 330 991, www.muzeumpv.cz 
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 
Mnoho zajímavostí kolem palírny, která je ještě starší, než slavná irská 
palírna Bushmills, čeká na návštěvníky na výstavě, která je připravena 
k 500. výročí jejího založení.

„LIDE ČESKOSLOVENSKÝ, 
TVŮJ ODVĚKÝ SEN STAL SE SKUTKEM!“
od 27. 9. do 12. 12., vernisáží ve středu 26. 9. v 17.00
V letošním roce si i Muzeum 
a galerie v Prostějově při-
pomene 100. výročí zalo-
žení Československé re-
publiky. Název výstavy je 
citátem z dobového tisku 
a vyjadřuje naplnění dlou-
holeté touhy, euforii české-
ho a slovenského národa, 
kdy oba dosáhly samostat-
ného státu. Výstava přiblíží také zrod této samostatnosti – ta 
se rodila během I. světové války. Rok 1918 je mezníkem, je ro-
kem, kdy ustalo válečné běsnění a nastává mír – mír v samo-
statné republice. Část výstavy je tedy věnovaná „Velké válce“ 

a část „První republice“.

PŘEDNÁŠKA „ŽIDOVSKÝ ROK“ 
S Mgr. TÁŇOU KLEMENTOVOU

Židovský kalendář neboli luach může pro laiky na první pohled 
představovat poměrně složitý systém měření času. Proto se na něj 
podíváme blíže, abychom zjistili, na jakém principu je kalendář založen, 
které svátky a náboženské slavnosti v něm nalezneme a jaké tradice 
jsou s nimi spojeny. Potom bude hned jasné, proč jsme náš program 
zařadili právě na čtvrtek 20. září.
. 
Místo: Budova Muzea a Galerie v Prostějově, přednáškový sál 
Termín: 20. 9. 2018, Čas: 17.00, Vstupné: 30 Kč, Děti do 6 let zdarma
Přednáška proběhne ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

TEREZA Z DAVLE – GRAND HOTEL 
do 2. 9.

Kolekce 40 fotografií představuje tvorbu současné, i zahraničními 
galeriemi vyhledávané fotografky tvořící pod pseudonymem Tereza 
z Davle. Název výstavy napovídá, že ženy a dívky jsou velmi přitažlivě 
zachyceny v kulisách Grandhotelu. 

MAURIC REMEŠ
PŘÍBĚH LÉKAŘE A SLAVNÉHO MORAVSKÉHO 
PALEONTOLOGA (1867–1959)
od 6. 9. do 18. 11.

Výstava je věnována známému moravskému paleontologovi a příro-
dovědci, člověku, který výrazně ovlivnil počátky moravské geologie. 
Vedle své profese lékaře se celý život vzdělával i v náročném oboru 
paleontologie, v němž dosáhl mimořádných úspěchů nejen u nás, ale 
i v mezinárodním měřítku. Jeho práce jsou dodnes citovány v odbor-
ných časopisech a čerpají z nich také současní vědci. Remeš byl doslo-
va renesanční osobností s rozsáhlými znalostmi z botaniky, zoologie, 
mineralogie i astronomie. Všechny jeho záliby, k nimž patřilo přede-
vším cestování, výstava podrobně mapuje. V roce 1898 patřil k zaklá-

dajícím členům slavného Klubu přírodovědeckého v Prostějově, kolem 
kterého se soustředil vědecký život téměř celé Moravy. Předmětem 
odborného zájmu M. Remeše byly především moravské lokality různé-
ho stáří. Kromě druhohorních vápenců u Štramberka studoval přede-
vším čelechovický devon. Bohatou faunu korálového útesu v podobě 
zkamenělin korálů, stromatopor, trilobitů, měkkýšů, ramenonožců a li-
lijic sbíral u Čelechovic na Hané celé půlstoletí (!). Ukázky zkamenělin 
z obou lokalit včetně originálů sběrů M. Remeše zapůjčené z Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsou součástí výstavy.
Výstava je výsledkem spolupráce geoložek Muzea Novojičínska v No-
vém Jičíně (RNDr. Oldřiška Frühbauerová) a Muzea a galerie v Prostě-
jově (RNDr. Vladimíra Jašková). 
Ve výstavních sálech Špalíčku se můžete 
podívat do časů, kdy se do terénu jezdilo 
v obleku s vestou a s motýlkem.
Foto:  Dr. Mauric  Remeš  (vlevo)  spolu  s  dr.  Bedři-
chem Boučkem v roce 1936 na cestě do Repešského 
žlebu u Stínavy na unikátní lokalitu silurských hor-
nin s graptolity.

ZMIZELÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
od 7. 9. do 18. 11., vernisáž ve čtvrtek 6. 9. v 17.00
Spolek Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s Muzeem a galerií v Pro-

stějově, p.o., Státním okresním 
archivem Prostějov, Židovským 
muzeem v Praze a Federací židov-
ských obcí v České republice pořádá 
výstavu, díky níž se návštěvníci mo-
hou vydat do zmizelého židovského 
města, ke známým i méně známým 
objektům prostějovské historie pro-
střednictvím dochovaných fotogra-

fií. Úzké uličky, dlažba z valounů i tajemná zákoutí – to vše kdysi 
dotvářelo prostějovské židovské ghetto. Škoda, že nepřetrvaly hlasy 
požadující citlivý přístup k památkovému dědictví našich předků 
jako například stanovisko architekta Miroslava Putny z roku 1939. 
„Na uličky se díváme velmi kriticky, ale nesouhlasíme s těmi, kteří 
by je chtěli srovnat se zemí“.

Na akcích budou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace 
pro dokumentační a propagační účely MGP, p.o.

ZLOMEK RAKVE ZE STAROVĚKÉHO EGYPTA
Muzeum v Prostějově se může pochlubit novým přírůstkem. Na za-
čátku srpna se podařilo získat do sbírek zlomek dřevěné rakve 
z 1. tisíciletí př. n. l. ze starověkého Egypta, který do muzea daro-
val prostějovský patriot ing. Zdeněk Řehulka. Pravost byla ověřena 
dle odborného posudku Československého egyptologického ústavu 
Univerzity Karlovy. Fragment rakve je zdobený polychromií na okro-
vém štukovém podkladu se zbytky textu „Velká Éseta, matka boha“. 
Zpodobněna je na něm také klečící bohyně Éseta se slunečním ko-
toučem na hlavě a rozpaženými okřídlenými pažemi. Předmět bude 
vystaven v hlavní budově muzea na nám. T. G. Masaryka a dárci pa-
tří velké poděkování.

VÁŽENÍ OBČANÉ!
Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. připravuje výstavu ke 100. 
výročí vzniku Československé republiky. Možná máte doma nějaký 
předmět, který by se na uvedené výstavě mohl objevit, protože se 
k výročí vztahuje. Budeme prezentovat i výrobky firem pocházející 
z Prostějovska z období „první republiky“. Obracíme se na Vás, kteří 
vlastníte takový dobový předmět a byli byste ochotni jej na výstavu 
zapůjčit. Prosím, kontaktujte nás telefonicky, písemně nebo osobně. 
Za MGP Mgr. Václav Horák,
tel. 778 498 357, e-mail: vhorak@muzeumpv.cz
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ – 
HVĚZDÁRNA

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

PŘEDNÁŠKA

POSLOVÉ Z HLUBIN VESMÍRU –
RNDr. MARTINA BOHÁČOVÁ, Ph.D.
20. 9. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN

Kosmické objekty k nám vysílají částice s extrémně vysokými energi-
emi, mnohonásobně vyššími, než jaké jsou schopny produkovat po-
zemské urychlovače. Tyto částice jsou ale velmi vzácné. K jejich studiu 
jsou budovány observatoře o ohromné detekční ploše. I po více než 
sto letech pozorování však zůstává mnoho nezodpovězených otázek 
týkajících se původu a povahy těchto částic. Se současným stavem 
poznání, ale i s výhledy do budoucna, nás seznámí RNDr. Martina 
Boháčová, Ph.D., zástupce vedoucího oddělení astročásticové fyziky 
z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

RNDr. Martina Boháčová, Ph.D., vystudovala částicovou fyziku 
na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Ve Fyzikálním ústavu 
AV ČR se zabývá výzkumem kosmického záření extrémně vysokých 
energií.

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

PRAVIDELNÁ POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

Pozorování Slunce v pracovní pondělí, 
čtvrtek a pátek od 15:00 do 16:00 hodin. 
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí,
čtvrtek a pátek od 20:30 do 21:30 hodin. 
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, či 
Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. 

Vstupné 20 Kč, děti, studenti, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND  
SOBOTA 8. 9.

Během Astronomického víkendu je možné 
v sobotu navštívit hvězdárnu a zúčastnit 
pozorování Slunce od 15:00 do 16:00 hodin 
a pozorování večerní hvězdné oblohy 
v 20:30 do 21:30 hodin. 

V sobotu 8. 9. ve 14:00 hodin proběhne soutěž pro děti z cyklu 
soutěží „PLANETY“ – SATURN. Soutěži bude předcházet povídání 
o této překrásné planetě, která je obklopena bohatou soustavou 
prstenců a početnou rodinou měsíců. Tuto planetu je možné si 
v září prohlédnout na vlastní oči astronomickým dalekohledem bě-
hem večerních veřejných pozorování.

Vstupné děti, studenti, senioři a invalidé 10 Kč, dospělí 20 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
JAK SATURN PRSTENEC POZBYL

Pohádku uvádíme ve středu 
5. 9. a 26. 9. v 15:30 hodin. 
Saturn si se svými kamará-
dy vyjel na projížďku na po-
hádkovou planetu. Svůj prs-
tenec dal jako dárek krásné 
Jitřence, ale Saturn přece 
nemůže bez svého prstence 
být. Jitřenka musí obstarat 
prstenec jiný, navlas stejný 
jako původní. Na obloze se 
lze přesvědčit, že Saturn 
prstenec má. Saturn se svým výrazným prstencem patří k nejkrásněj-
ším planetám.

Vstupné děti, studenti, senioři a invalidé 10 Kč, dospělí 20 Kč.

VÝSTAVY
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 

- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI

- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

První dvě výstavy jsou dostupné na začátku astronomických pozo-
rování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv 
jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti 
do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí a čtvrtou výše uvedenou 
výstavu také zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena.
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INZERCE

H&D, a.s. Olomoucká 37, Prostějov

Přijme

MODELÁŘKU PÁNSKÉ A DÁMSKÉ SVRCHNÍ 
KONFEKCE (I MLADODŮCHODCE)

 

SYSTÉM LECTRA – ZAŠKOLÍME.
 

NÁSTUP: po dohodě možno ihned

PLATOVÉ PODMÍNKY: 20.000–25.000 Kč

KONTAKT: H&D, a.s. Olomoucká 37, 796 01 Prostějov,  
e-mail: personal@hdas.cz, tel.: 602 574 287, paní Brablecová

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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BELVEDERE TEXTIL s.r.o.  
www.i-povleceni.cz  tel. 582 331 649  
25 let kvalitního bytového textilu

v září sleva 25 %  
na zboží zakoupené 

v naší firemní prodejně 

a k tomu dalších 5 %  
při předložení tohoto inzerátu

Prostějov, Vodní 30, po–pá 8–12, 13–16
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1.9. sobota  
15:30 KUbÍK HRDINa PRo DĚtI

IS/BE | 2018 | 83‘ | dobrodružný ani-
movaný film |dabing |130/110 | MP
 
17:30 VŠECHNo bUDE PŘEDPREMIÉRa 

ČR | 2018 | 85‘ | road movie + beseda 
slavnostní předpremiéra s delegací 
120 | 12+
 
20:00 MEG: MoNstRUM Z HLUbIN
US | 2018 | 113‘ | akční thriller | titulky 
110 | 12+
--------------------------------------------------
2.9. NEDĚLE  
10:30 HotEL tRaNsYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DoVoLENÁ PRo DĚtI

US | 2018 | 96‘ | animovaný film  
dabing | 110/90 | MP
 
15:30 KUbÍK HRDINa PRo DĚtI

IS/BE | 2018 | 83‘ | dobrodružný ani-
movaný film | dabing | 130/110 | MP

17:30 aLFa
US | 2018 | 90‘ | akční dobrodružné 
drama | titulky | 120 | 12+
 
20:00 JaN PaLaCH
ČR | 2018 | 124‘ | drama | 120 | 12+
--------------------------------------------------
3.9. PoNDĚLÍ  
15:30 CoCo PRo DĚtI

US | 2017 | 105‘ | animovaný film  
dabing | 20 | MP
 
17:30 LIMoNÁDoVÝ JoE aNEb 
KoŇsKÁ oPERa FILMoVÝ KLUb

ČR | 1964 | 95‘ | muzikálový western  
80/60 | MP
 
20:00 tEN PRaVÝ, ta PRaVÁ?
US | 2018 | 90‘ | romantická kome-
die | titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
4.9. útERÝ  
17:30 aLFa
US | 2018 | 90‘ | akční dobrodružné 
drama | titulky | 120 | 12+
 
20:00 MEG: 
MoNstRUM Z HLUbIN 3D

US | 2018 | 113‘ | akční thriller | titulky 
120 | 12+
--------------------------------------------------
5.9. stŘEDa 
17:30 DŮVĚRNÝ NEPŘÍtEL
ČR | 2018 | 108‘ | mysteriózní drama 
120 | 12+
 
20:00 oKUPaCE 1968 FILMoVÝ KLUb 

ČR/SK/BG/PL/HU | 2018 | 130‘  
dokument | 100/80 | 12+
--------------------------------------------------
6.9. čtVRtEK  
17:30 VŠECHNo bUDE PREMIÉRa

ČR | 2018 | 85‘ | road movie | 120 | 12+
 
20:00 sEstRa PREMIÉRa

US | 2018 | 96‘ | horor | titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
7.9. PÁtEK  
15:30 KUbÍK HRDINa PRo DĚtI

IS/BE | 2018 | 83‘ | dobrodružný ani-
movaný film | dabing | 130/110 | MP
 
17:30 bLaCKKKLaNsMaN
US |2018 | 134‘ | komediální drama  
titulky | 120 | 12+
 
20:00 sEstRa
US | 2018 | 96‘ | horor | titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
8.9. sobota  
15:30 PŘÍbĚH KočEK PRo DĚtI

CN | 2018 | 90‘ | animovaná kome-
die | dabing | 130/110 | MP

17:30 ŠPIÓN, KtERÝ MI DaL 
KoPačKY
US | 2018 | 117‘ | akční komedie  
titulky | 100 | 12+

20:00 sEstRa
US | 2018 | 93‘ | horor  | titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
9.9. NEDĚLE 
10:30 úŽasŇÁKoVI 2 PRo DĚtI 
US | 2018 | 126‘ | animovaný akční 
film | dabing | 110/90 | MP
 
15:30 HotEL tRaNsYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DoVoLENÁ PRo DĚtI

US | 2018 | 87‘ | animovaný film  
dabing | 110/90 | MP
 
17:30 úsMĚVY sMUtNÝCH MUŽŮ
ČR | 2018 | 92‘ | komediální drama   
110 | 15+
 
20:00 sLENDER MaN
US | 2018 | 93‘ | horor | titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
10.9. PoNDĚLÍ 
17:30 MCQUEEN FILMoVÝ KLUb 

GB | 2018 | 111‘ | životopisné dra-
ma | titulky | 100/80 | 15+
 
20:00 tEN PRaVÝ, ta PRaVÁ?
US | 2018 | 90‘ | romantická kome-
die | titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
11.9. útERÝ  
17:30 VŠECHNo bUDE 
ČR | 2018 | 85‘ | road movie | 120 | 12+
 
20:00 MEG: MoNstRUM Z HLUbIN
US | 2018 | 113‘ | akční thriller | titulky 
110 | 12+
--------------------------------------------------
12.9. stŘEDa  
17:30 ŽaLMaN aNEb NasLoU-
CHÁM tICHU ZEMĚ FILMoVÝ KLUb 

ČR | 77‘ | hudební dokument 
+ diskuse | 100/80 | MP

20:00 UPGRaDE
AU | 2018 | 100‘ | akční thriller 
titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
13.9. čtVRtEK
17:30 sPoLU to DÁME PREMIÉRa

DE | 2017 | 104‘ | komediání drama  
dabing | 120 | 15+

20:00 PREDÁtoR: EVoLUCE PREMIÉRa

US | 2018 | 101‘ | akční thriller 
titulky | 130 | 15+
--------------------------------------------------
14.9. PÁtEK  
15:30 MaLÁ čaRoDĚJNICE PRo DĚtI

DE | 2018 | 103‘ | rodinné fantasy  
dabing | 120/100 | MP

17:30 tÍsŇoVÉ VoLÁNÍ
DK | 2018 | 85‘ | thriller | 80 | 12+
 
20:00 UtØYa, 22. čERVENCE bE2CaN

NO | 2018 | 90‘ | thriller | titulky  
90 | 15+
--------------------------------------------------
15.9. sobota  
15:30 MaLÁ čaRoDĚJNICE PRo DĚtI 

DE | 2018 | 103‘ | rodinné fantasy  
dabing | 120/100 | MP

17:30 JaN PaLaCH
ČR | 2018 | 124‘ | drama | 120 | 12+

20:00 PREDÁtoR: EVoLUCE 3D

US | 2018 | 101‘ | akční thriller 
titulky | 150 | 15+

16.9. NEDĚLE  
10:30 PŘÍbĚH KočEK PRo DĚtI  

CN | 2018 | 90‘ | animovaná kome-
die | dabing | 130/110 | MP

15:30 úŽasŇÁKoVI 2 PRo DĚtI 
US | 2018 | 126‘ | animovaný akční 
film | dabing | 110/90 | MP

17:30 bLaCKKKLaNsMaN
US | 2018 | 134‘ | komediální drama 
titulky | 120 | 12+

20:00 PREDÁtoR: EVoLUCE
US | 2018 | 101‘ | akční thriller  
titulky | 130 | 15+
--------------------------------------------------
17.9. PoNDĚLÍ 
18:00 DÉMaNtY NoCI FILMoVÝ KLUb 

ČSSR | 1964 | 64‘ | válečné drama  
60/40 | 12+

20:00 UPGRaDE
AU | 2018 | 100‘ | akční thriller 
titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
18.9. útERÝ  
17:30 MaMMa MIa! 
HERE WE Go aGaIN
US | 2018 | 114‘ | muzikál | titulky | 110 | MP

20:00 stUDENÁ VÁLKa 
PL/FR | 2018 | 89‘| romantické dra-
ma | titulky | 80 | 12+
--------------------------------------------------
19.9. stŘEDa  
15:30 CHata Na PRoDEJ MEtRo sENIoR

ČR | 2018 | 77‘ | komediální drama | 110 | MP

17:00 FC RoMa FILMoVÝ KLUb 

ČR | 2016 | 75‘ + 30‘ | dokument 
+ diskuse | 100/80 | 12+

20:00 PREDÁtoR: EVoLUCE 3D

US | 2018 | 101‘ | akční thriller 
titulky | 140 | 15+
--------------------------------------------------
20.9. čtVRtEK  
17:30 KING sKatE PREMIÉRa

ČR | 2018 | 80‘ | dokument | 80 | MP
 
20:00 Po čEM MUŽI toUŽÍ PREMIÉRa

ČR | 2018 | 95‘ | komedie  | 120 | MP
--------------------------------------------------
21.9. PÁtEK  
15:30 MaLÁ čaRoDĚJNICE PRo DĚtI

DE | 2018 | 103‘ | rodinné fantasy  
dabing | 110/90 | MP

17:30 Po čEM MUŽI toUŽÍ
ČR | 2018 | 95‘ | komedie | 120 | MP

20:00 PREDÁtoR: EVoLUCE
US | 2018 | 101‘ | akční thriller  
titulky | 130 | 15+
--------------------------------------------------
22.9. sobota  
15:30 KUbÍK HRDINa PRo DĚtI

IS/BE | 2018 | 83‘ | dobrodružný ani-
movaný film | dabing | 130/110 | MP

17:30 MaMMa MIa! 
HERE WE Go aGaIN
US | 2018 | 114‘ | muzikál | titulky | 110 | MP

20:00 Po čEM MUŽI toUŽÍ
ČR | 2018 | 95‘ | komedie | 130 | MP
--------------------------------------------------
23.9. NEDĚLE  
10:30 HotEL tRaNsYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DoVoLENÁ PRo DĚtI

US | 87‘ | animovaný film | dabing  
110/90 | MP
 
15:30 MaLÁ čaRoDĚJNICE PRo DĚtI

DE | 2018 | 103‘ | rodinné fantasy  
dabing | 110/90 | MP

17:30 Po čEM MUŽI toUŽÍ
ČR | 2018 | 95‘ | komedie | 120 | MP

20:00 PREDÁtoR: EVoLUCE 3D

US | 2018 | 101‘ | akční thriller 
titulky | 140 | 15+
--------------------------------------------------
24.9. PoNDĚLÍ  
17:30 Po čEM MUŽI toUŽÍ
ČR | 2018 | 95‘ | komedie |  130 | MP

20:00 tVÁŘ FILMoVÝ KLUb bE2CaN

PL | 2018 | 91‘ | drama | titulky  
100/80 | 15+
--------------------------------------------------
25.9. útERÝ  
15:30 Po čEM MUŽI toUŽÍ babY bIo

ČR | 2018 | 95‘ | komedie | 120 | MP

17:30 KRYŠtŮFEK RobIN 
US |2018 | 104‘ | akční dobrodružné 
drama | titulky | 100 | MP

20:00 Po čEM MUŽI toUŽÍ
ČR | 2018 | 95‘ | komedie | 130 | MP
--------------------------------------------------
26.9. stŘEDa  
17:30 sPoLU to DÁME
DE | 2017 | 104‘ | komediání drama  
dabing | 120 | 15+

20:00 DĚKUJEME Za DÉŠŤ 
FILMoVÝ KLUb

NO/KE/GB | 2017 | 90‘ | dokument 
+ diskuse | 100/80 | 12+
--------------------------------------------------
27.9. čtVRtEK  
17:30 KING sKatE
ČR | 2018 | 80‘ | dokument | 80 | MP
 
20:00 DoMEstIK PREMIÉRa

ČR | 2018 | 117‘ | drama | 110 | 12+
--------------------------------------------------
28.9. PÁtEK 
15:30 YEtI: LEDoVÉ DobRo-
DRUŽstVÍ PRo DĚtI

US | 2018 | 93‘ | animovaná kome-
die | dabing | 120/100 | MP

17:30 Po čEM MUŽI toUŽÍ
ČR | 2018 | 95‘ | komedie | 120 | MP

20:00 HELL FEst: PaRK HRŮZY 
US | 2018 | horor | titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
29.9. sobota  
15:30 YEtI: LEDoVÉ DobRo-
DRUŽstVÍ PRo DĚtI

US | 2018 | 96‘ | animovaná kome-
die | dabing | 120/100 | MP
 
17:30 Po čEM MUŽI toUŽÍ
ČR | 2018 | 95‘ | komedie | 120 | MP

20:00 HELL FEst: PaRK HRŮZY
US | 2018 | horor | titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
30.9. NEDĚLE  
10:30 KUbÍK HRDINa PRo DĚtI

IS/BE | 2018 | 83‘ | dobrodružný ani-
movaný film | dabing | 130/110 | MP

15:30 YEtI: LEDoVÉ DobRo-
DRUŽstVÍ PRo DĚtI

US | 2018 | 96‘ | animovaná kome-
die | dabing | 120/100 | MP
 
17:30 bEZE stoP
US | 2018 | 119‘ | drama | titulky | 120 | MP

20:00 HELL FEst: PaRK HRŮZY
US | 2018 | horor | titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
MP - mládeži přístupno

KINo 
PRostĚJoV

KINo MEtRo 70 
WWW.MEtRo70.CZ

FaCEbooK: KINoMEtRo70
KINo@MEtRo70.CZ

Z Á Ř Í
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Vzpomínka pamětníka k roku 1968 
(kontakt  má  odbor  kancelář  primá-
tora k dispozici, autor si nepřeje, aby 
jeho jméno bylo zveřejněno)

…Byl  jsem u  toho. Některé kulky 
létaly až k nádraží, zalétly i do Vrch-
lického ulice, kde bydlím. Celá rodina 
jsme  strachy  leželi  na  zemi,  oknem 
mohlo něco přiletět. Já  jsem doběhl 
domů zavčas, nic se mi nestalo.

Za  zmínku  stojí  připomenout 
např. mého kamaráda Stanislava K., 
kterému prostřelili nohu u kina Svět 
nebo Ing. Jana K., kterému u muzea 
prostřelili  močový  měchýř  a  pánev. 
Oba mají doživotní následky. 

OV  KSČ  a  Veřejná  bezpečnost 
vydaly prohlášení, že stojí za českým 
a slovenským národem a okupaci os-
tře odsuzují. To nelze ničím vyvrátit. 
Dubčekova Komunistická strana Čes-
koslovenska měla tehdy nejvyšší pod-
poru obyvatel ve své historii. 

Jenže  co  se  dělo  "za  chvíli",  kdy 
ještě  nebyly  odstraněny  násled-
ky  střelby!!!  Naše  orgány,  na  jejich 
omluvu  podotýkám  jistě  pod  nátla-
kem, otočily.

Otec  zastřeleného  Josefa  Boháče 
šel položit kytičku k pomníčku u diva-
dla. Byl povalen a skopán policistou 
v civilu. Ani mně se situace nevyhnu-
la. Za nevhodný výrok proti sovětské 
okupaci  jsem byl společně se dvěma 
občany  zadržen,  vyslýchán  a  poslán 
před  soud.  Rozsudek  zněl  7  měsíců 
s podmíněným odkladem na 2  roky 
dle § 104 Trestního zákona, hanobení 
státu socialistické soustavy. Tak jsme 
dopadli  všichni  tři,  předtím  jeden 
z  nás  byl  zmlácen  pendrekem.  Pro-
kurátor  se  odvolal,  trest  se mu  jevil 
nízký. Poslali nás před krajský soud. 
Tam byl  soudce  "rozumný" a  rozsu-
dek ponechal. I tak nám to "pocucha-
lo" život.

Ihned  po  změně  politických  po-
měrů jsem podal stížnost a nárokoval 
odškodnění. Byl jsem odškodněn 200 
Kčs, slovy dvě stě korun českosloven-
ských. Bylo mi sděleno, že jestli vyře-
šení považuji  za nedostačující, mám 
podat  žalobu  na  republiku.  Mávl 
jsem nad  tím  rukou, nepotřebuje  to 
komentáře.

Zapomenuto  to  být  nesmí,  to  je 
jasné. Ale  také by nemělo být  zapo-
menuto a varováním, jak naše orgány 
otočily  a  pronásledovaly  vlastní  lidi 
v  době,  kdy  už  nám  sovětští  vojáci 
nijak neškodili. Dnešní doba se tomu 

nápadně podobá.
A v neposlední řadě toto nemůže 

být zneužíváno ke štvanici proti Rus-
ku.  Svatoušci  to  rozhodně  nejsou. 
Ať se nám to líbí nebo nelíbí, jsou to 
sousedé  a  s  těmi  je  potřeba  vychá-
zet.  Brežněv  a  cesta  ke  komunismu 
už je minulostí, dnes je tam moderní 
schopný chlap. Na to, co nám proved-
lo  Německo,  jsme  nějak  rychle  za-
pomněli. Dohledal a potrestal někdo 
esenbáka, který kopal do pana Bohá-
če staršího?!?!?!

Co se týče "mého příběhu", dlou-
ho mi připadalo neuvěřitelné a směš-
né, že v době kdy se  létá do kosmu, 
je možné někoho zavřít za pravdivou 
větu. Dnes je 603 let je od upálení M. 
Jana Husa za pravdu. Dnes už mi to 
směšné nepřipadá. Jak je vidět, moc 
se nezměnilo. Celý život poctivě pra-
cující  a  rozumně  uvažující  člověk  je 
"extrémista,  populista,  nacionalista, 
nácek,  rasista“....nevím,  co  všechno 
ještě....a  zase  je  ve  stejném  riziku. 
Tresty  jsou  dokonce  mnohem  vyšší 
než za normalizace. Půl roku natvrdo 
za  přimalování  tykadel  na  plakátě. 
Kdyby  to  udělal  někdo  mně,  srdeč-
ně  se  zasměji  a  tím  to  končí.  Pan 
Smetana  byl  ve  vězení  podrobován 
ponižujícím prohlídkám. Naopak pi-
tomá husa, která se vysvleče a skáče 
na  presidenty,  ta  je  dokonce  někte-
rými "umělci" a médii podporována. 
Odporná  vitrínka  přímo  u  radnice 
uráží  řádně  zvoleného  presidenta. 
Beztrestně. I já vím, že je to starý ne-
mocný  člověk,  který  si  někdy nevidí 
do úst. Ale jednou je to president re-
publiky a zaslouží úctu, ať je jaký chce. 
Komu se to nelíbí, ať chodí k volbám.

Ještě musím  připomenout  nepří-
jemnou  pravdu  (pro  dnešní  propa-
gandu a pojetí událostí). Samozřejmě, 
nabiti ruštinou ze školy,   jsme běhali 
mezi  sovětskými  tanky  (převažovaly 
OT  a  nákladní  auta,  abych  byl  přes-
ný)  a snažili jsme se vojákům vysvět-
lit, že zde žádná kontrarevoluce není 
a  nebyla  –  veškeré  pozitivní  změny 
organizoval ÚV KSČ !!!!!!!!!!. Já osob-
ně jsem ale nenarazil ani na jednoho 
Rusa !!!!! Opravdu to byli neinformo-
vaní kluci cíleně sesbíraní z neruských 
republik,  rusky  uměli  mizerně  nebo 
vůbec  !!!!  Oni  vůbec  nevěděli  kde 
jsou, někteří si mysleli že v Západním 
Německu  !!!.  Také  byli  zpracováni 
a  přesvědčeni,  že  cihlový  dům může 

mít  jen buržoazie. Mysleli  si,  že  jsou 
v buržoazním hnízdě a do takových je 
potřeba střílet !!!! Jeden z nich, Tolja 
K. se v PV oženil. Brzy se mu rozsvíti-
lo v hlavě. Úplně normální člověk, se 
stejnými  názory  jako  my.  Odpověd-
nost byla na vedení SSSR.

Sovětům se to ale vymstilo. Po na-
padení spojence, a ještě k tomu toho 
nejvěrnějšího,  už  jim  nedůvěřovala 
ani  jediná  země.  To  vedlo  k  pádu 
SSSR.

Učebnicová  ukázka,  kam  až  to 
může přivést lživá propaganda. Opět 

varování pro dnešní dobu. Jako přes 
kopírák!!!  Jediný  rozdíl  je  opačný 
vítr.

Nastoupil  jsem  do  zaměstná-
ní.  Jeden  velmi  nebezpečný  kolega, 
normalizační  sovětčík    nás  pod  vý-
hrůžkami  a  sprostým  řevem  přinu-
til ke vstupu do SČSP. Tito lidé jsou 
pořád ve vysokých "demokratických" 
funkcích a  stejně nebezpeční. Po 29 
letech. Proto začínám být znova opa-
trný. Už potřetí v životě.

Čtenář Prostějovských 
radničních listů 

Pietní akt k uctění památky obětí srpnové invaze v roce 1968
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Ze sbírky uměleckých děl města 
Prostějova

Myšlenka  zřízení  prostějovské měst-
ské umělecké galerie měla v roce 1914 
svůj  počátek  ve  snaze  vybavit  repre-
zentativní i kancelářské prostory nové 
radnice obrazy a plastikami. Moudře 
zvítězil  záměr  postupně  získat  pro 
výzdobu  kvalitní  díla  předních  auto-
rů. Jako první byla  ještě v  roce  1914 
pořízena  dvě  panoramata  Prostějo-
va od Aloise Kalvody. Další výtvarná 
díla  především  moravských  umělců 
byla  zakupována  jako doplněk  vyba-
vení  kanceláří  od  konce  roku  1917. 
V polovině 20.  let se vzrůstem počtu 
zakoupených  děl  převládl  názor  vy-
tvořit  fond  pro  budoucí  městskou 
obrazovou  galerii.  Tato  kolekce  se 
rozrůstala  i díky darům. Po krátkém 
a  přechodném  zřízení  galerie  v  le-
tech 1939 až 1941 ve dvorním traktu 
radnice další neúspěšné pokusy o její 
obnovení v poválečném období smě-
řovaly mimo vlastní radniční budovu. 
V roce 1954 bylo v majetku města přes 

pět  set  obrazů  a  plastik  umístěných 
nejen  na  radnici  a  v  dalších  měst-
ských objektech, ale  také v depozitá-
řích muzea, kam byla nakonec v roce 
1976 předána většina fondu. Proto je 
současná  kolekce  jen  zlomkem  pů-
vodního městského uměleckého ma-
jetku. V období do roku 1989 naopak 
byla  zakupována a v budově  radnice 
instalována díla poplatná době. V 90. 
letech minulého století byla ustavena 
komise  pro  nákup  uměleckých  děl. 
Koncepce  nákupů  postupně  směřo-
vala ve snahu získat do městských sbí-
rek především tvorbu malířů, grafiků, 
sochařů a  fotografů, kteří  se narodili 
či  působili  v  Prostějově  a  na Prostě-
jovsku  a  díla  s  tematikou  spojenou 
s naším regionem. Hlavní myšlenkou 
tohoto  projektu  je  prezentovat  umě-
ní  našeho  regionu  ve  veřejných  pro-
storách  města  a  podporovat  tvorbu 
místních  a  s  Prostějovskem  spjatých 
umělců. 

Počátkem  roku  2006  proběhla 
v  Muzeu  Prostějovska  výstava  na-
zvaná  Na  cestě  za  budoucí  galerií 
s podtitulem Umělecká díla v majet-
ku města Prostějova. Na ni tematic-
ky  i koncepčně navázala v  listopadu 
2016 další výstava Z nových přírůst-
ků  výtvarných  děl.  Ve  výstavní  síni 
v  Regionálním  informačním  centru 
v  prostějovském  zámku  byla  tehdy 
instalována  kolekce  obrazů  vybra-

ných  z  děl  postupně  zakoupených 
na  základě  doporučení  komise  pro 
nákup uměleckých děl v letech 2006 
až  2016.  Obě  tyto  výstavy  vyvolaly 
mimořádný zájem návštěvníků a byly 
laickou i odbornou veřejností přízni-
vě přijaty.

Nedávno  dokončená  adaptace 
vyčleněných  prostor  prostějovského 
zámku pro výstavní účely umožňuje 
důstojnou  prezentaci  vybraných  děl 
z  městského  uměleckého  majetku. 
Navíc  vstřícný  postoj  zastupitelů 
města v podobě každoročně schvalo-
vaného příspěvku na nákup umělec-
kých děl by i v budoucích letech mohl 
umožnit nejen nákupy ze soukromé-
ho majetku, ale především koncepční 
vyhledávání  dalších  děl  na  českém 
trhu s uměním.

Výstava ze sbírky uměleckých děl 
města Prostějova je dalším pohledem 
do  městského  depozitáře.  Představí 
část  výtvarných  děl,  která  jsou  ob-
vykle  očím  široké  veřejnosti  skryta. 
Záměrem  je  ukázat  tato  díla  laické 
i  odborné  veřejnosti, místním  i mi-
moprostějovským  milovníkům  vý-
tvarného umění a naplnit tak sto let 
starou ideu. 

PhDr. Miroslav Macík

obraz Masky                               obraz Hřiště Makabi
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INZERCE

Salmův Palác
Horní náměstí 371/1
779 00 Olomouc

+420 727 840 558
olomouc@fund.cz
www.czech-fund.cz

INVESTUJTE
DO KOMERČNÍCH
NEMOVITOSTÍ
V ČR
Zhodnocení za rok 2017: +5,17 %, 
od založení: +13,75 %

Sdílíme pobočku s NEY spořitelní družstvo

Zprostředkovatelem investičních nástrojů je společnost EFEKTA investiční zprostředkovatel s.r.o. Výše 
uvedené údaje o výkonnosti se týkají minulého období. Historické výnosy nezaručují podobné výnosy 
v budoucnu. Investování do podílových listů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména 
z povahy těchto investičních nástrojů, z  právních předpisů a  zvyklostí příslušných fi nančních trhů, 
resp. zemí. Investor nese plně riziko své investice, včetně možné ztráty. Prezentované zhodnocení 
v minulých letech je již očištěno o nákladovost fondu (TER), konečný výnos investice však může být 
ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do 
fondu provést. Výnos od založení je za období 23.02.2016–31.07.2018. Informace jsou čerpány ze 
statutu fondu a webových stránek Liechtenstein Investment Fund Association.

RV
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01
77

5/
01

OZNÁMENÍ
Levicový klub žen Praha, klub Prostějov připravuje pro své členy a další
zájemce z řad seniorů zájezd na Vranovskou přehradu a zámek Vranov. 

Akce se uskuteční v září 2018 za finanční podpory statutárního města 
Prostějova.Přihlášky na mobil  737 747 342.      LKŽ PV

POZVÁNKA
Srdečně vás zveme 22. 9. 2018 od 14:00  

na podzimní tvoření šperků a dekorace technikou quilling  
(navíjení proužků papíru) 

v budově Církve bratrské, Šárka 10a . Vstupné 30 Kč. Požadovaný věk: 12+

POZVÁNKA
Moravsko-slezská křesťanská akademie, region Prostějov vás zve na přednáš-
ku univerzitního profesora Dr. Ladislava Tichého, ThD, kterou vysloví na téma 

„Chvála lásky apoštolem Pavlem“  
dne 26. září 2018 v 17:30 hod. 

 v budově Cyrilometodějského gymnázia, Komenského 17. Zve výbor MSKA.

ZVEME VÁS NA BESEDU „KRYM ČESKÝMA OČIMA“
Vlastenecké sdružení antifašistů České republiky pořádá  

v pátek 7. září od 15 hodin  
v restauraci Národního domu besedu,  

na níž bude o své nedávné návštěvě krymského poloostrova vyprávět posla-
nec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček. Srdečně zveme všechny, kteří 

si chtějí rozšířit své obzory nad rámec informací z našich médií.  
VSA ČR, z.s., Prostějov

Pozvánka na
DEN (PRO) PĚSTOUNSTVÍ

16. 9. 2018, 10:00–13:00 hodin
Areál Korunní pevnůstky Olomouc a Pevnosti poznání Olomouc,  

Tř. 17. listopadu 7
Setkání je určeno všem pěstounským rodinám, zájemcům o pěstounskou péči 

i těm, kteří by se o náhradní rodinné péči chtěli dozvědět více informací.
Více: www.rodinajeok.cz 
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Prohlídky radnice a radniční věže

Prostějovské hanácké slavnosti 
Dny evropského dědictví

sobota 15. 9. 2018

vě� 13:00, 14:00, 16:00   radnice 15:00 
prohlídky v 15:00 a 16:00 hod. budou doprovázeny krátkým 

vystoupením pěveckého sboru Nota Bene Prostějov 

neděle 16. 9. 2018

vě� 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00   radnice 9:00

Rezervace na tel. čísle 800 900 001 
Kapacita vě�e je omezena na 13 osob, radnice na 50 osob. 

Příjem objednávek v pracovní dny PO - ČT 8:00 - 16:00, PÁ 8:00 - 14:00

Prohlídky radnice a radniční věže

Prostějovské hanácké slavnosti 
Dny evropského dědictví

sobota 15. 9. 2018

vě� 13:00, 14:00, 16:00   radnice 15:00 
prohlídky v 15:00 a 16:00 hod. budou doprovázeny krátkým 

vystoupením pěveckého sboru Nota Bene Prostějov 

neděle 16. 9. 2018

vě� 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00   radnice 9:00

Rezervace na tel. čísle 800 900 001 
Kapacita vě�e je omezena na 13 osob, radnice na 50 osob. 

Příjem objednávek v pracovní dny PO - ČT 8:00 - 16:00, PÁ 8:00 - 14:00
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Dagmar Dorovská
výstava Klubu historického 
a státovědného v Prostějově
Po  prázdninové  přestávce  připravil 
Klub historický  a  státovědný  v Pros-
tějově na září výstavu autorských ob-
rázků Dagmar Dorovské. Vysokoškol-
ská pedagožka se sama za skutečnou 
výtvarnici  nepovažuje,  označuje  se 
za  naivní,  insitní  nebo  také  sváteční 
malířku. Totéž platí o jejich pracích ze 
dřeva a z keramiky. Snaží se o vlastní 
výtvarný projev, který nemá být pou-
hou napodobeninou  již  vytvořeného. 
Hlavní  inspirací  autorky  jsou  vzpo-
mínky  z  dětství,  které  prožila  v  obci 

Ondřej Petrlík – Snídaně
Přes svůj věk je Ondřej Petrlík (nar. 
1989  ve  Šternberku)  považován 
za výraznou osobnost současné čes-
ké  výtvarné  scény.  Absolvent  praž-
ské  Akademie  výtvarných  umění 
v  ateliérech  Václava  Skrepla  a  Ji-
řího  Kovandy,  stáže  u  prof.  Hanse 
Petera  Adamskiho  na  drážďanské 
Hochschule  für  Bildende  Künste 
a  prestižního  semináře  vedeného 
Antoniem  Lopezem  ve  španělském 
Valladolidu  a  účastník  finále  Ceny 
kritiků  za  mladou  malbu  na  sebe 
upozornil  již  za  studií.  Důkazem 
jeho  výtvarných  kvalit  je  zařazení 
ve stáji Černých koní galeristy a sbě-
ratele  současného  umění  Richarda 
Adama. Kromě řady výstav v České 
republice  má  za  sebou  také  samo-
statnou  prezentaci  v  Lipsku  a  spo-
lečný  výstavní  projekt  v  Basileji. 
Soustředí se sice především na mal-
bu a kresbu, ale věnuje se i instalaci

a částečně také akcím, které mají 
blízko k happeningu či performanci. 
Žije a tvoří v Praze

a Pardubicích. Na výstavě nazva-
né SNÍDANĚ se v Rainbow Gallery 

v  prostějovském  Kulturním  klubu 
DUHA  ve  Školní  ulici  prezentuje 
kresbami  a  malbami  menších  for-
mátů.

RAINBOW GALLERY PROSTĚJOV
DUHA – Kulturní klub u hradeb
Vernisáž  v  pátek  7.  září  2018  
v 17 hodin.
Výstava otevřena do 30. září 2018
po–čt 9–12 a 13–15 a pá 9–12
a  při  večerních  a  víkendových  ak-
cích.
Magistrát města Prostějova – Odbor 
školství, kultury a sportu,
oddělení  DUHA  –  Kulturní  klub 
u hradeb, Školní 4, Prostějov
FB: Rainbow Gallery,  IG:  rainbow-
galleryprostejov

Otaslavice.  Každý  obrázek  má  svůj 
příběh,  který  se  skutečně  stal  a  tak 
není divu, že spisovatel Jindřich Uher 
charakterizuje  její  výtvarné  projevy 
jako malované vyprávěnky. 

Vernisáž  výstavy  spojená  s  au-
torčiným  povídáním  o  vlastní  tvor-
bě  se uskuteční v  tradiční  třetí úterý 
v měsíci dne 18. září 2018 v 17 hodin 
ve výstavním sále Státního okresního 
archivu Prostějov v Třebízského ulici 
č. 1. 

Výstava  bude  ovšem  k  vidění  již 
od začátku září a zájemci ji tedy v sídle 
okresního  archivu  budou  moci  na-
vštívit již s předstihem před vernisáží. 
Všichni jsou srdečně zváni.  -tc-

	  
	  
	  

	  
 

	  

NABÍZENÉ	  POZICE	  
Výrobní operátor 

Kontrolor kvality 

Údržbář 

Specialista zásobování 

Manažer prodeje 

HR generalist 

Senior quality engineer 

A další pozice	  

	  

RUSKÁ FIRMA OTEVÍRÁ  NOVÝ 
VÝROBNÍ ZÁVOD! 

KDO JSME? 
DGPack je součástí DANAFLEX GROUP, největšího ruského výrobce 
flexibilních obalů. Vyrábíme obaly především pro potraviny, které 
jíme každý den. Již 17 let využíváme nejmodernější technologie  
a neustále investujeme do inovativních řešení. Nabízíme vám 
ojedinělou příležitost k profesnímu růstu. Respektujeme a vážíme 
si každého zaměstnance. Našimi hodnotami jsou poctivost  
a odpovědnost.  

	  
	  NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT 
Email: hr@dgpack.eu 
Tel.: p. Hamerská + 420 602 438 674 
Adresa: Průmyslová zóna B, Kralický Háj 

dgpack 
RV
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Lékárna u černého orla

S R D E Č N Ě  V Á S  Z V O U  P A R T N E Ř I  A  P O Ř A D A T E L É

Baletní 
škola Pirouette

14:00 
Zahájení 

Alena RaškováD E C H O VÁ  K A P E L A

Krumsíňanka
C O U N T R Y  TA N C E

Dětský taneční 
soubor

S E N I O R S K Á  TA N EČN Í  S K U P I N A

Druhý dech

VSTUP

ZDARMAVSTUP

2018
středa 22

3. 10.Prostějov, Spole
ký d

m

14.00–17.00

Podrobný program oslav na

PPodrobný progrgg am osllav

www.SvatekSenioru.cz.
Změna programu vyhrazena.

enioru.ccz.
Změna proogramu vyhrrazena.

KAREL KEKEŠI A RADIM LINHART

Doprovodný programakce od 13.00

SENIOR KAVÁRN
A

K
ÁVA

 A  KOLÁČEK ZDARM
A
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Otevírací doba ICM během škol-
ního roku 2018/2019
ICM  Prostějov  bude  otevřeno  každý 
všední  den  od  12.00  do  17.00  hod. 
Internet  pro  veřejnost  je  dostupný 
od 14.30 hod.
Změny v otevírací době ICM
Od pondělí 3. do středy 5. září bude 
ICM  Prostějov  pro  veřejnost  ote-
vřeno  od  12.00  do  16.00  hodin. 
Ve  čtvrtek  6.  a  v    pátek  7.  září  má 
ICM  Prostějov  zavřeno,  najdete  nás 
na Burze volného času.

Aktuální informace najdete  
vždy na našich stránkách  
www.icmprostejov.cz.
AKCE PLÁNOVANÉ NA ZÁŘÍ
Burza volného času
Ve čtvrtek 6. a v pátek 7. září najde-
te náš stánek na Burze volného času 
v areálu SPORTCENTRA – domu dětí 
a mládeže (Olympijská 4. Prostějov). 
Budeme mít pro vás připraveny zají-
mavé  informační  materiály,  logické 
hříčky, kvízy i kreativní aktivity. 
Den otevřených dveří Informač-
ního centra pro mládež a MEIS 
Prostějov
V pondělí 10. září od 14.00 do 17.00 
hodin jsou pro všechny zájemce ote-
vřeny  prostory  ICM  Prostějov.  Čeká 

na vás spoustu zajímavých materiálů, 
seznámíme vás s naší činností, s akti-
vitami, které pro veřejnost připravuje 
naše  zahraniční dobrovolnice Maria, 
i  s aktivitami Městského evropského 
informačního  centra,  které  při  ICM 
působí. 
Evropská dobrovolná služba 
v ICM Prostějov
Do činnosti ICM Prostějov je i v tom-
to  školním  roce  zapojená  zahraniční 
dobrovolnice  z  Rumunska,  Maria 
Hretculesei.  Pro  zájemce  z  řad  ve-
řejnosti  připravuje  setkání  spojené 
s  konverzací  v  anglickém  jazyce.  Se-
tkat se s ní můžete během kreativních 
dílen a na dalších akcí, které pro vás 
připravujeme.  Sledujte  naše  webové 
stránky, kde najdete aktuální nabídku 
– www.icmprostejov.cz.
Průkazy ISIC Scholar, ISIC 
a ITIC
Chcete  využívat  slevy  a  výhody,  kte-
ré  vám  zajistí  průkazy  ISIC  Scholar 
(žáci), ISIC (studenti) nebo ITIC (pe-
dagogové) – v Prostějově, na cestách 
v ČR  i  v  zahraničí? Kartu  si můžete 
vyřídit v ICM Prostějov, Komenského 
17 v otevírací době. Informace o tom, 
co potřebujete k vyřízení karty, a naši 
otevírací  dobu  najdete  na  našem 
webu www.icmprostejov.cz.

ICM Informační centrum pro mládež ProstějovPROGRAM NA ZÁŘÍ
Pondělky 9.30–11.30 – Klub rodičů 
a dětí – program pro rodiče s malými dětmi 
Vám rozšíří obzory, zatímco Vaše děti si zlepší 
své sociální, pohybové, hudební a manuální 
schopnosti. Probíhá každé pondělí mimo 
srpen a státní svátky.
Středy 8.30–11.30 – Školička v Mozaice 
19. 9.–24. 10.
Adaptační kurz pro děti před vstupem do MŠ 
(od 2 let věku). Připravte své děti na vstup 
do mateřské školy a na odloučení od rodičů. 
8 dětí. Jen pro přihlášené! 
Pátky dopoledne – NOVINKA! Cvičení 
rodičů a dětí 21. 9.–2. 11. + volná herna 
Přijďte se s dětmi protáhnout a zábavnou 
formou působit už odmalička proti vadnému 
držení těla, plochým nohám apod. 
Bližší informace a přihlášky na svobodovae@
zebrik-os.cz nebo na tel.: 739 524 805.
Úterky a čtvrtky – vzdělávací a volnoča-
sová setkání
11. 9. JAK BUDOVAT ZDRAVÝ VZTAH? 
I. – Porozumění našim odlišnostem 
17.30–19.00
Kurz Ing. P. Mečkovského M.A.
Každý pocházíme z jiné rodiny, máme 
zakořeněné jiné zvyky a standardy. Co je pro 

jednoho “normální”, druhého může vytáčet.
13. 9. DOMÁCÍ PRALINKY – kulinářský 
podvečer s G. Čopákovou 17.00–19.00
V tomto kulinářském podvečeru se dozvíme, 
kdy a jak se začaly belgické pralinky vyrábět, 
jaké jsou způsoby výroby.
18. 9. JAK BUDOVAT ZDRAVÝ VZTAH? 
II. – Tajemství naslouchání 17.30–19.00
Kurz Ing. P. Mečkovského M.A.
25. 9. JAK BUDOVAT ZDRAVÝ VZTAH? 
III. – Vetřelci v manželství 17.30–19.00
Kurz Ing. P. Mečkovského M.A.
Každý vztah je založen na vzájemné důvěře. 
Čím větší důvěra, tím větší blízkost..
27. 9. Obrázek z kamínků – tvořivá dílna 
s E. Svobodovou, DiS. 17.00–19.00
NAŠE AKTIVITY JSOU URČENY ŠIROKÉ 
VEŘEJNOSTI A KAŽDÝ JE SRDEČNĚ ZVÁN!
Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší info: 
J. Rozehnalová 776 347 021,  
mozaika@zebrik-os.cz, 
FB: mozaika.multikulturni.centrum,  
www.zebrik.org

Aktivity projektu Klub rodičů a dětí jsou pod-
pořeny z dotačního programu Rodina (MPSV), 
dále je podpořil Olomoucký kraj a statutární 
město Prostějov. 
Aktivity projektu Integrační aktivity pro 
cizince podpořilo statutární město Prostějov 
a Olomoucký kraj
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CELÝ MĚSÍC

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. Čtvrté kolo probíhá od 1.8. do 27.9.

3.9.  | PO | 9H   
KNIŽNÍ BAZAR

6., 20.9. | ČT | 15–17H | UČEBNA  
PORADNA SOS

13.9. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL 
PETR HRACHOVEC: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

15.9. | SO | 10–12H 
PIKNIK U KNIHOVNY

17.9. | PO | 17H | PODKROVNÍ SÁL 
IZRAELSKO-PALESTINSKÝ KONFLIKT OD ROKU 1905 
DO SOUČASNOSTI

20.9. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL 
SETKÁNÍ S MILOŠEM URBANEM

21.9. | PÁ | 16.30 H | PODKROVNÍ SÁL
MASARYK FASCINUJÍCÍ A IRITUJÍCÍ

25.9. | ÚT | 9H | PŮJČOVNA
TVOŘIVÁ KNIHOVNA

26.9. | ST | 9.30H | UČEBNA  
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

26.9. | ST | 17.30H  
NA KOLE DO HORSKÝCH VESNIC ÁZERBÁJDŽÁNU 

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

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

Vernisáž výstavy výt-
varných prací Petra 
Hrachovce, které vzni-
kaly v dílně počítačové 
grafiky Nadace Bona 
v Praze podporující 
klienty s psychickým hen-
dikepem. Výstavu bude 
možné navštívit v Galerii 
Na Půdě knihovny až do 
poloviny října.

„Pohodové“ piknik s knihovnou se vrací. První dva ročníky byly velmi úspěšné, a proto se le-
tos sejdeme znovu. Čaj, kafe, kakao, čtivo i deskové hry dodáme. Můžete se zastavit jen na 
chvilku nebo s námi příjemně strávit celé dopoledne. Pozvěte známé, sousedy a kamarády, 
vemte s sebou piknikovou deku a nějaké dobroty. Sejdeme se v parčíku u knihovny, pokud 
bude pršet, schováme se dovnitř. Koná se s podporou projektu Zdravé město Prostějov.

Izraelsko-palestinský konflikt je jedním z nejkomplikovanějších problémů novodobých dějin. 
Jeho příčiny, vývoj a další souvislosti se ve své přednášce pokusí vysvětlit Ing. Jaromír 
Vykoukal.

Autorské čtení známého spisovatele Miloše 
Urbana zahájí druhý ročník jedinečného projektu 
Spisovatelé do knihoven, jehož cílem je představit 
čtenářům zajímavé současné české autory. 

Přednáška teologa prof. Ctirada V. Pospíšila, 
autora připravované knihy Masaryk fascinu-
jící a iritující, se zaměří na duchovní rozměr 
Masarykova boje při vzniku Československé 
republiky v roce 1918. Koná se ve spolupráci 
s Církví československou husitskou.

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

Zahájení kurzu trénování paměti, ve kterém se dozvíte, co můžete 
udělat pro to, abyste si udrželi své duševní schopnosti co nejdéle. Do 
kurzu je nutné se předem přihlásit v čítárně (tel. 528 329 661). Tato akce 
je určena především seniorům. 

Vyprávění a promítání fotografií cyklocestovatele Radomíra Čížka, který vystoupal do odlehlých vesniček na úpatí hor 
Ázerbájdžánu, aby si potvrdil, že nejsilnější zážitky a fascinující život se odehrává v zapadlých koutech země.
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Na kole do horských vesnic Ázerbájdžánu

Se šumperským cyklocestovatelem 
Radomírem  Čížkem  jsme  se  se-
tkali už v minulém roce, kdy nám 
povídal  o  své  výpravě na  kole  na-
příč Balkánem. Ve  středu  26.  září 
v 17.30 hod. se dozvíme víc o jeho 
cestě  do  turisty  stále  ještě  neob-
jeveného  Ázerbájdžánu.  Hlavním 
cílem jeho výpravy bylo na vlastní 
kůži okusit  život  „obyčejných“  lidí 

v  odlehlých  horských  vesničkách, 
kde  končí  cesty  a  začíná  jiný  svět 
–  svět,  kde  se  čas  jakoby  zastavil 
a kde lidé žijí v pro nás těžko před-
stavitelných  podmínkách.  Proč  se 
rozhodl dobrovolně stoupat v drs-
ném počasí do strmých kopců Kav-
kazu a proč vedla jeho trasa právě 
do  vesnic,  o  nichž  nebývá  v  prů-
vodcích ani zmínka? Protože právě 

v těchto končinách bývá cestovatel 
za vynaložené úsilí odměňován ne-
jen úchvatnými přírodními  scené-
riemi, ale i silnými emocemi a pře-
devším  proto,  že  se  zde  setkává 
s ohromně zajímavými a pohostin-
nými lidmi. Ázerbájdžán je zkrátka 
fascinující  země.  Stačí  jen  nechat 
se unášet osudem a o zážitky máte 
postaráno. 

Izraelsko-palestinský konflikt od roku 1905 do současnosti
Izraelsko-palestinský konflikt  je  jed-
ním z nejkomplikovanějších problé-
mů novodobých dějin. Začal rozhod-
nutím velmocí – vítězů první světové 
války, které se rozhodly na části úze-
mí poražené osmanské říše ustanovit 
novodobý  židovský  stát.  Je  to  kon-
flikt, který trvá desítky let a který má 
snad všechny roviny – ekonomickou, 

sociální,  národnostní,  válečnou,  po-
litickou  i  náboženskou.  Pro  většinu 
světa  je  v něm  jen  jeden  viník,  a  to 
Stát  Izrael.  Světové  organizace  se 
předhánějí v tom, která častěji a tvr-
ději odsoudí  izraelský stát,  schvalují 
fatální překrucování dějin a tím celý 
konflikt udržují při životě a stupňují 
ho. Ing. Jaromír Vykoukal se v pon-

dělí 17. září v 17 hod. ve své přednáš-
ce pokusí projít časovou chronologii 
vzniku  a  vývoje  celého  konfliktu 
a zavazuje se, že – pokud je to vůbec 
možné – bude postupovat dle zásady 
padni  komu  padni.  Přijďte,  pokud 
vám není  lhostejné,  jak  se  současný 
svět vyvíjí, a nezáleží na  tom, komu 
v tomto konfliktu „fandíte“.

Setkání s Milošem Urbanem
V  září  začíná  druhý  ročník  jedi-
nečného  projektu  Spisovatelé 
do  knihoven,  jehož  cílem  je  pro-
pagovat  současnou  kvalitní  českou 
literaturu  a  představit  veřejnosti 
zajímavé,  známé  i  méně  známé 
české autory. Prvním, koho v rámci 
letošního  ročníku  tohoto  projektu 
ve čtvrtek 20. září v 17 hod. přivítá-
me, bude známý prozaik Miloš Ur-
ban. Narodil  se  r.  1967 v Sokolově 
a část dětství prožil na českosloven-

ské ambasádě v Londýně. Vystudo-
val moderní filologii na Filozofické 
fakultě Univerzity  Karlovy  v  Praze 
a  pracuje  jako  redaktor  v  nakla-
datelství  Argo.  Zaujal  už  svým de-
butem  z  roku  1998  Poslední  tečka 
za  Rukopisy.  Následovaly  úspěšné 
romány Sedmikostelí, Stín katedrá-
ly  Santiniho  jazyk,  Lord  Mord, 
Přišla  z moře  či  sci-fi  román Urbo 
Kune a další. Jeho kniha Hastrman 
získala cenu Magnesia Litera a stala 

se předlohou nového filmu Ondřeje 
Havelky. Nenechte si ujít zajímavou 
příležitost,  přijďte  si  poslechnout 
autorské čtení a zeptejte se na vše, 
co vás zajímá.

Provoz knihovny 
pro děti a mládež 
Plánované  stěhování  dětské 
knihovny  zpět  na  Vápenici  se 
opozdí.  Od  3.  září  bude  provoz 
dětského  oddělení  pokračovat 
na nádvoří prostějovského zámku 
na  Pernštýnském  náměstí.  Těší-
me se na vás jako obvykle v pon-
dělí, ve středu, ve čtvrtek a v pá-
tek od 11 do 17 hod., v sobotu pak 
od 8 do 11.30 hod. 

Virtuální univerzita 
třetího věku
Další semestr Virtuální univerzity 
třetího věku začne začátkem října 
–  v  úterý  9.  10.  v  9.30  hod. Mů-
žete se těšit na pokračování cyklu 
České  dějiny  a  jejich  souvislos-
ti,  tentokrát  od  15.  do  19.  století. 
Uvítáme absolventy minulého se-
mestru, ale přidat se mohou i další 
zájemci. Více informací se dozvíte 
na webových  stránkách  knihovny 
a v příštím čísle Radničních listů.

Trénink paměti 
aneb Jak si lépe 
pamatovat
Také se vám zdá, že hodně zapomí-
náte, nevybavujete si jména a stále 
něco hledáte? Určitě jste už slyšeli 
o kurzech trénování paměti. Osvo-
jíte si v nich různé triky a návody, 
jak  si  udržet  v  paměti  informa-
ce,  které  potřebujete.  Nebojte  se, 
v  kurzech  se  nezkouší,  ani  nemu-
síte  své  výsledky  nikomu  ukazo-
vat.  Spíše  si  oprášíte  své  znalosti, 
strávíte čas v příjemném prostředí, 
užijete  si  legrace  a  třeba navážete 
i  nová  přátelství.  Kurz  trénování 
paměti má šest lekcí a bude probí-
hat  od  října  do  prosince.  Budeme 
se  scházet  jedenkrát  za  14  dnů, 
vždy ve středu v 9.30 hodin v učeb-
ně  v  přízemí  knihovny.  Začneme 
26. září 2018. Hlásit se můžete už 
nyní  na  tel.  č.  582  329  661  nebo 
osobně  v  čítárně.  Počet  účastníků 
je omezen. Kurz je zdarma, ale při-
hlášení je již závazné.

Těší se na vás lektorka  
M. Vyroubalová
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Pravidelná otvírací doba divadelní pokladny (předprodeje vstupenek):
pondělí a středa 10-12 a 13-17 hodin, 
v úterý a ve čtvrtek 13-17 hodin, v pátek je zavřeno.
Vchod do pokladny je z terasy Národního domu.

Bezbariérový přístup do divadelního sálu | Možnost zapůjčení sluchátek
V přednáškovém sále a na jevišti za oponou nejsou sedadla číslována.
Na všechny abonentní akce je možno dokoupit vstupenky. Zakoupené vstupenky zpět 
nepřijímáme. Doprodej vstupenek vždy půl hodiny před začátkem představení pouze 
na dané představení. Platnost rezervace vstupenek je 14 dní, online rezervace 7 dní.
Sleva LAST MINUTE – poloviční vstupné půl hodiny před začátkem akce, pouze na akce 
označené zkratkou LM. Sleva pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P – poloviční vstupné.
Vstupenky na akce Městského divadla v Prostějově jsou dotovány městem Prostějov.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Vážení diváci,

vzhledem k rozsáhlým opravám Národního domu posouváme začátek divadelní sezóny 2018/2019 
a nabízíme Vám program na měsíc říjen.
Vstupenky si můžete zakoupit jako obvykle v předprodeji. Vstup do pokladny je sice trochu skryt 
za lešením, ale provoz to nijak neovlivňuje – dokonce jsme pro Vás rozšířili otevírací dobu.
Novou sezónu zahajujeme také s  novou grafickou úpravou webových stránek. V  přehledné 
struktuře najdete všechny informace k divadelnímu programu.

Jana Maršálková, ředitelka divadla

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN: 
ČTVRTEK 4. ŘÍJNA | 19 HODIN 
MIMO PŘEDPLATNÉ | NÁHRADNÍ TITUL ZA ČESKÉ NEBE
Cimrman – Smoljak – Svěrák
VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ
Hrají: Z. Svěrák/M. Čepelka, P. Brukner/J. Čepelka j. h./V. Kotek j. h., J. Weigel/
P. Riedinger, J. Hraběta/M. Šimon, V. Kotek/J. Rumlena, režie: Ladislav Smoljak
DIVADLO JÁRY CIMRMANA PRAHA

SOBOTA 6. ŘÍJNA | 16 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL | ČTYŘLÍSTEK – PŘEDPLATNÉ PRO DĚTI A RODIČE, DOPRODEJ
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

NEDĚLE 7. ŘÍJNA  | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | APLAUS 2018 | OMEZENÝ POČET MÍST | POŘÁDÁ TK PLUS                   
David Hare: SKLENĚNÝ STROP
Hrají: T. Vilhelmová, J. Langmajer, V. Navrátil/V. Pokorný, překlad: Jan Šotkovský, režie: Vít Vencl
DIVADLO UNGELT PRAHA

PONDĚLÍ 8. ŘÍJNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5P, DOPRODEJ
Alois Mrštík, Vilém Mrštík: MARYŠA
P. Gajdošíková, D. Urban, V. Říha, N. Lichý, M. Haroková, K. Krejčí ad.
Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
DIVADLO PETRA BEZRUČE OSTRAVA

ÚTERÝ 9. ŘÍJNA | 18 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | 50 KČ, STUDENTI VSTUP VOLNÝ
POŘAD VĚNOVANÝ 100. VÝROČÍ REPUBLIKY 
DRAHÁ MAMA / DEAR ALICE
Scénické čtení z dopisů výjimečných žen blízkých TGM 
– Charlotty a Alice Masarykových
Účinkují: Daniela Kolářová, Marie Málková
Dramaturgie: Lucie Němečková, režie: Zuzana Burianová
Pořádá ZUŠ V. A. Prostějov

ÚTERÝ 9. ŘÍJNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ | NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 18. KVĚTNA 
Bolek Polívka: ŠAŠEK A SYN
Převýchova mladého šlechtice v šaška, to vše za trest, a v sedmi obrazech. 
Hrají: V. Polívka, B. Polívka, M. Chovanec, J. Barin Tichý, O. Klíč, J. Fretti Pfeifer/
P. Zatloukal a D. Rotter 
Režie: Bolek Polívka
DIVADLO BOLKA POLÍVKY BRNO

ČTVRTEK 11. ŘÍJNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA B, DOPRODEJ, LM | SLEVA PRO SENIORY 50%
POŘAD VĚNOVANÝ 100. VÝROČÍ REPUBLIKY
KDE DOMOV MŮJ
Štěpán RAK – kytara, Matěj Jan RAK – kytara
AGENTURA ANDANTE PRAHA

PÁTEK 12. ŘÍJNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA A, DOPRODEJ
Kristof Magnusson: KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY
Hrají: B. Klepl/M. Maděrič, K. Hádek/V. Jílek, M. Slaný/P. Bláha, F. Blažek/R. Štabrňák
Režie: Jan Jirků
STUDIO DVA DIVADLO PRAHA

PONDĚLÍ 15. ŘÍJNA | 9 A 11 HODIN
DIVADELNÍ SÁL  | PRO ŠKOLY | 60 MINUT 
Podle Rudolfa Čechury – Jiřího Šalamouna: MAXIPES FÍK
DIVADLO KRAPET PRAHA 

PONDĚLÍ 15. ŘÍJNA  | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | 1. ABONENTNÍ KONCERT, DOPRODEJ, LM
KLAVÍRNÍ DUO SCHIAVO – MARCHEGIANI
Marco SCHIAVO, Itálie, Sergio MARCHEGIANI, Itálie

STŘEDA 17. ŘÍJNA | 19 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | PRO ŽÁKY ZUŠ VSTUP VOLNÝ 
DUO PAPILIO | baryton, kytara
Koncert sponzoruje a pořádá MUDr. Zdeněk Vlk.

ČTVRTEK 18. ŘÍJNA | 9 A 11.15 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 80 MINUT
Ulrich Hub: TUČŇÁCI NA ARŠE
Režie: Tereza Říhová
MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN

PÁTEK 19. ŘÍJNA | 19 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL | APLAUS 2018 | OMEZENÝ POČET MÍST | POŘÁDÁ TK PLUS
Petr Abraham: MOJE HRA
Hrají: J. Bartoška, J. Janěková ml., R. Hermanová, Z. Bydžovská, A. Kačerová, 
V. Peterková, A. Koutná, M. Kubačák, režie: Jan Kačer
DIVADLO KALICH PRAHA

SOBOTA 20. ŘÍJNA | 19 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ 
John Chapman, Dave Freeman: KLÍČ PRO DVA
Hrají: M. Drmolová, H. Švédová, J. Dohnal, M. Jančík, P. Drmola, H. Šprynarová, 
R. Volek, D. Vicencová, režie: Pavel Drmola
MOJE DIVADLO PROSTĚJOV

PONDĚLÍ 22. ŘÍJNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | ABONENTNÍ KONCERT - BONUS
Bedřich Smetana: MÁ VLAST
Slavnostní koncert ke státnímu svátku
Diriguje: Stanislav Vavřínek
„Cyklus symfonických básní z dob národního obrození k oslavě české státnosti“
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
Pořádá Olomoucký kraj/spolupořádá Statutární město Prostějov

ÚTERÝ 23. ŘÍJNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | VYPRODÁNO
KRYŠTOF: JenomPísničkyTour
Pořádá ZL Production s. r. o.

ČTVRTEK 25. ŘÍJNA | 9 A 11 HODIN
DIVADELNÍ SÁL  | PRO ŠKOLY | 50 minut
Radek Beran – Marie Nováková: MEDOVÁ KRÁLOVNA
Hrají: D. Linka, M. Hajn, F. Huml, J. Piktorová, režie: Radek Beran
DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ

ČTVRTEK 25. ŘÍJNA | 18 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | LISTOVÁNÍ Č. 1, DOPRODEJ
Šindelka – Mašek – Pokorný
SVATÁ BARBORA
Účinkují: Petra Bučková a Alan Novotný
Autogramiáda s autorem knihy Markem Šindelkou

STŘEDA 31. ŘÍJNA | 9 A 11.30 HODIN
DIVADELNÍ SÁL |  PRO ŠKOLY | 
Jaromír Nohavica – Vlastimil Peška: 
KABARET NOHAVICA 
ANEB BAREVNÉ KORÁLKY NA ŠŇŮRCE
Režie: Vlastimil Peška
DIVADLO RADOST BRNO
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Loutkářský soubor Pronitka 
připravuje  novou  sezónu  pohádek 
pro děti předškolního věku na stá-
lé  scéně  v  prostějovské  sokolovně 
na Skálově náměstí č. 4. Jako každý 
rok  budeme  hrát  zhruba  od  Duši-
ček  do  Velikonoc,  každou  neděli 
dvě představení, nebude chybět ani 
premiéra nové pohádky.

O aktuálním programu se můžete 
dočíst  v  Prostějovských  radničních 
listech, na plakátech v sokolovně a vy-
braných školkách, na internetu i FB.

Celoročně  nabízíme  asi  hodi-
nové  „výjezdní“  představení,  které 
po  předchozí  dohodě  přivezeme 
k vám na vaši kulturní akci. V před-

vánočním  období  nás  doprovází 
i Mikuláš, Anděl a Čert.

Rádi také přivítáme každého, kdo 
by chtěl rozšířit naše řady a připra-
vovat a hrát pohádky.

Lucie  Hlačíková,  principál-
ka  souboru  Pronitka,  kontakt  tel. 
606 194 363

Divadlo pokračuje v prodeji předplatného na příští sezónu
Prodej  předplatného  v  Městském 
divadle  je  obnoven.  Do  6.  září  si 
mohou zájemci vybírat abonmá čtyř 
divadelních skupin, koncertní abon-
má,  dětské  předplatné  Čtyřlístek 
a scénické čtení LiStOVáNí.

Dětské předplatné Čtyřlístek má 
k dispozici krásná místa a je vhodné 
pro děti již od čtyř let. 

Prvním  titulem,  který  Čtyřlís-
tek  nabízí,  je  Hurvínkova  cesta 
do  Tramtárie.  DIVADLO  SPEJBLA 
A HURVÍNKA se vrací do Prostějo-
va 6. října 2018.

Pro  prodej  předplatného  se  po-
kladna  uzavře  ve  čtvrtek  6.  září. 
A  následně  v  pondělí  10.  září  se 
otevře  pro  zájemce  o  vstupenky 
na představení a koncerty.

Říjnová  nabídka  je  opravdu  bo-
hatá. Prostějovský divák může shléd-
nout  díla  klasická,  třeba  Maryšu 
z DIVADLA PETRA BEZRUČE OST-
RAVA, ale i komediální, třeba Kutloch 
aneb i muži mají své dny, kterou uvádí 
STUDIO DVA DIVADLO PRAHA.

Projekt  scénického  čtení  LiStO-
VáNí.cz. začne v přednáškovém sále 

25. října. První kniha, se kterou bu-
deme  seznámeni,  se  jmenuje  Svatá 
Barbora.  A  bude  přítomen  i  autor 
knihy Marek Šindelka. 

Milovníky  vážné  hudby  jistě 
nadchne 15. října světoznámé KLA-
VÍRNÍ DUO SCHIAVO – MARCHE-
GIANI z Itálie. 

Vstupenky  si  můžete  zakoupit 
v  předprodeji,  který  rozšířil  svou 
otevírací  dobu. Vchod  do  pokladny 
je z terasy Národního domu. 

Hana Šprynarová

Omluva
V minulém vydání Prostějovských radničních listů došlo k záměně fotografií u dvou článků dvou loutkářských souborů 
Pronitka a Starost. Tímto se souborům omlouváme a přinášíme znovu fotografie se správnými popiskami:

Jana Gáborová, ref.vnějších vztahů

Divadlo Pronitka v Praze                   Divadlo Starost na Helfštýně  
(Tažení prostějovských loutkářů na Helfštýn)

Vernisáž výstavy

V  Centru  sociálních  služeb  Prostě-
jov  se  v  úterý  7.  srpna  uskutečnila 
vernisáž výstavy  fotografií uživatele 
sociální  služby  domov  pro  seniory 
–  pana  Stanislava  Pukla.  Jeho  fo-
tografie,  všechny pořízené  v našem 
zařízení, zaplnily tři nástěnky v pří-
zemí modré budovy a zbytek byl in-
stalován  ve  venkovních  prostorách 
areálu. Byly na nich nejen nové bu-
dovy domovů pro seniory a domovů 
se zvláštním režimem, ale - a to bylo 
to  zajímavější  -    také  pro  srovnání 
archivní  záběry  stejných  míst  před 
rekonstrukcí.  Druhou  část  výstavy 
tvořily záběry ukazující hlavně pro-
měny přírody  v našem  zařízení  bě-
hem celého roku. 

A  obrázky  to  byly  skutečně hez-
ké – od prvních pampelišek v trávě 
až po podzimně  zbarvené mohutné 
stromy. Pan Pukl se podle svých slov 
věnuje fotografování celý život 

a  nedávno  se  dokonce  se  svými 
fotografiemi  zúčastnil  celostátní 
soutěže  „Šikovné  ruce  našich  seni-
orů“ na téma „Svět v pohybu“. Ver-
nisáž  jeho výstavy v CSSP přilákala 
první  návštěvníky  z  řad  rodinných 
příslušníků  našich  seniorů.    A  líbi-
la  se!  Doufejme  tedy,  že  pan  Pukl 
bude stále nacházet inspiraci v kaž-
dodenním životě a toto ztvárnění je-
dinečnosti  okamžiku  potěší mnoho 
dalších zájemců o jeho fotografie. Ty 
se mohou v budoucnu opět stát víta-
ným zpestřením dalších akcí i života 
v našem zařízení. Popřejme mu tedy 
stálé nadšení pro jeho zálibu a „dob-
ré světlo“, protože pak je vždycky co 
fotografovat!

Ivana Kaplánková
aktivizační pracovnice CSSP                                 

Rekonstrukce okupace
Až  do  23.  září  2018  je  ve  vestibu-
lu  kina  METRO  70  k  vidění  vý-
stava  mapující  události  roku  1968 
v  Prostějově.  V  průběhu  vernisáže 
proběhla  část  natáčení  dokumen-
tu  autora  Jana  Šikla  Rekonstrukce 
okupace.  Snímek  odvysílá  Česká 
televize  v  příštím  roce.  Pokud  jste 
vernisáž nestihli, můžete se se svým 

svědectvím  hlásit  tvůrcům  doku-
mentu  i  nadále.  Amatérské  záběry, 
jejichž  bližší  identifikaci  dokumen-
taristé  uvítají,  si  můžete  prohléd-
nout  na  webových  stránkách  pro-
jektu:

www.rekonstrukceokupace.cz 
Mgr. Jana Gáborová, ref. vněj-

ších vztahů MMPv
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Bude slet 5 

Ano, zase za šest roků. Ten uplynulý 
XVI.  Všesokolský  byl  natolik  výji-
mečný, že si pořád pouštíme zázna-
my obou vystoupení a vzpomínáme 
na  svůj  životní  zážitek,  který  nám 
přinesla  aktivní  účast  na  sletu. My 
cvičenci,  máme  totiž  jiné  prožitky 
než diváci na tribunách nebo diváci 
u  televize.  Ani  ubytování  ve  škole, 
doprava  tramvajemi  na  stadion, 
nebo  příprava  nástupu  na  seřadiš-
tích  nejsou  prosty  zajímavých  zku-
šeností. 

Chtěla  bych  pochválit  mládež 
z naší župy, která na každém kroku 
hýřila veselím a pro všechny případy 
měla  připravena  vtipná  skandová-
ní. Mladí  se  také  chovali  nádherně 
po sokolsku. Bylo líbezné, když mě, 
seniorku,  na  schodech  potkal  nác-
tiletý mladík a povídá  „Sestro,  spě-
chej,  ve  sprchách  teď  nikdo  není!“ 

Před  odjezdem  domů  jsem  hledala 
svá zavazadla, protože mně je s úpl-
nou samozřejmostí děti snesly z dru-
hého patra do přízemí.

Nás, seniorky ze skladby Princez-
na republika, velice těšily komentáře 
dětí, které  jsme si vyslechly při ná-
stupu do tramvaje „Babičky republi-
ky jsou tady, pusťte je sednout!“Ne-
byla v tom žádná ironie!

Oranžová  záplava  Ženobraní 
postupovala  před  svým  vystoupe-
ním  směrem  k  nástupnímu  tune-
lu. Bavili je dva mladíci ze skladby 
Borci. Sundali si  trička, nechali se 
obdivovat,  jak  jsou  mladí  a  hez-
cí,  a  předváděli  akrobacii  ze  své 
skladby. Na všechny poznámky re-
agovali  jen  dalšími  akrobatickými 
kousky a zářivými úsměvy. Protože 
jsem čekala, až se seřadiště uvolní, 
zjistila  jsem, že se chlapci neoblé-

kají do úborů skladby Borci, ale že 
jsou to Američané!

Kromě sokolů z USA, Kanady, Ra-
kouska  byli  hosty  sletu  i  příslušníci 
dalších  zemí.  Hostujících  států  bylo 
celkem 15. Víte, že Sokol je například 
v Bělorusku? Dánové dokonce vystou-
pili  s  vlastní  skladbou,  jako  ostatně 
i před šesti  lety. Ti, kteří cvičili v na-
šich  skladbách,  nastudovali  je  větši-
nou doma  jen podle  videa. Tak  jako 
sestra  Božena,  která  byla,  na  rozdíl 
ode  mne,  ze  Švýcarska,  a  se  kterou 
jsem se poznala ve skladbě Spolu.

Na podzim se zase sejdeme v so-
kolovnách a znovu se budeme ke sle-
tu  vracet.  Tu  slavnostní  náladu  si 
musíme v srdcích uchovat co nejdé-
le, protože nás nabíjí velkou energií 
do další sokolské práce.

Ing. Božena Jiříčková,  
Sokol 1, Prostějov

Pozvánka na Noc sokoloven 
Zveme vás na Noc sokoloven v naší T.J. Sokol I Prostějov na Skálově náměstí 

v Prostějově, která se koná v pátek 21.9.2018 od 17,00 hodin.
Jedná se o celorepublikovou akci, které se každoročně účastní kolem 100 jednot, je součástí týdenního programu 

Sokol spolu v pohybu a Evropský týden sportu.
Program: 

prezentace činnosti oddílů naší T.J.
seznámení s historií budovy

výstava pamětihodností, fotografií, krojů a dochovaných cvičebních dresů
prohlídka budovy

kruhový trénink pro děti
jednoduché testy o Sokole

posezení, přenocování ve vlastních spacácích na žíněnkách v tělocvičně

Tělocvičná jednota 
Sokol I Prostějov 
zve do svých řad. 
Začínáme v září,  
žactvo a předškolní 
děti od 17. 9. 2018.
Všestrannostní cvičení
Cvičení pro děti předškolního věku: 
 ¶ Rodiče  a  děti  (děti  ve  věku  3  až  
4 ro ky): středa 17.00–18.00 hod. 

 ¶ Předškolní žactvo (děti 4 až 6 ro-
ků): středa 16.00–17.00 hod. 

Žactvo:  pondělí  a  čtvrtek  17.00– 
18.00 hod.

Cvičení pro ženy a muže: 
 ¶ pilates:  úterý  a  čtvrtek  10.00–
11.00 hodin 

 ¶ *bodystyling:  pondělí  a  čtvrtek 
19.00–20.30 hodin 

 ¶ jóga  bez  omezení  věku:  pondělí 
9.30–11.00 a 19.00–20.30 hodin 
a středa 19.00–20.30 hodin 

 ¶ kalanetika:  každé  úterý  a  čtvrtek 
15,15–16,15 hodin 

 ¶ cvičení mužů: středa 18.00–19.30 
hodin 

 ¶ pohybová  cvičení  žen:  pondělí 
14.00–16.00,  středa  10.00–11.00 
a čtvrtek 19,00–20,00 hodin 

 ¶ *volejbal  dospělých:  středa  19.45 
– 21.45 hodin

Sportovní oddíly 
 ¶ nohejbal  žáků  (9–14  roků):  pon-
dělí  16.00–17.00,  čtvrtek  14.00–
15.30, pátek 14.00–15.30 hodin 

 ¶ zápas řecko-římský: úterý 16.00–
17.00,  středa  15.00–16.00,  čtvr-
tek 15.30–17.00 hodin 

 ¶ judo:  každé  pondělí  a  středu 
15.30–18.30,  pátek  15.30–20.00 
hodin 

 ¶ volejbal  dospělých:  pondělí  20.30 
— 22.00, pátek 19.00–22.00 hodin 
(vhodné  pro  střední  věkovou  sku-
pinu) 

Zájemci  o  uvedená  cvičení  se  mo-
hou  přihlásit  kterýkoliv  den  buď 
u jednatele jednoty v pondělí, úterý, 
a čtvrtek 7.30–15.30 hodin, ve stře-
du 9.00–17.00 hodin, v pátek 7.00–
15.00 hodin nebo přímo u cvičitele či 
trenéra ve výše uvedenou dobu cvi-
čení v sokolovně na Skálově náměstí 
173/4 v Prostějově. 
Telefon: 582 345 504 
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01 Ing. Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího 
spolku města Prostějova, zastupitelka

02 Ing. Tomáš Blumenstein, živnostník, zakladatel 
tříd pro nadané děti, zastupitel

03 Ing. Tomáš Lázna, předseda spolku Pomáháme 
tancem, doktorand VUT, robotik

04 Ing. Marek Moudrý, ředitel Střední odborné školy 
podnikání a obchodu, zastupitel

05 Bc. Jan Zatloukal, ředitel Sportcentra – DDM, turistický průvodce
06 Pavel Šmíd, člen rady spolku PVfree.net, team leader ve 

společnosti CETIN
07 Ing. Julius Juhász, manažer kvality
08 Petra Píchalová, asistentka FREE-MOTO, s.r.o., 

spoluzakladatelka FB skupiny Maminky z Prostějova a okolí
09 Jan Páleník, ředitel obecně prospěšné společnosti Národní dům

10 Michal Grepl, grafi k, scénárista a režisér fi lmu Fotbalový Skřítek
11 Bc. Radek Wagner, živnostník, majitel Optika Wagner
12 Mgr. Jana Valentová, živnostnice, provozovatelka 

Rodinného centra Lodička
13 Jiří Petricius, živnostník, majitel Řeznictví a uzenářství Petricius
14 Mgr. Martina Radkovičová, personalista, právník
15 Roman Kupka, regionální zástupce společnosti Kralupol
16 Ing. David Vančík, živnostník
17 David Červinka, inženýr systémů kvality
18 David Vysoudil, DiS., živnostník, provozovatel kavárny Prostor
19 Libor Marčan, student biologie PřF University Palackého
20 Bc. Nikola Kucharčuková, pracovnice pro styk s veřejností a 

PR Sportcentra – DDM
21 Ing. Jiří Motyčka, referent plánování a řízení výroby
22 Mgr. David Navrátil, DiS., učitel na Základní škole E. Valenty

23 Kateřina Čermáková, živnostnice, 
majitelka svatebního salonu Marilyn

24 Bc. Jakub Gall, obchodní manažer
25 Bc. Daniel Kolář, manažer kvality, fotbalový 

trenér Haná Prostějov
26 Simona Černá, asistentka ředitelky, společnost ASTORIE a.s.
27 MUDr. Petr Frňka, lékař, internista
28 Jindřich Skácel, majitel Galerie Umění Prostějov
29 Martin Šťastný, senior bankéř pro podnikatele
30 Dagmar Vybíralová, majitelka prádelny Prima Lavadora s.r.o.
31 Miroslav Salaj, důchodce
32 Markéta Valentová, živnostnice, Marky obchůdek
33 Dana Lexmanová, zástupce ředitele a účetní Pomocná ruka, z.s.
34 Ondřej Stískal, číšník, Národní dům
35 Eliška Komárková, smuteční řečník

MILADA SOKOLOVÁTOMÁŠ LÁZNA TOMÁŠ BLUMENSTEIN MAREK MOUDRÝJAN ZATLOUKAL

Autor  vzpomínek  na  často  velmi 
úspěšné výkony prostějovských spor-
tovních  týmů  a  sportovců,  od  roků 
po skončení druhé světové války, chce 
pamětníkům  mnohé  připomenout. 
A mladším prokázat, že Prostějov byl 
městem  sportu  i  v  minulosti.  Naše 
Prostějovské  radniční  listy  to  rády 
chtějí  čtenářům  umožnit,  autorovy 
vzpomínky  přinášíme  na  pokračová-
ní. Fotografie jsou z archivu Vlastimila 
Kadlece.

Nezapomenutelná  
byla prostějovská fotbalová derby
Když hrály  dva nejlepší  prostějovské 
fotbalové celky ve stejné soutěži, v hle-
dištích  bývalo  víc  než  4000  diváků. 
V  letech  šedesátých  se  hrálo  jednou 
o  divizní  body  mezi  prostějovský-
mi celky na hřišti TJ OP za Místním 
nádražím,  v  týmu  TJ  Železárny  byl 
velmi  technický  fotbalista menší  po-
stavy Hasa, v celku TJ OP také tech-
nik  a  stejně menší  postavou, Nedza. 

Předvedli  doslova  grotesku,  když 
v  jednu  chvíli  stáli  uprostřed  hřiště 
proti sobě na vzdálenost jednoho me-
tru, mezi  nimi  ležel  na  zemi  v  klidu 
míč  a  oni  předváděli  snad  20  vteřin 
klamavé pohyby svých těl s cílem, aby 
jeden z nich, když druhý uhne mírně 
do  strany,  ho  mohl  s  míčem  snad-
no  obejít.....  A  tehdy,  další  vynikají-
cí  technický  fotbalista  TJ  Železárny 
a  později  i  trenér,  Vlastimil  Zeman, 
zahrával  před  branku  od  praporku 
rohový kop. Vysoký falšovaný míč se 
obloučkem  snášel  do  malého  vápna 
a skončil u vzdálenější tyče pod břev-
nem v brankové síti „oděvářů“.....

Neméně slavným  
býval i hokejový Prostějov 
S ledním hokejem se začínalo v Pro-
stějově  na  rybníku  za  Mlýnskou 
ulicí.  Zimy  bývaly  delší  a mrazivější 
a  v  Prostějově  vznikaly  ledové  plo-
chy k bruslení veřejnosti, i pro hokej, 
na hřištích. SK Prostějov hrál i utkání 

naší  nejvyšší  soutěže  na  ledem  po-
krytých  tenisových  kurtech  stadionu 
ve Sportovní ulici, na fotbalovém hři-
šti ve Vrahovické ulici hrál mistrovská 
utkání  SK  Sparta  Prostějov,  bruslilo 
se i na sokolském stadionu U kalicha 
i na orelském stadionu v dnešní Jiho-
slovanské ulici, kde byla po roce 1945 
postavena budova Okresního ústavu 
národního  zdraví  (OÚNS).  Po  dru-
hé světové válce přijel do Prostějova 
k  utkání  se  SK  Prostějov  anglický 
profesionální  tým  Brighton  Tigers. 
V pruhovaných tygřích dresech zvítě-
zil 12:4. To hrál ještě za Prostějov s ty-
pickou  krátkou  hokejkou  vynikající 
vysoký Zdeněk Marek, i reprezentant 
Československa.  Jeho  otec  byl maji-
telem restaurace na růžku Kravařovy 
ulice (dnes lékárna) a předním funk-
cionářem  hokejového  SK  Prostějov. 
Zdeněk Marek opustil po únoru 1948 
ilegálně  Československo  a  už  se  ne-
vrátil. Později hrál hokej za Prostějov 
jiný Zdeněk Marek.

Ve Sportovní ulici  
se hrála i hokejová liga
Na  tenisových  dvorcích  ve  Spor-
tovní ulici  sehrál SK Prostějov ce-
lou  řadu utkání naší nejvyšší  sou-
těže.  Ledovou  plochu  připravoval 
k zápasům i k veřejnému bruslení 
s hadicí  v  rukou denně pan Silný, 
všichni ho znali v jeho botách ová-
zaných pytlovinou proti chladu. To 
hráli hokejisté SK Prostějov v  tra-
dičních dresech s kombinací barev 
červená-žlutá. Pamatuji si na mno-
há ligová střetnutí, i proti mužstvu 
ŠK  Bratislava  s  legendárním  Ma-
lečkem.  A  také  na  zklamání,  když 
se  oteplilo.  Diváci  přišli  do  Spor-
tovní  ulice  na  plánované  utkání 
a mezi mantinely byla ledová kaše, 
nebo  dokonce  voda.  Velmi  nepří-
jemné  bylo  sledovat  utkání,  když 
hustě  sněžilo.  Zápasy  musely  být 
přerušovány  i  uprostřed  jednotli-
vých třetin a dobrovolní pracovníci 
odhrnovali ručně hrably i vysokou 
vrstvu sněhu. Po dresu LTC Praha 
už  oblékal  Vladimír  Zábrodský, 
i  proti  Prostějovu,  dres  Sparty 
a  velmi  bouřlivá  moravská  derby 
probíhala  s  brněnským  Královým 
Polem. 

Převážně sportovní vzpomínky
VLSTIMILA KADLECE – VIII. díl
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27.–28. září 2018 
Zámek Čechy pod Kosířem

průvod krojovaných Hanáků • muziky a folklorní soubory
cimrmanovské divadlo • tradice a řemesla • krojová poradna

Notičky Řevnice • Urpín Banská Bystrica • a další

Statutární město 

Prostějov
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Dogmatické chorály

varhany

¡

Prostejov

VSTUPNÉ  DOBROVOLNÉ

¡

Osobní asistence usnadňuje život
Když  jsme  hledali  větu,  která  by  vy-
stihovala činnost naší organizace Poda-
né  ruce –  osobní  asistence  a  přiblížila 
ji  lidem, kteří osobní asistenci neznají, 
padaly různé návrhy. Např. „jsme v tom 
s vámi“, „nabízíme pomoc“ atd. Všech-
ny jsou pravdivé a bylo těžké vybrat ten 
nejlepší  slogan.  Nakonec  to  „vyhrála“ 
věta „Pro snadnější život“.

Pokud si přečtete naši výroční zprá-
vu,  můžete  se  dočíst,  že  v  roce  2017 
v krajích, kde působíme (Moravskoslez-
ský, Olomoucký a Zlínský) poskytlo 146 
osobních  asistentek  a  asistentů  našim 
352 klientům 125 294 klientohodin (to 
jsou hodiny strávené s klientem) služby, 
což v ne zcela korektním, ale vypovída-
jícím přepočtu dává přes 5 220  celých 
dnů  služby.  Za  těmito  čísly  se  skrývá 
práce asistentů/tek v domácnostech kli-
entů nebo na místech, kde je to potřeba. 
Z  ohlasů  klientů  a  jejich  blízkých  vní-
máme,  že  osobní  asistence  je  velikým 
přínosem  a  pomáhá  lidem,  kteří  sami 
nezvládají  z  důvodu  nemoci,  postižení 
či věku péči o svou osobu. Mezi našimi 
klienty  jsou  děti,  mladí  lidé  i  senioři. 
Osobní asistent/tka pomáhá s běžnými 
úkony  jako  je  hygiena,  oblékání,  pří-

prava  a  podání  stravy,  zajištění  chodu 
domácnosti,  také  doprovodí  k  lékaři, 
na nákup, za kulturou či  jinými aktivi-
tami. Dohlédne na užití  léků, pitný re-
žim apod. Potřeby každého klienta jsou 
jiné,  proto  u  každého  služba  probíhá 
individuálně  podle  předem  dohodnu-
tých  podmínek. Každodenní  konkrétní 
činnost  asistentek  se může  velmi  lišit. 
Někteří  klienti  využívají  služeb  asis-
tence po  celý den  a noc,  jiní např.  jen 
pár hodin denně,  záleží na míře posti-
žení a potřebě. Věříme, že slogan, který 
jsme nakonec vybrali, vystihuje toto vše 
a naše služba opravdu usnadňuje lidem 
s postižením i seniorům život.

Cena  za  službu  osobní  asistence  je 
hrazena  vícezdrojově,  finančně  přispí-
vají kraje, města a obce i nadace a indi-
viduální dárci. Část ceny si hradí klient 
a  je  možné  k  tomu  využít  příspěvek 
na péči. Za finanční podporu děkujeme 
také  statutárnímu  městu  Prostějovu, 
které je našim dlouholetým partnerem. 

Více o nás  i osobní asistenci najde-
te  na  webu  www.podaneruce.eu  nebo 
na čísle 777 011 745 u Bc. Kateřiny Faj-
stlové. 

Bc. Jana Marková
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Vítejakázvířatavlastněkrmíte?


Lokalitynanichžsekrmívodnídrůbežzákonitělákajítakéhlodavce.Titoseživína
zbytcíchponechanýchdrůbežínebonanadměrnémmnožstvístarýchpotravin,kterýchse

někteříznástaktozbavují,anižbyvědělijakémurizikuvystavujísvéokolí.
Co to je leptospiróza:
Leptospiróza je bakteriální onemocnění náležící do skupiny zoonóz, tzn. infekcí přenosných ze zvířete na člověka. Je způsobená leptospiry, které jsou odolné na 
zevní prostředí. Jejich rezervoárem jsou hlavně divoce žijící zvířata (potkani, myšovití hlodavci, vodní hlodavci, lišky), ale mohou být nakažena také domácí 
zvířata (např. psi), která pak také celoživotně šíří leptospiry močí. Zvýšené riziko nakažení je při pohybu ve volné přírodě a na místech krmení vodní drůbeže, 
kdy může kontaktním způsobem, přes porušenou kůži, požitím nebo přes sliznici dojít k přenosu kontaminovanou vodou, prachem atd.

Jaké jsou příznaky leptospirózy:
Onemocnění je způsobeno několika druhy bakterií rodu Leptospira a podle konkrétní bakterie se projevuje postižením jater, ledvin nebo cév. Infekce může 
probíhat také asymptomaticky (bez příznaků). Lehčí formy probíhají pod obrazem chřipky a často unikají pozornosti. Nejčastěji se však u člověka projevuje 
jako onemocnění jater s následnou Weilovou žloutenkou (nejtěžší forma), která je pro člověka smrtelná !!! Společnými projevy leptospiróz jsou: náhlá 
horečka, bolesti hlavy, břicha a svalstva, třesavka a zimnice, zvracení, krvácení na sliznicích. Inkubační doba se pohybuje v rozpětí 4 - 20 dní.

? ?
V průměru každý třetí potkan 

je nositelem Leptospiry 

I pouhý kontakt s předměty 
potřísněnými infikovanou močí 
(oděv, obuv, srst zvířete atd.) 

představuje riziko. 
Co právě teď očichává nebo 

olizuje Váš pes ? 

Nedrží právě Vaše dítě v ruce 
klacek, který našlo v trávě ? 

Dodržujete veškerá hygienická 
opatření při kontaktu 
s domácími zvířaty ? 

Umyli jste sobě a  
dětem po návratu  

z procházky ruce ?  

+

Dobře živená samice potkana 
vrhne za rok cca 25-50 mláďat, 

která se dále množí. 

Nárůst populace těchto škůdců
vede automaticky k nasazení 

deratizačních návnad. 

Přímá rizika:

Související rizika:

DivokávodnídrůbežpřežilabezVašípomocitisícelet.Jejímpřikrmovánímsilnězvyšujeterizikošíření
smrtelnýchchorobariskujetezdravíaživotVás,VašichdětíaVašichčtyřnohýchpřátel.

Tyto prostředky nerozlišují 
mezi potkanem a domácím 

zvířetem a jsou plně funkční i 
po pozření zdechliny. 

Návnada je, vzhledem ke své 
podobě (barevný granulát) , 
rizikem i pro děti, které ji 

mohou sebrat a pozřít. 

Voříškiáda – kontakt pro více informací:

voriskiadapv@seznam.cz 
www.voriskiadapv.wbs.cz 

Přehled odchycených psů v Prostějově, které je 
možné si osvojit
Liga na ochranu zvířat ČR místní 
organizace Olomouc, pobočný 
spolek
Telefon:  585 418 484, E-mail: 
olomouc.utulek-loz@seznam.cz, 
Aktuální přehled odchycených 
psů najedete na webových strán-
kách útulku: http://www.olo-
mouckyutulek.cz

Evid. č. 5479 (Pirát) – pes kříže-
nec, nalezen dne 24. 7. 2018, místo 
nálezu: Skálovo náměstí

Evid. č. 5491 (India) – fena kříže-
nec, nalezena dne 31. 7. 2018, místo 
nálezu: ulice Wolkerova

Evid. č. 5485 (Frona) – fena kříže-
nec bígla, nalezena dne 27. 7. 2018, 
místo nálezu: ulice Tichá

Evid. č. 5498 
(Rinti) – 
pes americký 
stafordširský 
teriér, nale-
zen dne 22. 
7. 2018, mís-
to nálezu: 
ulice Říční
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Prospíváme
Prostějovu

www.prospivameprostejovu.cz

Jsem hrdá
na naše město

RNDr. Alena Rašková
primátorka města Prostějova

Počítačové kurzy pro dospělé  
ve školním roce 2018/2019
Stýská  se  Vám  po  školních  lavi-
cích? Chcete  se naučit  něco nové-
ho? 

S  blížícím  se  novým  školním 
rokem přichází i nová nabídka po-
čítačových nebo zájmových   kurzů 
pro dospělé v Centru celoživotního 
učení při Cyrilometodějském gym-
náziu, ZŠ a MŠ v Prostějově. 

Na  podzim  bude,  dle  zájmu 
přihlášených,  zahájen další  ročník 
oblíbených  počítačových  kurzů. 
V  nabídce  budou  kurzy  ve  dvou 
osvědčených  úrovních – Kurz  pro 
úplné  začátečníky  a  Rozšiřující 
kurz pro začátečníky. Všechny kur-
zy jsou zaměřeny prakticky. Naučí-
te  se  pracovat  se  základními  pro-
gramy, používat emailovou adresu, 
vyhledávat  na  internetu  nebo  vy-
tvořit jednoduchý dopis či pozván-
ku.  Učební  materiály  jsou  v  ceně 
kurzu  a  navíc  si  můžete  procvičit 
své  dovednosti  každé  odpoledne 
zdarma  pod  vedením  pracovníků 
Informačního  centra  pro  mládež 
(ICM). 

Pro  pokročilejší  uživatele  jsou 
připraveny  rozšiřující  kurzy Práce 
s  flash  diskem,  Práce  s  fotografií, 
MS  Excel  pro  začátečníky  a  Kurz 
Powerpointu.

Pro  výtvarně  nadané  zájemce 
nabízíme Výtvarný kruh pro dospě-
lé a kroužek Paličkování. Ve výtvar-
ném  kruhu  se  můžete  zdokonalit 
v  různých  výtvarných  technikách. 
Druhým zájmovým kurzem, který si 
našel  své příznivce,  je Paličkování, 
které  bude  zahájeno  již  18.9.  Lek-
torka Milena Malinová  vás  zasvětí 
do  techniky  výroby  ručně  palič-
kované  krajky  a  nabídne  inspiraci 
k výrobě vlastních prací. 

Kurzy probíhají s finanční pod-
porou Olomouckého kraje.

V případě zájmu o některý z kur-
zů  se  můžete  přihlásit  u  Mgr.  Ji-
tky  Havlíčkové,  tel:  582  302  554, 
emailem  na  adresu:  havlickova@
cmgpv.cz nebo osobně ve škole. 

Více informací naleznete také 
na webových stránkách:  
http://ccu.cmgpv.cz.

Statutární město Prostějov  
podpořilo mobilní hospic
Nezisková organizace Nejste sami-mo-
bilní hospic, z.ú. uspěla s žádostí o mi-
mořádnou  dotaci  na  zajištění  chodu 
mobilní specializované paliativní péče 
poskytované na území města Prostějo-
va a jeho okolí.

Nejste sami prostřednictvím služeb 
mobilního hospice umožňuje nepřetr-
žité, 24 hodinové pečování o nevyléči-
telně nemocné a umírající děti a dospě-
lé DOMA, v jejich přirozeném prostředí 
a nabízí podporu jejich blízkým včetně 
doplňkových  registrovaných  služeb 
–  odborného  sociálního  poradenství 
a terénní odlehčovací služby.

V rámci podpořeného projektu do-
chází na území Prostějova a okolí k vy-
tvoření  širšího  prostoru  pro  důstojné 
a  kvalitní  doprovázení  umírajících 
a  těžce  nemocných  v  jejich  vlastním 
domácím  prostředí,  ke  společnému 
sdílení a veřejnému prosazování přijetí 
vědomí, že umírání je důležitá součást 
života. 

Finanční  příspěvek  ve  výši 
100 000 Kč přispěje ke zlepšování vy-

soce odborné zdravotní paliativní péče, 
s kvalitním tlumením bolesti a jiného 
utrpení. Bude se přímo podílet na vy-
tváření jistoty bezpečné zdravotní péče, 
na podpoře umírání doma, na důstoj-
ném  zabezpečení  potřeb  umírajícího, 
jakož i na pružné dostupnosti krizové 
intervence  a  jiné  psychoterapeutické 
podpory  včetně  podpory  pozůstalých 
v době zármutku po úmrtí.

Díky dárci, jako je město Prostějov, 
lze  úspěšně  prosazovat  jednoduchou 
a srozumitelnou myšlenku, že člověk je 
člověkem až do posledního dne svého 
života. 

Za celý multidisciplinární tým Ne-
jste sami – mobilní hospic, z.ú. slože-
ného  z  odborníků  z  řad  lékařů,  zdra-
votních  sester,  psychologů,  sociálních 
pracovníků,  poradce  pro  pozůstalé 
a duchovního děkujeme!

Veškeré informace o Nejste sami – 
mobilní hospic, z.ú. lze získat na www.
nejstesami.eu;  osobně  v  Olomouci, 
na Stupkově ulici č. 18 a na tel.: +420 
703 134 603.   Věra Kopřivová
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Lékárna Mamed Prostějov 

Akční ceny produktů platné od 1. 9.–30. 9. 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

60 cps

  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 tbl

20 ml

60 kostek60 kostek

159 Kč

299 Kč

100 g100 g

59 Kč

94 Kč

130 Kč

299 Kč

83 Kč

539 Kč

90 cps

67 Kč

149 Kč

60 cps

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

60 cps60 cps

215 Kč

339 Kč
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