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Výstava z městských sbírek zahájena 
Foto: Archiv MMPv

Statutární město 
Prostějov –  

vítěz roku 2017

Prostějov má nové  
Národní sportovní  
centrum 14

Začal nový školní rok. Prvňáčky 
v ZŠ Melantrichova přivítala 
náměstkyně Ivana Hemerková 1
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Notářská kancelář
Mgr. Ondřeje Krejčovského

oznamuje  
změnu sídla 

od 1. 10. 2018
na adresu:

Prostějov, Žižkovo nám. 133/20
(nad Pekařstvím M a M

a Směnárnou Tourist centrum,
mezi radnicí a Českou spořitelnou)

Bližší informace na:

www.notarkrejcovsky.cz
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Pokud chcete bez starostí prodat 
svoji nemovitost, obraťte se na nás. 
Naléhavě hledáme pro své klienty:

▪ Byt pro začínající
manžele

▪ RD v blízkém okolí
Prostějova

▪ Byt 2+1

▪ Chatu nebo
chalupu v okolí PV

Iveta Kořínková

Tel.: 734 747 528
www.rkokno.cz 

Pobočky najdete na adrese: 

Drozdovice 3 a 4, Prostějov

Ing. Soňa Ošlejšková

Tel.: 734 747 528 
www.rkokno.cz

Nejbližší pobočky: 

Drozdovice 3 a 4,Prostějov
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Vážení spoluobčané, milé 
Prostějovanky a Prostějované,

Za  několik  dní  skončí  čtyřleté  vo-
lební  období  současného  zastupi-
telstva a budeme rozhodovat u vo-
lebních  uren,  komu  dáme  důvěru 
a kdo  zasedne v novém zastupitel-

stvu, aby určoval směr dalšího roz-
voje Prostějova. V uplynulém obdo-
bí  se  podařila  řada  věcí,  řada  věcí 
potřebuje ještě dotáhnout do konce 
a  určitě  jsme  udělali  i  rozhodnu-
tí,  která  možná  s  odstupem  času 
by  dnes  vypadala  jinak.  Takový  je 
život.  Ale  s  jistotou  mohu  říct,  že 
všechna  naše  rozhodnutí  byla  mí-
něna s cílem co největšího prospě-
chu pro Prostějov.

Prostějov  je  dnes  krásné,  upra-
vené a bezpečné město ve vynikající 
finanční  kondici.  Nemáme  neza-
městnanost,  zato  máme  dostatek 
škol, dostatek možností kulturního 
i  sportovního  vyžití. Máme  nabíd-

ku  všech  služeb  v  sociální  oblasti. 
A  za  vedení města  si  přejeme,  aby 
alespoň v takovém stavu bylo město 
i v dalších letech.

Je to na každém z nás. Na nás je 
rozhodnutí,  komu  dáme  svoji  dů-
věru, komu dáme svůj hlas ve vol-
bách.

Přijďte prosím všichni.
Přijďte  a  dejte  svůj  hlas  tomu, 

kdo má Vaši důvěru, komu věříte.
Závěrem mi  dovolte  osobní  vy-

znání. 
Je mi nesmírnou ctí být primá-

torkou Prostějova.
RNDr. Alena Rašková, 

primátorka města Prostějova

Padni, komu padni. Práskni svoje radní!!
Tak máme za  sebou 4  roky  svým 
způsobem unikátního období. Ne 
proto,  co  se podařilo bez problé-
mů,  ale  hlavně  proto,  co  se  po-
dařilo  navzdory  udávání,  pardon 
navzdory  počtu  podání  trestních 
oznámení,  podnětů  na  minister-
stvo vnitra, na Úřad pro ochranu 
hospodářské  soutěže...  Od  úpor-
né  snahy  části  opozice  připravit 
město o dotaci na projekt využití 
budovy  ZŠ  na  Husově  náměstí, 
přes permanentně omílané údaj-
né zneužití dotace pro hokejovou 
mládež  až  po  zpochybňování  vý-
stavby  Národního  sportovního 
centra.  To  jsou namátkou  jen  tři 
vybrané  „kauzy“  z  více  než  čtyř 
desítek,  kterými  někteří  členové 
opozice  zasypávali  od  roku  2014 
prostřednictvím médií  nejen  ob-
čany města, ale i úřady a instituce 
v celé České republice (Magistrát 
města Prostějova nevyjímaje,  ale 
zde se to jaksi předpokládá samo 
sebou).  Zřejmě  neměli  dostatek 
vlastních nápadů,  tak  se  rozhod-
li,  že  jednodušší  bude  likvidovat 

snahy  o  jakýkoli  posun  města 
směrem dopředu.

Z  celkem  41  podání  na  údaj-
né  podvody,  nezákonné  postupy, 
nedodržení  zákonných  norem 
a podobně, bylo  shledáno opráv-
něných  všeho  všudy  5.  Z  nich  4 
byly chyby formální. 1 chyba byla 
v  době  zahájení  řízení  již  napra-
vena.  Tak  tomu  se  říká  úspěch! 
Zaměstnat půl republiky řešením 
pseudokauz a přijít na 4 formální 
nedostatky.

Urážky,  obviňování,  slovní 
útoky,  posměšky,  ironické  po-
známky,  to byly obvykle nástroje 

jejich  jednání  a  chování  v  prů-
běhu  zastupitelstva.  Tyto  vzorce 
chování ovšem u některých nevy-
mizí  a  tak,  jak  se  chovali  k nám, 
se určitě budou chovat i k jiným. 
A  tedy  i  k  vám,  občanům města. 
Takto by mohla vypadat „změna“ 
i pro vás, občany, v podání někte-
rých dnes opozičních „politiků“.

Přejeme vám proto odpovědné 
rozhodování o vaší budoucnosti

Ing. Zdeněk Fišer,  
1. náměstek primátorky, 

Mgr. Jiří Pospíšil,  
náměstek primátorky

Transparentní radnice
Nejednou  jsme  za  uplynulé  volební 
období slýchali stesky opozice, že pro-
stějovský  magistrát  není  dostatečně 
transparentní,  činnost  úřadu  i  rad-
ních by měla být průhlednější  a pod 
větší  veřejnou  kontrolou.  Z  těchto 
povzdechů  se  pomalu  stalo  klišé, 
které  však  postrádá  reálný  základ. 
Veškeré  schválené  dokumenty  jsou 
zveřejněny na webu města, a to včet-
ně zápisů z jednání rady (tuto změnu 
ve svém jednacím řádu schválila rada 
už  10.  11.  2015).  Jednání  Zastupitel-
stva města Prostějova může sledovat 
každý občan prostřednictvím on-line 
přenosu od 10. 2. 2015, záznam z jed-
nání je pak zveřejněn zhruba do pěti 
dní  po  ukončení  jednání.  Pokud  se 
chce kdokoli s odstupem času podívat 
na to, co daný zastupitel na onom jed-
nání  pronesl,  není  nic  jednoduššího, 
než si pustit právě tento záznam.

Hospodaření města – od 1. 2. 2014 
může každý sledovat pomocí rozkliká-
vacího rozpočtu, ten je doplněn o pří-
jmy a výdaje s členěním do prvotních 
dokladů (!) už od 1. 1. 2015. 

Dotazy a upozornění občanů  jsou 
řešena  dle  závažnosti  buď  okamžitě 
pomocí  webových  aplikací  (mini-
málně  už  druhé  volební  období),  fa-
cebookového  profilu města  (od  roku 
2016), nebo po projednání příslušný-
mi odbory, kdy je následně navrženo 
řešení a podnět zodpovězen. 

Pokud je to jen trochu možné, řeší 
pracovníci  magistrátu  záležitosti  kli-
entů bez zbytečného odkladu.

V rámci tzv. Pojízdného úřadu mo-
hou úřední  agendu  vyřizovat  i  u ně-
kterých občanů doma (například z dů-
vodu vysokého věku nebo zdravotního 
omezení klienta). 

Již  řadu  let  funguje  elektronický 
objednávkový  systém  pro  vyřizování 
záležitostí na odboru dopravy a odbo-
ru občanských záležitostí.

To  vše  se  stalo  samozřejmostí. 
Vždycky  je  však  možno  služby  ještě 
zdokonalit. 

Osočování  z  nedostatečné  trans-
parentnosti  úřadu  rozhodně  není 
na místě a jednoznačně ho odmítám.

RNDr. Alena Rašková, primátorka
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Osmý díl seriálu:  
Volební období pomalu končí, radní bilancují
V oblasti samosprávy a výkonu stát-
ní  správy.  Čeho  se  podařilo  dosáh-
nout?  Jak  je  plněno  Programové 
prohlášení Rady města 2014–2018?

Rada  města  Prostějova  pracuje 
již téměř celé volební období na zá-
kladě  svého  Programového  prohlá-
šení, které si začátku funkčního ob-
dobí  stanovila.  Předkládáme  osmý 
díl seriálu – tentokrát půjde o oblast 
samosprávy a výkonu státní správy: 
 ¶ nadále  budeme  spolupracovat 
s osadními výbory 

 ¶ budeme  pokračovat  v  besedách 
s občany a s podnikateli 

 ¶ budeme  pokračovat  v  projektu 
Zdravé město a místní Agenda 21 

 ¶ budeme klást důraz na další zlep-
šování práce magistrátu 

 ¶ zrealizujeme  další  opatření 
ke zvýšení transparentnosti a ote-
vřenosti radnice 
Pravidelně  vyhodnocujeme 

všechny zápisy ze zasedání osadních 
výborů  a  řešíme  průběžně  žádosti 
a připomínky. 

Spolupráce  probíhá  i  formou 
tradičních besed s občany v jednot-
livých částech města, jako například 
tradiční  setkání vedení města  s ob-
čany. Pro jednotlivé místní části byla 
například  vyčleněna  disponibilní 
částka  ve  výši  1,0 mil.  Kč,  o  jejímž 
využití rozhodují občané přímo. 

Stranou nezůstává ani spoluprá-
ce  vedení města  s  podnikateli  a  je-
jich  expanze  do  průmyslové  zóny, 
s čímž ruku v ruce jde i dlouhodobě 
nízká nezaměstnanost. 

Zdárně  pokračují  aktivity  pro-
jektu Zdravé město a místní Agenda 

21 – známé jsou projekty a kampa-
ně jako například Den bez aut, Den 
Země, Den seniorů, Dny zdraví, Den 
diabetu,  Den  melanomu,  Dětský 
čin roku, Den s IZS, soutěž O pohár 
Zdravého  města  či  různé  festivaly 
a besedy. Více  informací naleznete: 
https://www.prostejov.eu/cs/sa-
mosprava/zdrave-mesto-prostejov-
-a-mistni-agenda-21/ 

Daří  se  i  další  zlepšování  práce 
magistrátu,  který  získal,  stejně  tak 
jako město Prostějov, řadu ocenění. 
Vstřícnost, přívětivost a kvalita – tak 
by se v globále dala popsat „značka“ 
města a jeho magistrátu. 

Bez  samotných  obyvatel  by  ov-
šem například nebylo žádné ocenění 
za třídění odpadu – takzvaná Kera-
mická popelnice. První místo v kra-
ji  v  soutěži  Aktivní  obec  (v  třídění 
elektrozařízení) je také dílem obyva-
tel města a patří jim za to veliký dík. 
A  nejsou  to  jen  tato  ocenění.  Níže 
uvádíme ta za poslední čtyři roky. 

Národní cena kvality –  
program CAF Excelentní  
organizace vítěz 2017 
 ¶ Přívětivý  úřad  2016  –  1.    místo 
v Olomouckém kraji

 ¶ Přívětivý  úřad  2017  –  1.    místo 
v Olomouckém kraji

 ¶ Přívětivý  úřad  2018  –  1.    místo 
v Olomouckém kraji

 ¶ Přívětivý  úřad  2018  –  3.    místo 
v rámci České republiky

 ¶ Ocenění Keramická popelnice: 
 ¶ 2014 – kategorie města a městyse 
9. místo

 ¶ 2015 – kategorie nad 15 000 oby-

vatel 4. místo
 ¶ 2016 – kategorie nad 15 000 oby-
vatel 3. místo

 ¶ 2017 – kategorie nad 15 000 oby-
vatel 3. místo

 ¶ 2018 – kategorie nad 15 000 oby-
vatel 3. místo

 ¶ Soutěž  Aktivní  obec  (pořádal 
Asekol a.s.) v roce 2017 první mís-
to v kraji.

Zlatý Erb – KRAJSKÉ KOLO  
OLOMOUCKÉHO KRAJE – Nej-
lepší webová stránka města
 ¶ 2017  – 2. místo
 ¶ 2018  – 1. místo

Rating města
Statutátrní  město  Prostějov  bylo 
v  rámci  ratingu  vždy  hodnoceno 
jako jedno z nejlepších, a to v rámci 
hodnocených  měst  České  republi-
ky. (přehled dvou posledních voleb-
ních období): 

Rok Výhled Národní rating subjektu
 ¶ 2010 stabilní Aa1.cz
 ¶ 2011 stabilní Aa1.cz
 ¶ 2012 stabilní Aa1.cz
 ¶ 2013 pozitivní Aa1.cz
 ¶ 2014 stabilní Aaa.cz

Rok Výhled Mezinárodní rating 
subjektu Národní rating subjektu 
 ¶ 2015 stabilní A1 Aa1.cz 
 ¶ 2016 stabilní A1 Aa1.cz 
 ¶ 2017 pozitivní A1 Aa1.cz 
Vedení  města  také  stále  více 

pracuje  na  takzvané  transparentní 
radnici  a  zveřejňuje  na  svém  webu 
informace  typu  registr  pohledávek, 
rozklikávací  rozpočet,  transparent-
ní  účet,  přehled  uzavřených  veřej-
noprávních  smluv,  faktury  jak  ty 

odeslané, tak přijaté. Bez zajímavosti 
není ani Monitor – informační por-
tál MFČR. Vše k vidění https://www.
prostejov.eu/cs/samosprava/trans-
parentni-radnice/na-pravou-miru/

Zmiňme také snahu o bezodklad-
né  řešení událostí, na které občané 
mohou  upozornit  na  webu  města 
v  sekci  Požadavky  občanů  https://
www.prostejov.eu/cs/obcan/po-
zadavky-obcanu/,jako  například 
Požadavky občanů nad mapou. Zde 
mohou konkrétně  zmínit  různé ne-
dostatky  ze  svého  okolí.  Informace 
pak  putuje  přímo  k  rukám  odpo-
vědných  pracovníků,  kteří  bezod-
kladně zajišťují vyřízení celé situace.  
Pomocnou  rukou  při  informování 
a  spolupráci  s občany  jsou od  roku 
2016 městské  facebookové stránky: 
https://www.facebook.com/sta-
tutarni.mesto.prostejov/ . 

RNDr. Alena Rašková, primátor-
ka,  Ing. Zdeněk Fišer,  1.  náměstek, 
Mgr.  Ivana  Hemerková,  náměst-
kyně, Mgr.  Jiří  Pospíšil,  náměstek, 
Bc.  Pavel  Smetana,  náměstek,  Pa-
edDr.  Jaroslav  Šlambor,  uvolněný 
radní.  Výběr z fotografií: MMPv
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INZERCE

Ing. Petr Kousal
64 let, Generální zástupce

Českých drah, v.v.

MVDr. Zuzana Bartošová
55 let, Vedoucí oddělení Krajské 

hygienické stanice Olomouc

Bc. Tomáš Weber
34 let, Specialista cestovního 

ruchu Krajského úřadu

Volte

číslo  3
12 3

Mgr. Jana Tobolová

59 let
Pracovnice obchodní 
fi rmy SATOS Prostějov, 
a.s.

4

Leo Dvořák

31 let

Podnikatel

8

Ing. Marie Cagalová
52 let
Zástupce ředitele 
CMG, ZŠ a MŠ 
v Prostějově

12

Mgr. Jana 
Weberová

32 let
Učitelka ZŠ

16

20

Andrea Thomesová

27 let

Rodičovská dovolená

Ing. Margita Polová

61 let

OSVČ, v.v.

24

Dalibor Schotli

38 let

IT programator

28

Kristýna Minářová

25 let

Učitelka v MŠ

32

Mgr. Pavel Polcr

44 let

Ředitel CMG, ZŠ a 
MŠ v Prostějově

5

Mgr. Miroslav 
Minář

29 let

Regionální geograf

9

Mgr. Jindřich 
Miklas

66 let
Majitel
cestovní agentury

13

David Benda

41 let

Elektrotechnik

17

21

Mgr. Irena Bendová

41 let

Učitelka ZŠ

Mgr. Milada 
Slavotínková

68 let

Učitelka, v.v.

25

Tomáš Polcr

46 let

Zaměstnanec

29

Ing. Stanislav 
Havlíček

51 let

Systémový inženýr

33

Mgr. Bc. Lenka 
Frelichová

41 let

Učitelka ZŠ

6

Ing. Vojtěch Pola

63 let

Burzovní makléř

10

Josef Jankůj

59 let

Zahradní technik

14

Jana Navrátilová

50 let

Bankovní úředník

18

22

Ing. Marta 
Faltýnková

54 let
Bankovní poradce ve 
veřejném sektoru

Petra Bartošová

33 let
Zaměstnanec 
Vlastivědného muzea 
Olomouc

26

Milada Tomčiaková

50 let

Zdravotní sestra

30

Eva Polcrová

38 let

Zaměstnanec

34

Pavel Zástěra

59 let

Kastelán zámku 
Plumlov

7

Mgr. Hana 
Šprynarová
48 let
Zaměstnanec 
Městského divadla 
Prostějov

11

Petr Kadlec

42 let

Bankovní úředník

15

Mgr. Martina 
Nováková
42 let
Profesionální 
klavíristka, učitelka 
hudby

19

23

MUDr. Vlastimila 
Minaříková

67 let
Dětská lékařka, v.v.

Hana Gottvaldová

43 let

Podnikatelka

27

Ladislav Burget

45 let

Řidič

31

Ivo Hanák

81 let

Bankovní úředník, 
v.v.

35
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Od  posledních 
voleb  do  měst-
ského  zastupi-
telstva  a  jeho 
ustavujícího  za-
sedání  uplynuly 
téměř čtyři roky. 

Již první jeho zasedání v listopadu 
2014, které tak jako dříve, mělo mít 
slavnostní  charakter  a  jehož  zá-
kladním úkolem  je  zvolení primá-
tora, jeho náměstků a zvolení rady, 
dalo tušit budoucí přístup opozice 
k projednávaným materiálům. Té-
měř hodinová diskuse o programu 
zasela  ve  mně  první  semínko  ne-
důvěry  k  některým  lidem  z  opo-
zičních  lavic.  Zapochyboval  jsem 
o  tom,  zda  slib  zastupitele,  jež  jej 
zavazuje  hájit  zájmy  města,  který 

před několika desítkami minut slo-
žili  do  rukou  dosavadního  primá-
tora a podepsali, budou brát v pra-
xi  vážně.  Jednání  následujících 
zastupitelstev,  mně  již  dala  zcela 
zapravdu a potvrdila  fakt,  že  části 
opozice nejde vůbec o město, o ře-
šení skutečných jeho potřeb. Svým 
postojem  a  diskusními  příspěvky 
ukázali, že jim jde jen o negaci té-
měř všeho co navrhne koalice, vy-
mýšlení  pseudoproblémů  a  kauz, 
které  neexistují,  o  osobní  urážky 
a dehonestaci druhých. A tak neko-
nečné nic neřešící diskuse i na ně-
kolikadenních  nebo  „půlnočních“ 
zastupitelstvech,  musely  otrávit 
občany  našeho  města,  kteří  tyto 
sledovali. Právem. Trápí mne však 
otázka – Proč? 

Po  čtyřech  letech  máme  před 
sebou  opět  volby.  Z  billboardů 
na mne  útočí  hesla  a  tváře  i  těch 
zastupitelů,  kteří  po  celá  léta  jen 
destruovali  činnost  orgánů  města 
a měli radost z toho, když se něco 
nepovedlo.  Slibují,  že  nám  navrá-
tí město zpět  (nedodávají však,  že 
o dvacet let nazpátek – do minulé-
ho  století;  poznatek  autora),  hlásí 
se  k  tomu,  že  jsou  hrdými  Pros-
tějovany.  Asi  jsou  hrdi  na  to,  jak 
udávali na policii, zasílali podněty 
a  oznámení  na  ministerstva,  kraj 
a jinde. A to se ještě chlubí tím, že 
„Oni“ by byli ti nejlepší starostové 
pro  město.  Narovinu  vám  říkám, 
nevěřte jim, již ukázali jací ve sku-
tečnosti jsou a jaké mají cíle. Pane 
Bože,  chraň  město  před  farizeji. 
Dovedou se jen pěkně usmívat, my 
ale  dobře  víme,  že  není  vše  zlato, 
co se třpytí. 

Volební  program  KSČM  nabízí 
řešení nejdůležitějších potřeb měs-
ta. Mezi jeho priority patří podpo-
ra  výstavby  200  finančně  dostup-
ných  bytů,  rozšíření  stávajícího 
aquaparku o vodní atrakce a krytý 
plavecký  bazén,  rozšíření  zimního 
stadionu o druhou ledovou plochu, 
výstavba hromadných garáží a hle-
dání  nových  možností  parkování, 
MHD od roku 2020 pro obyvatele 
zdarma,  výstavba  severního  ob-
chvatu,  pokračování  v  revitalizaci 
sídlišť,  výstavba  domu  s  pečova-
telskou  službou,  podpora  sportu 
a  kultury,  dostavba  historického 
jádra  města,  péče  o  zeleň  a  dal-
ší. Celý VP  je  zveřejněn na našich 
webových  stránkách  a  jeho  zkrá-
cená  forma  bude  distribuována 
do každé domácnosti. 

Ing. Šmíd Václav, člen rady 
a zastupitelstva města.

Prázdniny  utekly 
jak  voda  a  za  ně-
kolik  týdnů  je 
před  námi  nová 
topná  sezona.  Ta 
minulá  se  nesla 
v  duchu  teplého 

počasí  a  tak  spousta  domácností 
dostane ve vyúčtování tepla vrácené 
přeplatky. Není to ovšem pouze tep-
lým počasím, ale i cenou tepla, kte-
rá  je nejnižší  v  celém olomouckém 
kraji, kde se topí plynem. Toho jsme 
byli  schopni  dosáhnout  především 
instalací  kogeneračních  jednotek. 
Po  zpracování  analýz,  které  řešily, 

jak lze snížit pro občany teplo, jsme 
se dohodli s firmou ze skupiny ČEZ 
a na 4 kotelnách  jsme nainstalova-
li  zařízení,  která  vyrábí  současně 
elektřinu i teplo. Mimo snížení ceny 
je to i náš příspěvek ke zlepšení ne 
zrovna  kvalitního  prostějovského 
ovzduší.  V  tomto  trendu  bychom 
chtěli  pokračovat  i  do  budoucna. 
V letošním roce jsme navíc vybudo-
vali novou kotelnu, která nahradila 
už  zastaralou a  ekonomicky nároč-
nou  kotelnu  na  Kostelecké  ulici. 
Všechna tato opatření naši zákazníci 
ocení zvláště v nedaleké budoucnos-
ti,  neboť  určitě  většina  občanů  za-

registrovala  vcelku  masívní  nárůst 
ceny plynu na světových trzích. Dal-
ší nespornou výhodou  je,  že město 
jako majitel  naší  společnosti  nemá 
zájem  na  vytváření  velkých  zisků 
na  úkor  ceny  pro  naše  obyvatele. 
Na  výhodnost  centrálního  tepla  už 
přicházíme i u nás, kde třeba na roz-
díl od Německa, kde je tento způsob 
vytápění  velice  žádaný,  byly  snahy 
podporovat  výstavbu  vlastních  do-
movních  kotelen.  Několik  domů, 
které  se  takto  odpojilo,  už  zjistilo, 
že  taková  výhra  to  zase  není  a  na-
místo ušetřených peněz mají daleko 
více starostí. Dokonce nyní jednáme 
se zástupci  jednoho domu s vlastní 
kotelnou  o  jejich  připojení  k  naší 

síti. V této situaci je třeba upozornit 
naše občany, že se na trhu pohybu-
jí  firmy  s  pochybnými  nabídkami, 
které  používají  praktiky  tzv.  Šmej-
dů. Nabízejí super výhodné vytápě-
ní, které se může na dlouhá léta stát 
noční  můrou.  Je  třeba  si  skutečně 
nechat  udělat  nezávislé  posouzení 
výhodnosti takového řešení. Nicmé-
ně  do  budoucna  je  trend  zvyšovat 
podíl výroby z obnovitelných zdrojů 
a dalších ekologických zařízení  (te-
pelná čerpadla, kogenerační jednot-
ky, solární systémy atp.). Toho bude 
možné  dosáhnout  pouze  u  větších 
centrálních systémů.

Ing. Vladimír Průša, jednatel 
Domovní správy Prostějov, s.r.o.

Několik vět k zamyšlení

Blíží se topná sezóna

Několik poznámek k bezpečnosti a veřejnému pořádku v Prostějově
Základním úkolem 
Městské  policie 
Prostějov  je  zajiš-
ťování místních zá-
ležitostí  veřejného 
pořádku  v  našem 
městě. 

Dá  se  říci,  že  dlouhodobě  se  to 
strážníkům  daří,  což  mj.  potvrzují 
i výsledky anket 

o  spokojenosti  se  službou  měst-
ské  policie.  Mohl  bych  pokračovat 
ve  výčtu  úspěchů  prostějovských 
strážníků – je jich hodně. A že je Pro-
stějov  bezpečným  městem  potvrzují 
i statistiky Policie České republiky. To 

ale vůbec neznamená, že není potřeba 
usilovat o zlepšování současného sta-
vu. Čas od času se i v Prostějově bohu-
žel najdou pachatelé zvlášť závažných 
a odsouzení hodných trestných činů.

A teď k té základní otázce co učinit 
pro zlepšení  činnosti městské policie 
v Prostějově. 

V  rámci  rozšíření  kamerového 
systému navrhujeme zařadit do návr-
hu městského rozpočtu na rok 2019, 
mimo předpokládaný projekt preven-
ce na modernizaci kamerového systé-
mu, nákup 2 nových kamer (předpo-
kládaná cena 500.000 Kč).

Na  rok  2019 máme  v  plánu mo-

dernizovat minimálně  6  kamerových 
bodů.  Potřebné  finance  jsou  navr-
hovány  ve  výši  2.000.000 Kč.  Exis-
tuje  také možnost  získání  dotace  cca 
540.000 Kč od Ministerstva vnitra ČR. 

Pro příští rok je navržen do inves-
tic také projekt zvýšení výtěžnosti po-
řízených záznamů.

Dalším  důležitým  a  potřebným 
požadavkem je zvýšení rizikového pří-
platku strážníkům. Současná výše to-
hoto příplatku patří k nižším v rámci 
republiky a je na místě tento problém 
řešit. 

A stejně tak je potřebné, aby pří-
ští Zastupitelstvo statutárního města 

Prostějova  zvážilo  potřebu  navýšení 
počtu strážníků o dva. 

Co říci na závěr?
Mužům i ženám, kteří slouží pro-

stějovským  občanům  v  uniformě 
městské  policie  patří  poděkování 
za  tuto  službu  s  připomenutím,  že 
o důvěru občanů se musí každoden-
ně znovu a znovu dobrou prací usilo-
vat. A také občany Prostějova ujistit, 
že jejich bezpečnost je cílem činnosti 
Městské policie Prostějov.

Miroslav Pišťák, zastupitel 
města Prostějova pověřený řízením 

Městské policie Prostějov
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Aquacentrum se dvěma bazény pro všechny
Jedním  z  výrazných  témat  tohoto, 
právě  končícího,  volebního  období 
byla  dostavba  Aquaparku  o  kry-
tou  část.  Zatímco  někteří  opozič-
ní  zastupitelé  to  chtěli  zúžit  pouze 
na problematiku plaveckého bazénu 
a zábavná a relaxační část je moc ne-
zajímala, my  jsme  od  začátku měli 
zájem  nabídnout  veřejnosti  Aqu-
acentrum,  které  by  sloužilo  všem 
skupinám našich občanů. Současně 
jsme  však  měli  na  paměti  ekono-
mickou  stránku  věci,  tak  abychom 
do  budoucna  neúměrně  nezatížili 
městský rozpočet. Proto jsme si ne-
chali  zpracovat  několik  studií  a  vý-
sledkem  je,  že  budeme  prosazovat 
vybudování Aquacentra s tobogány, 
herními  prvky,  vířivkami,  relaxač-
ním  bazénem,  saunovým  světem, 
výukovým  bazénkem  a  plaveckým 
25ti  metrovým  bazénem  s  teplejší 
vodou pro  rekreační plavání. Vedle 
toho  bude  sportovní  50ti  metrový 
bazén,  který  bude  sloužit  sportov-

ním  plavcům,  kondičním  plavcům, 
školám,  plavecké  škole  a  samozřej-
mě zde budou hodiny i pro zájemce 
z řad veřejnosti. Výhodou tohoto ře-
šení je ve spojení s venkovním Aqua-
parkem  komplexnost  nabízených 
služeb a tím i možnost dosažení eko-
nomické  soběstačnosti  takovéhoto 
zařízení,  což  potvrdila  i  odborná 
studie. Jedním z důvodů, proč pod-
porujeme  řešení  se  dvěma  bazény 
je to, aby bylo zařízení s plaveckým 
bazénem k dispozici veřejnosti 7 dní 
v týdnu po celý den bez ohledu, zda 
se  budou  konat  například  plavecké 
závody  či  budou probíhat  tréninky. 
Pokud bychom přistoupili na řešení, 
prosazované  některými  zastupiteli, 
tedy pouze 50ti metrový bazén, jed-
nak  bychom  opomenuli  početnou 
část obyvatel (rodiny s dětmi, senio-
ři, mládež) a jednak bychom museli 
přizpůsobovat provoz pro veřejnost 
potřebám  sportovních  plavců,  tak 
jak  je  tomu dnes. Významným fak-

torem  pro  naše  rozhodování  byla 
i  ekonomika  provozu,  kdy  studie 
prokázala,  že  zábavná  a  relaxační 
část dokáže vygenerovat takový zisk, 
který postačí na pokrytí ztráty z 50ti 
metrového  bazénu.  Další  výhodou 
je, že půjde o velice atraktivní zaříze-
ní nejen pro občany Prostějova, ale 
zvýší i návštěvnost našeho města zá-
kazníky z širokého okolí. Vzhledem 
k  výši  investice  je  doporučeno,  aby 
celá  realizace  projektu  byla  řešena 
ve 2 etapách.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsme 
k celému projektu přistoupili zodpo-
vědně a ne jen populisticky jako část 
nekonstruktivní opozice a výsledkem 
je  výstavba  moderního  zařízení  pro 
21. století, které dokáže uspokojit té-
měř všechny naše občany.

„Záměr  současné  Rady  města 
Prostějova,  která  k  řešení  krytého 
bazénu  přistoupila  koncepčně,  jed-
noznačně  vítám.  Domnívám  se,  že 
tento projekt má budoucnost a může 

dobře  sloužit  veřejnosti  po  desítky 
let. Záměr je odpovědí jak na poža-
davky  rekreačních plavců  a nejširší 
veřejnosti, tak i sportovců, kteří po-
třebují  odpovídající  bazén  pro  svůj 
trénink. Vítám i vizi nastavit ekono-
miku  tak,  aby  zábavná  a  relaxační 
část generovala dostatek finančních 
prostředků na pokrytí  ztráty  z  pro-
vozu  padesátimetrového  bazénu,“ 
říká  náměstek  hejtmana  Olomouc-
kého kraje a prostějovský zastupitel 
František Jura.

RNDr. Alena Rašková, 
primátorka (ČSSD), Mgr. Jiří 
Pospíšil, náměstek primátora 

(PéVéČko), František Jura, 
zastupitel (ANO 2011) 

Ohlédnutí za volebním obdobím
Na konci volební-
ho  období  je  ide-
ální čas na ohléd-
nutí a zhodnocení 
našeho  působení 
v  radniční  koali-
ci.  Nejlepší  zpět-

nou  vazbou  na  kvalitu  naší  práce 
je  reakce  nekonstruktivní  opozice 
v  nastalé  volební  kampani. Někte-
rá  opoziční  hnutí,  která  na  rovinu 
slibují, že změna v Prostějově bude 
spočívat v tom, že to po volbách pů-

jde  s  Prostějovem  s  kopce  (soudě 
podle  grafiky  loga  ),  že  vrátí  Pros-
tějov  zpět.  Město  se  nevrací  zpět, 
město  se  musí  posouvat  dopředu. 
Od  společnosti Manthellan  dostali 
příspěvek na volební kampaň. Nyní 
kalí  vodu  a  chtějí  příspěvek  vrátit 
zpět.  Raději  by  občanům měli  vy-
světlit,  jaká  je  pravda.  Postrádají 
vlastní vizi, a proto slibují ve voleb-
ním programu věci, které  jsme my 
již uvedli do života v tomto a minu-
lém  volebním  období.  Další  jejich 

sliby  záměrně  negativně  zkreslují 
realitu. Jiné sliby jsou technicky ne-
uskutečnitelné  a  nemají  ani  zdání 
o  konkrétním  vyřešení  problémů. 
Od  společnosti  Manthellan  dostali 
příspěvek na volební kampaň. Nyní 
kalí  vodu  a  chtějí  příspěvek  vrátit 
zpět.  Raději  by  občanům měli  vy-
světlit, jaká je pravda.

Kampaň těchto opozičních hnutí 
působí pro obeznámené až humor-
ným dojmem. Jsou  to  sliby o  tom, 
co  by  rádi  udělali,  kdyby  to  umě-

li.  Je  to  stejné  jako  když  soudruzi 
v  SSSR  slibovali,  že  předběhnou 
Ameriku.  Zatajili  ale,  že  neví  jak 
Ameriku  dohonit.  Nekonstruktivní 
opozice  měla  dost  času,  aby  svoje 
řešení  uplatnila.  Žádné  přijatelné 
návrhy však nebyla schopna za celé 
volební období podat. Občané Pros-
tějova jsou moudří a na takové sliby 
jim  neskočí.  Vědí,  komu  mají  dát 
svůj hlas. Hlavně musí přijít k vol-
bám i ti, kteří jsou v Prostějově spo-
kojení.  Ing. Zdeněk Fišer

Prostějovské školky a školy hlásí dostatek míst pro děti
Kapacity  v  pro-
stějovských  ma-
teřských  a  zá-
kladních  školách 
odpovídají  po-
třebám  města. 
Ke 3. září letošní-

ho  roku  evidujeme  v  mateřských 
školách dokonce 23 volných míst, 
nejvíce  v  MŠ  Čechovice,  kam  je 
stále ještě možno přijmout 11 dětí. 
Na  většině  mateřských  škol  byly 
přijaty  děti,  které  1.  září  nedo-

sahovaly  věku  tří  let.  V  průběhu 
školního  roku pravidelně dochází 
ke  změnám  v  počtu  volných míst 
v  mateřských  školách.  Na  zřizo-
vaných  základních  školách  bylo 
pro  školní  rok  2018/2019  přijato  
449  prvňáků,  o  29  méně  než 
v předchozím školním roce, a ka-
pacity  prostějovských  základních 
škol jsou rovněž dostatečné.

Mgr. Ivana Hemerková, 
náměstkyně primátorky
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Komunikace a realizace nového 
oplocení a branek na ulici Říční 

V měsíci září byla dokončena úprava 
komunikace Říční tzv. Myší díry. Byla 
provedena úprava komunikace se zá-
kladní  šířkou  5 m  a  s  oboustrannou 
obrubou.

Součástí stavby bylo i zajištění odto-
ku dešťových vod z komunikace a zpev-
nění krajnic podél místní komunikace.

Dále  bylo  součástí  stavby  i  vy-
budování  nového  oplocení  přilehlé 
parcely  s  osazením  vjezdové  brány 
a branky a zpevněním vjezdu na ten-
to pozemek.

V  rámci  stavby  bylo  odstraněno 
vzdušné  vedení 2  sloupů veřejného 
osvětlení a nahrazeno novým kabe-

lovým vedením s osazením 3 nových 
sloupů veřejného osvětlení. 

Stavbu  realizovala  firma  Ja-
mastav Moravia a.s. Finanční nákla-
dy činily 1,3 mil. Kč.

Luděk Svoboda, Ing. Antonín 
Zajíček Odbor rozvoje a investic 

Prostějov 
upevňuje 
partnerství 
s polskou Środou

Tradičně  v  polo-
vině  srpna  jsme 
dostali  pozvánku 
z  radnice  part-
nerského  města 
Środa  v  Polsku 
k  návštěvě  nejen 

pracovní.  Právě  na  15.  srpna  totiž 
v Polsku připadá hned dvojnásobný 
svátek,  kromě  toho mariánského  si 
Poláci připomínají obrat v sovětsko-
-polské válce v roce 1920.

Naše  delegace,  kterou  vedl  ná-
městek  primátorky  Pavel  Smetana, 
přijela do Środy v neděli  12.  srpna. 
Následující  tři  dny  jsme  měli  při-
praven  bohatý  program  naplněný 
setkáními  více  i  méně  oficiálními. 
K  příjemným  formalitám  patřila 
uvítací večeře s radními města Śro-
dy  nebo  přijetí  na  radnici místním 
starostou Marcinem Bednarzem.

Stěžejním  úkolem  naší  návště-
vy bylo ovšem rozvíjet  již navázané 
a zprostředkovat nové kontakty mezi 
sportovními  kluby  a  spolky  obou 
měst.  Proto  jsme  navštívili  klub 
Amazonek,  tedy  žen  po  onkologic-
kém onemocnění, klub otužilců i ša-
chistů, kde už jsou vzájemné kontak-
ty s našimi spolky úspěšně navázány.

Potěšilo  nás,  že  si  návštěvu  naší 
delegace  osobně  vyžádal  trenér 
środského  jachtařského týmu Patrik 
Rožanski, který by rád navázal spolu-
práci s prostějovskými jachaři. Inici-
ativa ovšem vychází  i z prostějovské 
strany. O spolupráci s naším polským 
partnerským městem  se  hlásí  třeba 
Pěvecký  a  taneční  soubor  z  Lipky 
a některé další, což nás velmi těší.

V den našeho odjezdu ve  středu 
15.  srpna  slavilo  Polsko  státní  svá-
tek. Kromě významného církevního 
svátku  Poláci  slaví  obhajobu  nezá-
vislosti polského státu. V roce 1920 
stála sovětská vojska před Varšavou, 
Poláci je však dokázali vytlačit, tato 
bitva  je  také  označována  jako  „zá-
zrak  na  Visle“.  Při  této  příležitosti 
jsme  se  účastnili  položení  věnců 
na  środském  náměstí  a  hřbitově 
a mše v kostele.

Jana Halvadžievová
radní města Prostějova

Smart Prostějov
Manuál chytrého města
Pracovní skupina vytvořená z členů 
vedení  města  a  zaměstnanců  ma-
gistrátu zpracovala dokument, kte-
rý bude v rámci aktuálního  trendu 
smart  cities  systémově  a  efektivně 
pomáhat  vytvářet  chytře  z  Prostě-
jova město, ve kterém se bude lépe 
žít.

Nekopírovali  jsme obsáhlé stra-
tegické dokumenty jiných měst, ale 
naopak  vytvořili  dokument,  vysti-
hující potřeby našeho města, prak-
tický manuál, který nám umožní za-
jistit naplnění základního cíle smart 
cities  –  udržitelný  rozvoj  a  správu 
města. 

Tyto  klíčové  oblasti  (správu 
a  rozvoj)  jsme  podrobněji  řešili 
ve čtrnácti  tématech, od plánování 
přes výstavbu, tzv. „zelená témata“, 
mobilitu,  praktickou  správu města 

(odpady,  energetiku,  bezpečnost) 
až po široké téma spolupráce a dal-
šího fungování a propagaci aktivity 
smart cities v našem městě.

Snahou  bylo  dosáhnout  maxi-
mální  stručnosti  a  výstižnosti  do-
kumentu.  Velký  důraz  jsme  klad-
li  na  vzájemné  propojení  témat 
a  na  vazbu  na  další  strategické 
a koncepční dokumenty města.

U každého tématu jsou v úvodu 
stručně  vyjmenována  a  popsána 
jednotlivá chytrá řešení a opatření, 
některá  jsou  doplněna  hypertexto-
vým  odkazem  s  podrobnějšími  in-
formacemi. 

V navazující SWOT analýze (vy-
mezení  silných  stránek,  slabých 
stránek,  příležitostí  a  hrozeb)  jsou 
pak  vyhodnoceny  možnosti  jejich 
uplatnění a dalšího  rozvoje v  rám-

ci  prostředí Prostějova. Příležitosti 
a  hrozby  přecházejí  ke  stanovení 
konkrétních  úkolů  a  cílů  na  další 
dvouleté období včetně určení  jed-
notlivých  garantů  a  vazeb  na  další 
dokumenty.

Stanovený  cíl  udržitelný  rozvoj 
a  správa  města  se  zároveň  odráží 
v  logu  dokumentu,  kdy  se  modrá 
a žlutá barva města Prostějova po-
tkají  v  barvě  zelené,  symbolizující 
právě  udržitelný  rozvoj  –  zelenou 
pro chytré město Prostějov.

Podrobnější informace a samot-
ný dokument ke stažení jsou k dis-
pozici na webových stránkách www.
prostejov.eu/smart

Za pracovní skupinu Smart 
Prostějov Ing. Kateřina Vosičková 
a Ing. Václav Lužný a Ing. Zdeněk 

Fišer, 1. náměstek primátorky
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ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost v budově 
Magistrátu města Prostějova, 
Školní 4, Kulturní klub DUHA, 
Prostějov, 1.patro,
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Dukelská brána
 ¶ Filipcovo nám.
 ¶ Hlaváčkovo nám.
 ¶ Knihařská
 ¶ Kramářská
 ¶ nám. E. Husserla
 ¶ nám. Svat. Čecha
 ¶ nám. T.G. Masaryka
 ¶ Svatoplukova č. or. 1, 2, 3, 4, 6, 

7, 9, 11,
 ¶ Šerhovní
 ¶ Školní
 ¶ U spořitelny
 ¶ Žižkovo nám. 

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost v budově 
Střední odborné školy Prostě-
jov, nám. E. Husserla 1, Pros-
tějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Demelova
 ¶ Hradební
 ¶ Komenského
 ¶ Kostelní
 ¶ Koželuhova
 ¶ Křížkovského
 ¶ Libušinka – jen lichá
 ¶ Lutinovova
 ¶ Netušilova
 ¶ Petrské nám.
 ¶ Sádky
 ¶ Sušilova
 ¶ Tylova od č. or. 2–16

 ¶ Uprkova
 ¶ Újezd
 ¶ Wolkerova

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v budově
Art-Econ – Střední školy Pro-
stějov, s.r.o., Husovo nám. 91, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Husovo nám.
 ¶ Jihoslovanská
 ¶ Joštovo nám.
 ¶ Karlov
 ¶ Kojetínská
 ¶ Kralická
 ¶ Na příhoně
 ¶ Pražská
 ¶ Průmyslová č. or. 1
 ¶ Předina
 ¶ Rozhonova
 ¶ Slezská
 ¶ Sokolská
 ¶ Švabinského
 ¶ Trávnická
 ¶ U Spalovny
 ¶ Winklerova

ve volebním okrsku č. 4 
je volební místnost v budově
Art-Econ – Střední školy Pro-
stějov, s.r.o., Husovo nám. 91, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Hvězda
 ¶ Janáčkova
 ¶ Přemyslovka
 ¶ Svatoplukova  –  sudá  od  č. 

or. 8–do konce,  lichá od č. or.  
13–do konce

 ¶ Třebízského
 ¶ Vladimíra Ambrose
 ¶ Vrahovická od č. or. 1–45
 ¶ Vrchlického č.p. 2529, 4634

ve volebním okrsku č. 5 
je volební místnost v budově 
Družiny mládeže, Erbenova 5, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Aloise Krále
 ¶ Budovcova
 ¶ Českobratrská
 ¶ Divišova
 ¶ Erbenova
 ¶ Kollárova
 ¶ Lužická
 ¶ Milíčova
 ¶ nám. Padlých hrdinů
 ¶ nám. Spojenců
 ¶ nám. U kalicha
 ¶ Slovenská

ve volebním okrsku č. 6 
je volební místnost v budově 
Základní školy E. Valenty 52, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Arbesovo nám.
 ¶ Barákova
 ¶ Hybešova
 ¶ Jana Kuchaře
 ¶ Konečná
 ¶ Kotěrova 
 ¶ Kotkova
 ¶ Močidýlka
 ¶ nám. Odboje
 ¶ Neumannovo nám.
 ¶ Olomoucká od č. or. 64–120
 ¶ Říční lokalita Prostějov

 ¶ Tovačovského
 ¶ Třískova
 ¶ Veleslavínská 
 ¶ Vencovského
 ¶ Vítězslava Nezvala
 ¶ Vojtěcha Outraty
 ¶ Vrlova
 ¶ Za Olomouckou
 ¶ Zborov 
 ¶ č. e. 223, 224, 5011 
 ¶ č.p. 5125

ve volebním okrsku č. 7 
je volební místnost v budově 
Střední odborné školy Prostějov, 
nám. E. Husserla 1, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Havlíčkova
 ¶ Olomoucká od č. or. 1–57
 ¶ Partyzánská
 ¶ Sladkovského
 ¶ Šafaříkova
 ¶ Vápenice
 ¶ Vojáčkovo nám.
 ¶ Za Místním nádražím

ve volebním okrsku č. 8 
je volební místnost v budově 
Základní školy E. Valenty 52, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ sídl. E. Beneše č. or. 1–7, 14–24
 ¶ Sportovní

ve volebním okrsku č. 9 
je volební místnost v budově 
Základní školy E. Valenty 52, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:

Oznámení o době a místě konání voleb 
do Zastupitelstva města Prostějova a Senátu 
Parlamentu České republiky
Primátorka statutárního města Prostějova podle § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e
1. Volby do Zastupitelstva města Prostějova a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční: 
dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb
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 ¶ Atletická
 ¶ bratří Čapků
 ¶ Edvarda Valenty
 ¶ Krásná
 ¶ Květná
 ¶ Na výsluní
 ¶ Olympijská
 ¶ Pod Kosířem od č. or. 41 do konce
 ¶ Příční
 ¶ Sadová
 ¶ sídl. E. Beneše od č. or. 25–38
 ¶ Strojnická
 ¶ Tyršova
 ¶ Wolfova
 ¶ č. e. 5022
 ¶ č.p. 5136

ve volebním okrsku č. 10 
je volební místnost v budově 
Základní školy T.G.Masaryka, 
Skálovo nám. 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Daliborka
 ¶ Hanačka
 ¶ Martinákova
 ¶ Palečkova
 ¶ Pod Kosířem od č. or. 1–40
 ¶ Přikrylovo nám.
 ¶ Rejskova

ve volebním okrsku č. 11 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské ško-
ly Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Beskydská
 ¶ Fanderlíkova č. or. 5–25, 26, 

28, 30, 32, 34, 36, 36A
 ¶ Hacarova
 ¶ Chodská
 ¶ J.B. Pecky
 ¶ Kováříkova
 ¶ Lomená
 ¶ Polišenského
 ¶ Slovácká
 ¶ Šumavská
 ¶ U Stadionu
 ¶ Valašská
 ¶ Za velodromem
 ¶ č. e. 203
 ¶ č.p. 4622

ve volebním okrsku č. 12 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské ško-
ly Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Dykova
 ¶ Fanderlíkova č. or. 25a, 27, 29, 

31, 33 a od 37 do konce

 ¶ Jana Švermy
 ¶ Kpt. O. Jaroše od č. or. 3a–21
 ¶ Krapkova
 ¶ Nerudova  od  č.  or.  57,  59,  61 

do konce 
 ¶ Obránců míru

ve volebním okrsku č. 13 
je volební místnost v budově 
Základní školy T.G. Masaryka, 
Skálovo nám. 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Blahoslavova
 ¶ Floriána Nováka
 ¶ Floriánské nám.
 ¶ Fügnerova
 ¶ Hliníky
 ¶ Jiráskovo nám.
 ¶ Kostelecká
 ¶ Kravařova
 ¶ Mlýnská
 ¶ Palackého
 ¶ Pernštýnské nám.
 ¶ Plumlovská  č.  or.  3–26,  28,  30, 

32 
 ¶ Podjezd
 ¶ Skálovo nám.
 ¶ Za Kosteleckou
 ¶ č. e. 5026, 5122, 5123, 5133

ve volebním okrsku č. 14 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody 3578/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Brandlova
 ¶ Česká
 ¶ Jungmannova
 ¶ Kolářovy sady
 ¶ Krátká
 ¶ Máchova
 ¶ Mánesova
 ¶ Plumlovská  č.  or.  27,  27a,  29, 

29a, 31, od č. or. 33–56
 ¶ Riegrova
 ¶ Rostislavova
 ¶ Šlikova

ve volebním okrsku č. 15 
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské ško-
ly Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Bezručovo nám.
 ¶ Březinova
 ¶ Dělnická
 ¶ Emila Králíka
 ¶ K.H.Kepky
 ¶ Melantrichova

 ¶ nám. Práce
 ¶ Nerudova od č. or. 1–56,60
 ¶ Plumlovská od č. or. 57–132
 ¶ Polská
 ¶ Resslova
 ¶ Ruská
 ¶ Stanislava Suchardy
 ¶ Za  Plumlovskou  lokalita  PV 

i Krasice

ve volebním okrsku č. 16 
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské ško-
ly Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Antonína Slavíčka
 ¶ Gen. Dudy
 ¶ Gen. Sachera
 ¶ Mathonova
 ¶ Wichterlova

ve volebním okrsku č. 17 
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské ško-
ly Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Václava Špály

ve volebním okrsku č. 18
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské ško-
ly Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Jana Zrzavého

ve volebním okrsku č. 19 
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské ško-
ly Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Aloise Fišárka
 ¶ Bohumíra Dvorského
 ¶ Cyrila Boudy
 ¶ Karla Svolinského
 ¶ Kpt. O. Jaroše č. or. 23, 25, 27, 

29, 31, 33

ve volebním okrsku č. 20 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské 
školy Jana Železného Pros-
tějov, sídl. Svobody 3578/79, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ sídl. Svobody od č. or. 1–29

ve volebním okrsku č. 21 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 

Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody 3578/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ sídl. Svobody č. or. 38–53, 62–74

ve volebním okrsku č. 22 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody 3578/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Anenská
 ¶ Anglická
 ¶ Belgická
 ¶ sídl. Svobody č. or. 30–37,  

54–61, 75–79

ve volebním okrsku č. 23 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody 3578/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Finská
 ¶ Francouzská
 ¶ Holandská
 ¶ Italská
 ¶ J.V. Myslbeka lokalita PV
 ¶ Norská
 ¶ Švýcarská

ve volebním okrsku č. 24 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody 3578/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Bohumíra Šmerala
 ¶ Drozdovice
 ¶ Na hrázi
 ¶ Průchozí

ve volebním okrsku č. 25 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Krasice,  
Moravská 30, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Krasická č. or. 47, 55, 57, 59, 61
 ¶ Moravská

ve volebním okrsku č. 26 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody 3578/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Dr. Plajnera
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 ¶ Dr. Uhra
 ¶ Jaroslava Kaštila
 ¶ Jaroslava Kučery
 ¶ Javoříčská
 ¶ Krasická č. or. 1–45, 49, 51, 53, 

53a
 ¶ Vasila Škracha
 ¶ Vícovská
 ¶ V polích

ve volebním okrsku č. 27 
je volební místnost v budově 
Základní školy Dr. Horáka 24, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Boženy Němcové
 ¶ Jana Olivetského
 ¶ Okružní od č. or.199–215
 ¶ Pod Záhořím
 ¶ Raisova
 ¶ Určická
 ¶ Za Určickou

ve volebním okrsku č. 28 
je volební místnost v budově 
Základní školy Dr. Horáka 24, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Bulharská
 ¶ Dr. Horáka
 ¶ Okružní od č. or. 189–197
 ¶ Rumunská
 ¶ Stanislava Manharda od č. or. 

1–21
 ¶ Waitova
 ¶ Werichova

ve volebním okrsku č. 29 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a základní 
školy Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Družstevní od č. or. 1–9
 ¶ Krokova
 ¶ Poděbradovo nám.
 ¶ Stanislava Manharda  od  č.  or. 

24–39
 ¶ Vodní
 ¶ Žeranovská

ve volebním okrsku č. 30 
je volební místnost v budově 
Základní školy Dr. Horáka 24, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Družstevní od č. or. 11–17
 ¶ Mozartova
 ¶ Okružní od č. or. 150–183

ve volebním okrsku č. 31 
je volební místnost v budově
Reálného gymnázia a základní 
školy Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Brněnská
 ¶ Tetín

ve volebním okrsku č. 32 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a základní 
školy Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Libušinka jen sudá
 ¶ Tylova od č. or. 18–42

ve volebním okrsku č. 33 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a základní 
školy Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Balbínova
 ¶ Dobrovského
 ¶ Kazín
 ¶ Okružní od č. or. 105–131
 ¶ Pešinova
 ¶ Tylova od č. or. 43–85

ve volebním okrsku č. 34 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a základní 
školy Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Dolní  celá,  mimo  domy  č.  or. 

26, 28, 30, 32, 34, 36 – viz. vo-
lební okrsek 35

 ¶ Mojmírova
 ¶ Rovná

ve volebním okrsku č. 35 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Dvořákova 5, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Dolní č. or. 26,28,30,32,34,36
 ¶ Dvořákova–sudá čísla
 ¶ Letecká
 ¶ Okružní od č. or. 57–73
 ¶ Šárka od č. or. 44–62

ve volebním okrsku č. 36 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Dvořákova 5, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Dvořákova č. or. 1,3,5
 ¶ Ječmínkova

 ¶ Jezdecká
 ¶ Okružní č. or. 2–10 a č. or. 89–97
 ¶ Puškinova
 ¶ Šárka od č. or. 1–22

ve volebním okrsku č. 37 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a základní 
školy Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Lidická mimo č. or.86
 ¶ Okružní od č. or. 75–85
 ¶ Spitznerova
 ¶ Studentská
 ¶ Šárka od č. or. 23–42

ve volebním okrsku č. 38 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Krasice, Mo-
ravská 30, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Krasice – č. evidenční
 ¶ Brodecká
 ¶ Dětkovická
 ¶ Elišky Krásnohorské
 ¶ Foersterova jen lokalita Krasice
 ¶ Gabriely Preissové
 ¶ Gen. Kraváka
 ¶ Hloučelní
 ¶ Hyacintová
 ¶ J.V. Myslbeka jen lokalita Krasice
 ¶ Josefa Lady
 ¶ Kelčická
 ¶ Kosířská
 ¶ Luční jen lokalita Krasice
 ¶ Na Brachlavě
 ¶ Na okraji
 ¶ Na vyhlídce
 ¶ nám. J.V. Sládka
 ¶ Plumlovská jen lokalita Krasice
 ¶ Rudolfa Těsnohlídka
 ¶ Stroupežnického
 ¶ Trnková
 ¶ Třešňová jen lokalita Krasice
 ¶ Tulipánová
 ¶ Zahradní
 ¶ Západní
 ¶ Zlechovská

ve volebním okrsku č. 39 
je volební místnost v budově 
Domu služeb – Vrahovická 83, 
Prostějov – Vrahovice
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Josefa Hory
 ¶ Kopečného
 ¶ Krumlovského
 ¶ Marie Majerové
 ¶ Marie Pujmanové
 ¶ Podivínského

 ¶ Poláčkova
 ¶ Průmyslová č. or. 12
 ¶ Střížova
 ¶ Tylšarova
 ¶ Vrahovická č. or. 56–164, 168, 

168a
 ¶ Zikmunda Wintra

ve volebním okrsku č. 40 
je volební místnost v budově 
Domu služeb – Vrahovická 83, 
Prostějov – Vrahovice
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ A.Jánského
 ¶ Bohuslava Martinů
 ¶ Jana Rokycany
 ¶ Jaroslava Křičky
 ¶ Josefa Suka
 ¶ Kpt. Nálepky
 ¶ Kubelíkova
 ¶ Oskara Nedbala
 ¶ Otakara Ostrčila
 ¶ sídl. Svornosti
 ¶ Smetanova
 ¶ Stukova
 ¶ Tovární
 ¶ Václava Talicha
 ¶ Vítězslava Nováka
 ¶ Zátiší
 ¶ č. e. 9

ve volebním okrsku č. 41 
je volební místnost v budově 
ZŠ Prostějov – Majakovského 
1, Prostějov – Vrahovice
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Vrahovice – č. evidenční – 7,996
 ¶ Čechůvky
 ¶ Čs. armádního sboru
 ¶ Čs. odboje
 ¶ Hrázky
 ¶ Husitská
 ¶ Ivana Olbrachta
 ¶ Jano Köhlera
 ¶ Jaselská
 ¶ Karolíny Světlé
 ¶ Košická
 ¶ Kyjevská
 ¶ Majakovského
 ¶ Mikoláše Alše
 ¶ Petra Jilemnického
 ¶ Pod Svahem
 ¶ Prešovská
 ¶ Sokolovská
 ¶ Staškova
 ¶ Trpinky
 ¶ U cihelny
 ¶ Vrahovická od č. or.167,  

169–do konce
 ¶ Za drahou
 ¶ č.p.264
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ve volebním okrsku č. 42 
je volební místnost v budově 
Základní školy Čechovice,  
Čechovická 53, Prostějov –  
Čechovice
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu: 
 ¶ Čechovice – č. evid.+č. popisná 

bez přiděl.ulice
 ¶ 5. května lokalita Čechovice
 ¶ Čechovická
 ¶ Duhová
 ¶ Esperantská
 ¶ Foersterova lokalita Čechovice
 ¶ Habrová
 ¶ Jabloňová
 ¶ Ječná
 ¶ K rybníku
 ¶ Kaštanová lokalita Čechovice
 ¶ Lipová
 ¶ Luční lokalita Čechovice
 ¶ Na blatech lokalita Čechovice
 ¶ Ovesná
 ¶ Ovocná
 ¶ Plumlovská lokalita Čechovice 
 ¶ Průchodní

 ¶ Slunečná
 ¶ Třešňová lokalita Čechovice
 ¶ V zahradách
 ¶ Višňová
 ¶ Vřesová
 ¶ Žitná lokalita Čechovice

ve volebním okrsku č. 43 
je volební místnost v budově 
ZD Moravan Domamyslice, 
Domamyslická 126,
Prostějov – Domamyslice
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ Domamyslice – č. evidenční
 ¶ 5. května lokalita Domamyslice
 ¶ Akátová
 ¶ Borová
 ¶ Domamyslická
 ¶ Družební
 ¶ Jasanová
 ¶ Jasmínová
 ¶ Javorová
 ¶ Karafiátová
 ¶ Kaštanová lokalita Domamyslice
 ¶ Lísková

 ¶ Na blatech lokalita Domamyslice
 ¶ Na splávku
 ¶ Olšová
 ¶ Ořechová
 ¶ Pod vinohrádkem
 ¶ Růžová
 ¶ Šeříková
 ¶ Šípková
 ¶ V loučkách
 ¶ Vrbová
 ¶ Za humny
 ¶ Žitná lokalita Domamyslice

ve volebním okrsku č. 44 
je volební místnost v budově 
Klubovny Žešov č.p. 39 (bývalá 
budova MNV)
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
 ¶ ÚSP Lidická 86
 ¶ Žešov
 ¶ č. e. 5052

3.  Voliči  bude  umožněno  hlasování 
poté, kdy prokáže svoji  totožnost 
a státní občanství České republiky 

(platným  občanským  průkazem, 
cestovním,  diplomatickým  nebo 
služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem). 

4.  Každému  voliči  budou  dodány 
3  dny  přede  dnem  konání  voleb 
hlasovací  lístky.  Ve  dnech  voleb 
volič může obdržet hlasovací líst-
ky i ve volební místnosti. 

5.  V  případě  konání  II.  kola  voleb 
do Senátu se tyto uskuteční:
 ¶  v  pátek  dne  12.  října  2018 

od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
 ¶ v  sobotu  dne  13.  října  2018 

od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič  obdrží  hlasovací  lístky  ve  vo-
lební místnosti ve dnech voleb. 
V Prostějově dne 10. 9. 2018

RNDr. Alena Rašková v. r.
primátorka statutárního  

města Prostějova

Vážení a milí 
spoluobčané 
dovolujeme si vás 
pozvat na zastavení 
u sochy Panny Marie 
Karlovské,

která  je umístěna na Svatoplu-
kově ulici naproti Prostějovské 
cukrárny  a  naproti  kostela  sv. 
Jana  Nepomuckého  v  Prostě-
jově.

Akce se uskuteční 14. 10. 
2018 ve 14.30 hodin  u  pří-
ležitosti  300  let  od  vytvoření 
a umístění sochy, vzpomeneme, 
zazpíváme, pomodlíme se.

Na  setkání  se  za Otce Čápa 
sdb, farníky i členy spolku Ha-
nácký Jeruzalém těší a zve 

Zuzka Bartošová

Poděkování
Sekce učitelů – důchodců při OROS 
v Prostějově, oblast Střední Morava, 
velmi děkuje městu Prostějovu za fi-
nanční  podporu,  bez  které  bychom 
nemohli naši činnost uskutečňovat.

Jde  především  o  zájezdy,  např. 
v červnu Praha, v září Velké Losiny, 
dále o návštěvy divadelních předsta-
vení v Brně, opera Turandot v úno-
ru, balet Spící krasavice v listopadu. 
Bohužel se nám nepodařilo uskuteč-
nit  zájezd  na  operu W.  A. Mozarta 
Cosi fan tutte, protože finanční pří-
spěvek přišel pozdě.

V  naší  činnosti  máme  v  plánu 
na  říjen  zdravotnickou  přednášku 
a v prosinci setkání s jubilanty a zhod-
nocení naší činnosti za celý rok.

Na  závěr  ještě  jednou děkujeme 
městu  Prostějovu  za  poskytnutou 
finanční pomoc.

Za výbor sekce učitelů – 
důchodců Ludmila Znojilová

Poděkování

Na konci června se konalo ME v lodní 
třídě Optimist v holandském Scheve-
ning, za učasti prostějovské jachtařky 
Kristýny Piňosové. Kristýně  je  12  let 
a reprezentuje Českou republiku v ja-
chtingu už třetím rokem. 

v  Holandsku  bojovala  statečně, 
ikdyž nemáme moře  jako jiné nomi-
nované  státy,  držela  se  s  konkurencí 
a z naší ČR výpravy v dívkách dopadla 

nejlépe v umístěni.
Zkušenost  pro  studentku  prostě-

jovského  GJW    to  byla  určitě  veliká 
a jistě ji uplatní na říjnovém ME ten-
tokrát ve třídě BIC Techno 293 wind-
surfingu v Aténách.

Tímto chce poděkovat městu Pros-
tějov za finanční podporu !

s díky její trenérka  
Andrea Piňosová

POZVÁNKA
Moravsko-slezská křesťanská akademie, region Prostějov

vás zve na přednášku PhDr. Karla Kavičky
Z Monseratu do Compostely a na kraj světa,

která se uskuteční ve středu 17. října 2018 v 17,30 hod. v budově CM gymnázia, Komenského ul 17.
Přednáška volně navazuje na úspěšné povídání o cestě Pyrenejským poloostrovem v jarním měsíci.

Zve výbor MSKA Zasílá Karel Kotyza
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Národní sportovní centrum v Prostějově otevřeno
Za účasti ministra  školství mládeže 
a  tělovýchovy  Roberta  Plagy,  hejt-
mana Olomouckého kraje Ladislava 
Oklešťka,  primátorky  města  Pro-
stějova  Aleny  Raškové  a  celé  řady 
dalších  významných osobností  bylo 
ve  čtvrtek  13.  září  2018  slavnostně 
otevřeno  Národní  sportovní  cent-
rum.

Hala,  která  vyrostla  nedaleko 
zimního  stadionu  nákladem  téměř 
140  milionů  korun,  z  čehož  státní 
dotace  tvořila  110  milionů  korun, 
bude sloužit zejména mladým volej-
balistům,  basketbalistům,  tenistům 
a žákům prostějovských škol. 

Kapacita  hlediště  sportovního 
centra  je  340  diváků  a  lze  ji  zvýšit 
pomocí rozkládacích tribun. 

Mgr. Jana Gáborová, 
tisková mluvčí
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prodej dalších pojištěných CK
ZAHÁJEN PRODEJ:  LYŽE  *  EXOTIKA  * LÉTO 2019

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

mimako1@seznam.cz   www.amima.cz

         CESTOVNÍ  AGENTURA  AMIMA

EXIM  *  FIRO

Výroba a vývoj dílů pro automobilový průmysl  
a průmyslové aplikace v oblasti hydrauliky

NABÍZÍME: FIREMNÍ STRAVOVÁNÍ, MĚSÍČNÍ A MIMOŘÁDNÉ PRÉMIE, 
DOCHÁZKOVÝ BONUS, ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY, ODBORNÁ 
ŠKOLENÍ, TEAMBUILDINGOVÉ AKCE, MANAGEMENT ZDRAVÍ, 
DOVOLENÁ NAD RÁMEC 4 TÝDNŮ, PŘÍJEMNÉ A ČISTÉ PROSTŘEDÍ

Životopis zasílejte e-mailem: prace@kendrion.com, nebo můžete 
vyplnit Dotazník uchazeče přímo na recepci naší společnosti: 
Kendrion (Prostějov) s.r.o., Průmyslová 10, 796 01 Prostějov
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PRÁCE JE VHODNÁ PRO: STUDENTY, STUDENTY 
S POTŘEBOU PRAXE, MAMINKY NA MD, 
NEZAMĚSTNANÉ S ÚP I BEZ, STAROBNÍ 

A INVALIDNÍ DŮCHODCE

NA CELOROČNÍ PRÁCI A VÝHODNÉ  
VÍKENDOVÉ BRIGÁDY V PROSTĚJOVĚ A V OKOLÍ

PRACOVNÍ AGENTURA 
PAVLÍNA DUJKOVÁ

SVATOPLUKOVA 48, PROSTĚJOV

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

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
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P o p u l i s m u s , 
zkreslování,  kri-
minalizace  a  vy-
tváření  umělých 
kauz jsou strategií 
části  prostějovské 
opozice.  V  politi-
ce  existuje  řada 

neznámých, pokud  s nimi umí ně-
kdo nekorektně zacházet, může být 
úspěšný. V oblasti ekonomiky měs-
ta  jsou  však  parametry,  jež  nelze 
zpochybnit nebo manipulovat. Níže 
uvádím ty nejzásadnější. 
Analýza hospodaření a finanč-
ního zdraví města – ekonomic-
ká fakta
 ¶ Roste počet zaměstnanců a žáků 
což má pozitivní dopad na daňo-
vé příjmy

 ¶ Nárůst počtu zaměstnanců svěd-
čí o prosperitě na území města

 ¶ Město za poslední 4 roky hospo-
dařilo s přebytkem 145 mil. Kč

 ¶ Za  posledních  10  roků  dokonce 
s přebytkem 249 mil. Kč

 ¶ Město podle zákona hospodařilo 
rozpočtově příkladně 

 ¶ Město  střídáním  deficitů  a  pře-
bytků  finančně  dýchá  a  deficity 
se dlouhodobě vyrovnávají s pře-
bytky. Deficity  jsou prioritně  re-
alizovány  ve  prospěch  investic. 
Rok 2018 je toho příkladem – in-
vestice ve výši 457 mil.Kč 

 ¶ Město  čerpá  dotace,  resp.  umí 
čerpat dotace, není na nich ovšem 
dramaticky  závislé.  Mimořádné 
příjmy mezi  roky  2014–2017  či-
nily 139 mil. Kč. Investiční dotace 
byly 86 mil. Kč. Za toto období se 
investovalo  789 mil.  Kč,  tzn.,  že 
mimořádné  příjmy  kryly  pouze 
17 %  investic.  Tento  fakt  zname-
ná budoucnost a schopnost růst.
Důležitým  parametrem  je  pro-

vozní  saldo  hospodaření.  Jedná  se 
o rozdíl mezi běžnými příjmy a běž-
nými výdaji. Provozní  saldo vyjad-
řuje finanční sílu města, tzn. poten-
ciál  pro  investice,  obnovu majetku 
a tvorbu finančních rezerv.

Od roku 2009 je provozní saldo 
v  dobrém  stavu  a  v  roce  2017  do-
sáhlo nejvyšší hodnoty v historii – 
celkem 224 mil. Kč. Od roku 2015 

je excelentní trend.
Město do obnovy majetku vyna-

ložilo od roku 2014 1,1 mld. Kč, při-
čemž na obnovu majetku by stačilo 
320 mil. Kč. Tzn.,  že  se  jedná pří-
kladné  finanční  zajišťování  oprav 
a reprodukce majetku.

Když  k  provoznímu  saldu  přič-
teme  opravy,  získáme  celkovou  fi-
nanční kondici města. V roce 2017 
se dosáhlo nejlepší vlastní finanční 
kondice v historii. Mezi roky 2013–
2017 se vygenerovalo nejméně 250 
mil. Kč a nejvíce 298 mil. Kč.

Město Prostějov je úplně jiné di-
menzi /kondice finanční a finanční 
potenciál k investicím /.V roce 2012 
se  generovalo  po  úhradě  provozu 
201 mil. Kč a v roce 2017 298 mil. 
Kč, tzn. 1,5x vyšší finanční kondice 
než v roce 2012.
 ¶ Finanční  rezerva  z  roku  2017  je 
zapojena do investic 2018.

 ¶ Město  je  stále  bez  dluhů.  Limit 
bezpečné zadluženosti je 1,3 mld. 
Kč. Tzn. skok o 200 mil. Kč

 ¶ Město Prostějov obhájilo při hod-
nocení  finančního zdraví nejvyš-

ší  možnou  známku  A+A+,  tedy 
výbornou.  Výborná  známka  je 
u měst velmi vzácná.

Příležitosti a doporučení:
 ¶   Realizace  investic  a  technologií 
snižujících provozní výdaje

 ¶ Investice ve prospěch infrastruk-
tury,  podnikání,  bydlení  a  vzdě-
lávání

 ¶ Nebát  se  využít  investiční  úvě-
rový  rámec  s  čerpáním  v  letech  
2019–2023 k rychlé a komplexní 
realizaci  oprav  a  investic  /můj 
názor  :  “  Jít  případně  do  max. 
limitu  úvěru  500  mil.  Kč  –  mít 
úvěr tvrdě pod kontrolou“ /

 ¶ Udržet  likvidní  finanční  rezervy 
alespoň 50 mil. Kč

 ¶ Udržet  provozní  saldo  a  opravy 
na 220 mil. Kč
Investice  mohou  být  a  budou 

i nadále masivní. Prioritu mají ná-
kladnější  investiční  projekty,  které 
mají  smysl  a  přinesou  zvýšenou 
kvalitu života občanů, např.  rekre-
ační aquacentrum se dvěma bazény 
50 m a 25 m, parkovací domy, byty 
pro  mladé  rodiny  a  starší  občany. 
 Ing. Bedřich Grulich, ČSSD

Předseda finančního výboru

Zodpovědně hospodaříme a investujeme

Pojďme společně měnit Prostějov k lepšímu
Za  několik  týdnů 
skončí  funkční 
období  současné-
ho  Zastupitelstva 
města  Prostějova 
a  z  komunálních 
voleb  vzejdou 

zástupci  občanů  ve  vedení  města 
na  příští  čtyři  roky.  Zhodnocení 
uplynulých  čtyř  let  nechám  na  ji-
ných, rád bych se ale podíval dopře-
du na úkoly, které stojí před budou-
cími zástupci města. 

Velkým problémem Prostějova je 
doprava. Městu se podařilo pokročit 
s přípravou severního obchvatu, kte-
rý by se příští rok mohl začít stavět. 
Ten  uleví  výpadovce  na  Olomouc. 
Bude  nutné  na  něj  navázat  severo-
západní  obchvatu  řešící  dopravu 
od  Blanska  a  Žďáru  nad  Sázavou. 
Prostějov  potřebuje také nový jižní 
obchvat  od  Němčic  a  Nezamyslic. 
Tranzitní  dopravu  je  třeba  odvést 
mimo město, aby především kamio-
ny zbytečně nejezdily přes centrum. 

V oblasti dopravy je důležitá také 
podpora cyklistů. Městu schází do-

statečně  velké  prostory  na  úscho-
vu  kol  pro  občany,  kteří  přesedají 
na jiný druh dopravy. Situaci může 
změnit  projekt  velkokapacitního 
zařízení pro úschovu bicyklů, který 
je  známý pod označením cyklověž. 
Zajímavou  myšlenkou  je  rovněž 
půjčovna  kol,  která  by  mohla  být 
tématem pro spolupráci se soukro-
mým provozovatelem. 

Naši občané ve svých námětech 
často  zmiňují  téma  bezpečnosti. 
Myslím,  že  Prostějov  je  bezpeč-
ným městem, nicméně prostor pro 
zlepšení  jistě  existuje. Cestu  vidím 
například  ve  vytipování míst  s  ne-
dostatečným  nočním  osvětlením, 
případně dalších míst, která by měl 
chránit  kamerový  systém,  a  zjed-
nání  nápravy.  V  místech  častých 
krádeží kol a vykrádání nebytových 
prostor  by  měla  častěji  hlídkovat 
městská policie. 

Velkou  výzvou  jsou  veřejná 
prostranství  ve městě.  Před  samo-
správou stojí  rozhodnutí,  jak nalo-
žit  s  areálem  bývalých  jezdeckých 
kasáren. Cestu vidím ve využití pro 

nejširší  veřejnost.  Především  oby-
vatelé  blízkého  sídliště  Šárka  tak 
získají  odpočinkovou  zónu,  která 
zatím  v  této  lokalitě  chybí.  Zpří-
stupnění  areálu  navíc  zkrátí  cestu 
chodcům i cyklistům, kteří jej zatím 
musejí obcházet a objíždět. 

I  další  veřejné  prostory  si  za-
slouží  úpravy.  Kolářovy  sady  by 
bylo  vhodné  doplnit  o  několik 
menších hřišť, občerstvení a  toale-
ty.  Biokoridor  Hloučela  potřebuje 
další mobiliář  pro  chodce,  cyklisty 
a in-line bruslaře, ale také parkové 
úpravy. Dále by město mělo hledat 
vhodné plochy pro  výsadbu  zeleně 
a snažit se vybudovat příjemná mís-
ta k odpočinku a relaxaci lidí, kteří 
se po Prostějově pohybují. 

Prostějovu se v minulých  letech 
podařilo vyjít v řadě případů vstříc 
našim  chovatelům  psů.  Bylo  by 
dobré  na  dosavadní  práci  navázat, 
vytipovat další vhodné  lokality pro 
volný pohyb psů, označit  je a poří-
dit do nich vhodné vybavení. 

Město  nesmí  zapomínat  ani 
na svou nejstarší generaci. Nejen-

že  by  samospráva  měla  podpořit 
výstavbu nových domů pro seniory 
a  domů  s  pečovatelskou  službou, 
ale  dobré  bude  také  co  nejvíce 
vtáhnout  naše  rodiče  a  prarodiče 
do dění ve městě. Možnosti vidíme 
v  klubech  pro  seniory  přinášejí-
cích  jim  zajímavé možnosti  tráve-
ní volného času, speciální nabídce 
kulturních  programů  pro  dříve 
narozené  obyvatele  Prostějova 
a  podpoře  aktivního  trávení  vol-
ného  času  všech  generací  občanů 
našeho města. 

O  sportu  jsem  zde  psal minule. 
Proto jen stručně zopakuji, že sport 
a kultura si zaslouží koncepční pří-
stup i transparentní a efektivní do-
tační systém. Ve městě by měla vy-
růst nová tréninková hokejová hala 
a nový krytý bazén. Pokud se městu 
podaří  ještě vrátit život do někdej-
šího  sportovního  areálu Železáren, 
získá město další  zajímavý  stadion 
se  spoustou  možností  vyžití  pro 
všechny věkové generace. 

Mr. František Jura
zastuitel hnutí ANO2011 
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Čas bilancování, čas předvolební
Již  brzy  vyrazí-
te  vážení  občané 
k  urnám  a  bude-
te  hodnotit  práci 
svých  zástupců 
zvolených v komu-
nálních  volbách 

2014.  Toto  je  neúplný  přehled  toho 
co bylo realizováno koalicí ČSSD, Pé-
véčka a KSČM v období 2014 až 2018 
v sociální oblasti a dopravě v Prostě-
jově. Nyní předkládáme účet za naši 
společnou práci:

Chci  ještě  poznamenat,  že  toto 
období  nebylo  jednoduché,  ne  snad 
proto, že by byla práce na magistrátu 
náročnější než v minulých obdobích 
(zastupitelem  jsem  od  roku  2002), 
ale proto, že jsme byli více pod kon-
trolou veřejnosti, což je plus, ale bo-
hužel i pod tlakem destruktivní části 
opozice a některých aktivistů, kteří si 
z napadání práce vedení města udě-
lali  koníček,  zřejmě  z  nemožnosti 
se  realizovat  jinak,  ale  budiž.  Toto 
hodnocení  není  o  kverulantech,  ak-
tivistech  a  neukojených  ambicích 
destruktivní části opozice, ale o tom 
co jsme udělali, co ne, co jsme mohli 
udělat lépe. Posuďte sami: 
Sociální oblast:
1) Uvedli jsme v život projekt Senior 
taxi, tedy projekt, který si klade za cíl 
zlepšit  možnosti  seniorům  navštívit 
lékaře, úřady, hřbitov či sociální služ-
by.  Službu  využívá  nyní  cca  2.000 
uživatelů.

2) Pokračovali jsme v projektech pro 
seniory, jako je Den seniorů, či Setká-
ní jubilantů.
3) Podporovali jsme dotace pro Klub 
seniorů, Akademii třetího věku či tu-
ristické oddíly seniorů.
4) Podporovali jsme prostřednictvím 
dotací  aktivity  různých  neziskových 
organizací od různých preventivních 
programů  (protidrogový  vlak  Revo-
lution  train),  přes  pomoc  občanům 
formou terénní práce, spolky občanů 
se zdravotním postižením, až po akti-
vity na pomoc ohroženým rodinám, 
dětem a mládeži.
5) Dlouhodobě podporujeme Azylo-
vé centrum, které pracuje s lidmi bez 
domova, vč. rodičů s dětmi.
6) Podporovali jsme domovy pro se-
niory, denní stacionáře, či služby pro 
osamělé seniory, tedy pečovatelskou 
službu.
7) Zasadili jsem se o podporu Hospi-
ce na Sv. Kopečku či mobilního hos-
pice.
8)  Aktualizujeme  Komunitní  plán, 
kde  si  může  každý  občan  vyhledat 
potřebné  sociální  služby  a  to  nejen 
ve městě, ale i v okolních obcích mi-
kroregionů.
9)  V  neposlední  řadě  jsem  usiloval 
o  rozvoj  bydlení  nízko  příjmových 
skupin,  jako  jsou  Komunitní  domy 
pro  seniory,  podporu  bydlení  pro 
mladé  rodiny,  tzv.  startovací  byty 
či  byty  pro  občany  mající  problém 
s klasickým nájemním bydlením (tzv. 

modulární  bydlení,  tento  projekt  je 
projektem ve fázi přípravy).
Doprava: 
1)  Za  největší  úspěch  považuji  fakt, 
že  se nám podařilo  domluvit  spolu-
práci  s Olomouckým krajem při  vý-
kupu pozemků pro budoucí Severní 
obchvat Prostějova, že jsme dokázali 
vykoupit  potřebné  pozemky  a  na-
chystat projekt do fáze, kdy je již plat-
né stavební povolení a může se tedy 
tento projekt v následujícím roce re-
alizovat.
2) Pokračovali jsme ve výstavbě okruž-
ních  křižovatek,  jako  řešení  mnoha 
složitých dopravních situací ve městě 
– okružní křižovatka u zámku.
3)  Realizovali  jsme  sčítání  dopravy, 
čímž jsme získali relevantní data pro 
rozvoj  dopravy  ve městě. Největším 
problémem je nárůst dopravy na uli-
cích Olomoucká, Dolní a Okružní.
4)  Po  dohodě mezi městem Prostě-
jov a Olomouckým krajem byla rea-
lizována  generální  oprava  Brněnské 
ulice.
5)  Předjednali  jsme  s  Olomouckým 
krajem opravu zásadních komunika-
cí  jako je Plumlovská, Vrahovická či 
Wolkerova ulice. První dvě se budou 
realizovat v roce 2019.
6)  Ve  spolupráci  s  okolními  obce-
mi,  Olomouckým  krajem  a  ŘSD  se 
nám podařilo dojednat přípravu vý-
stavby  nájezdu  na  dálnici  ve  směru 
od Němčic na Hané.
7) Podpořili jsme FTL, která zajišťuje 

MHD ve městě Prostějově, při obmě-
ně  autobusů,  který  jako  první  v  ČR 
je zcela bez exhalací a jezdí na zemní 
plyn již 20 let, a nahradit tak stávají-
cích 13 autobusů na zemní plyn nový-
mi, moderními a ekologičtějšími.
8)  Připojili  jsme  se  k  projektu  slev 
v MHD pro studenty do 26 let a se-
niory, s  tím, že dopravu pro seniory 
nad 70 let již léta zajišťujeme zdarma.
9) V rámci Smart city připravujeme 
inteligentní  systém  parkování  vč. 
elektronického naváděcího systému.
10) Připravili jsme opravu autobuso-
vého terminálu u lázní a realizujeme 
zastřešení  autobusových  nástupišť 
na Janáčkově ulici.
11)  Pokračujeme  v  budování  cyklo-
stezek  jak  ve  městě,  tak  i  směrem 
z  města  (Seloutky,  Mostkovice,  Ur-
čice)

Toto  je  jen  stručný  soupis  práce 
celé koalice ČSSD, Pévečka a KSČM 
za 4 roky působení. Je to též výsledek 
dobré  práce  úředníků  magistrátu, 
za kterou jim náleží naše poděková-
ní. Nyní je na Vás občanech, jak tuto 
práci zhodnotí a zda usoudíte, že pro 
Vás byla prospěšná. Pouze Vy obča-
né, máte  právo  soudit  a  ve  volbách 
vynést  svůj  verdikt.  Využijte  tedy 
svého práva a ve svobodných volbách 
rozhodněte  o  dalším  osudu  našeho 
krásného  města  Prostějova.  Přeji 
Vám při této volbě šťastnou ruku.

Bc. Pavel Smetana, náměstek 
primátorky města Prostějova

Není pravda že … 
...nechceme 50-ti metrový bazén 
Skutečnost: Zatímco někteří opo-
ziční  zastupitelé  řešili  pouze    pro-
blematiku  plaveckého  bazénu,  my 
jsme měli od začátku zájem nabíd-
nout  veřejnosti Aquacentrum s  to-
bogány,  herními  prvky,  vířivkami, 
relaxačním  bazénem,  saunovým 
světem, výukovým bazénkem a pla-
veckým  25-ti  metrovým  bazénem 
s  teplejší  vodou pro  rekreační pla-
vání.  Vedle  toho  bude  sportovní 
50-ti metrový bazén pro  sportovní 
a kondiční plavání.

... jsme zbourali Jezdecká kasár-
na, abychom vytvořili prostor  sou-
kromému developerovi

Skutečnost: Nechtěli jsme při-
pustit, aby objekt v budoucnu slou-

žil jako ubytovna, kde se obchoduje 
s  chudobou. Na  tomto místě  chce-
me  vybudovat  nový  park  se  spor-
tovně zábavným vyžitím pro rodiny 
s dětmi.

...  nepodporujeme  rozvoj  cen-
tra  a  nekomunikujeme  s  firmou 
Manthellan

Skutečnost: Vzhledem k tomu, 
že  se  však  jedná  o  složitý  právní 
spor, který by mohl poškodit měs-
to,  pověřili  jsme  tímto  jednáním 
renomovanou právní kancelář. Vá-
žíme  si  každého  investora,  který 
má  zájem  v  Prostějově  investovat, 
ale  vše  musí  proběhnout  legálně 
a v oboustranný prospěch.

... jsme pochybili v případě dota-
cí  do mládežnického  hokeje  klubu 

LHK Prostějov 
Skutečnost:  Orgány  činné 

v trestním řízení, tak příslušná mi-
nisterstva  konstatovala,  že  k  žád-
nému  pochybení  nedošlo.  Naopak 
jsme  způsobem  poskytnutí  dotace 
zajistili to, aby finance sloužily pou-
ze pro úhradu  ledové plochy a do-
pravy  pro  naše  děti  a  neskončily 
jinde. 

...  výstavba  sportovní  haly  Ná-
rodního  olympijského  centra  byl 
tunel

Skutečnost:  Pokud  je  tune-
lem  to,  že  na  vašem  pozemku  ně-
kdo něco  vybuduje  za  130 miliónů 
a vás to nebude nic stát, tak jen víc 
takových tunelů v Prostějově. Hala 
navíc bude sloužit především pros-
tějovským dětem. Jen člověk, které-
mu nejde o rozvoj města, ale o po-

litické body to může zpochybňovat.
... špatně hospodaříme 
 Opozici  (její  významné  části) 

se dařilo vyvolat řadu kauz, z nichž 
některé  mohly  významně  finanč-
ně  poškodit  město.  Naštěstí  se  to 
nestalo.  Co  ale  bylo  poškozováno, 
a to prakticky průběžně, je renomé, 
dobré jméno našeho města. A to jen 
kvůli iluzornímu politickému profi-
tu. Bohužel. 

Klub zastupitelů ČSSD
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Bylo nebylo jedno království
V  tom  království 
pravidelně  měnili 
krále.  Zdálo  se  to 
jako  velmi  dobrý 
nápad. Každý nový 
král  sliboval,  že 
bude vládnout  lépe 

než ten předchozí a že se v království 
bude žít lépe než dosud. Po nějakém 
čase  to  ale  začalo  lidem  vrtat  hla-
vou.  S  výměnou  krále  se  toho  totiž 
mnoho  neměnilo,  jen  stále  stejný 
úzký  okruh  šlechty  okolo  krále  se 
měl čím dál lépe. Tu dostali zlaťáky 
na  rytířské  zápasy,  tu na propagaci 
království v širokém dalekém okolí, 
tu na nové královské stáje s koňmi, 

na nichž si Pepa nezajezdí. Když ně-
kdo  z  lidu  přišel  s  požadavkem,  že 
by si přáli v království něco vylepšit, 
zlaťáky nebyly. Král prý  totiž dobře 
hospodaří a nemůže rozdávat každé-
mu, kdo si řekne. Občas se privilego-
vaní  šlechtici,  kamarádi  krále,  stali 
pod  novým  erbem  dalším  králem. 
Stačilo převléci kabát. Prý bude líp.

Mnozí  lidé  v  království  tak  na-
byli  přesvědčení,  že  výměně  krále 
nemá  smysl  věnovat  pozornost. 
Že každý další je téměř stejný jako 
ten  předchozí.  A  nebyli  daleko 
od  pravdy.  Šlechtici  totiž  byli  do-
předu domluveni, kdo bude dalším 
králem.  To  proto,  aby  měli  jisto-

tu,  že  budou mít  zachován přísun 
zlaťáků. 

V království však působili  i růz-
né  skupinky  svobodných  rytířů. 
Šířili informace o špatných rozhod-
nutích  krále,  o  prošustrovaných 
zlaťácích.  Přesvědčovali  lidi,  aby 
nedali  na  řeči  o  ctnostech  příštího 
krále a raději chtěli za krále někoho, 
kdo nebere zlaťáky do šlechty. Ob-
čas  byli  terčem  posměchu,  že  jsou 
prý příliš  slabí,  že nic nezmění. Že 
prý až se jeden z nich stane králem, 
bude  zase  stejný,  jako  ti  králové 
před ním. A to i přesto, že jiný král, 
než  ten  předvybraný  šlechtou,  už 
dlouho nevládl. Dokonce se po krá-

KDU-ČSL si vytáhla trojku

Milí spoluobčané, volby jsou za dveř-
mi, kandidáti do zastupitelstva v ko-
munálních  volbách  jsou  ze  všech 
stran  a  hnutí  představováni.  Jak  se 
v tom má občan vyznat, co je nejlep-
ší? Stačí si vybrat číslo 3, jeden křížek 
a je „hotovo“. Tak to ale asi jednodu-
še v životě nechodí. Všichni chtějí pro 
Prostějov  to  nejlepší  a mnoho mají 
s  naším  programem  společného, 
např. bezpečnost občanů, průhledné 
financování, zlepšení dopravy, dobu-
dování cyklostezek, vybudování par-
kovacích  domů,  pokrytí  sociálních 
potřeb,  umožnění  sportování  nejen 
pro  vrcholové  sportovce,  ale  pro 
všechny, opravy chodníků a revitali-

zace centra města nebo výsadba zele-
ně. Je úsměvné, když od roku 2008, 
kdy se rozhodovalo o tom, jak bude 
vypadat  centrum města,  se  za vlád-
noucí koalice skoro nic nestalo,  trž-
nice je stále v hrůzném stavu a snaha 
o zbourání KASCentra se díky tlaku 
opozice v posledních dvou volebních 
období snad rozplyne jako pára nad 
hrncem.  Podivil  jsem  se  nad  tím, 
když  koaliční  strany  chtějí  podpo-
rovat  výsadbu  zeleně  či  potlačovat 
hazard.  Nechápu,  proč  tedy  v  tom-
to  probíhajícím  volebním  období 
se  kácelo  a  kácelo,  krásné  vzrostlé 
stromy pomalu zmizely, např. z Ná-
městí T.G.M., z Tylovy ulice, v Šárce, 
a  jinde a dle zveřejněné revitalizace 
Perštýnského  náměstí  mají  „pad-
nout“  i  vzrostlé  sakury.  Když  jsme 
na  zastupitelstvu  vystoupili  s  tím, 
aby  se  omezoval  a  vytěsnil  hazard 
z  centra města,  tak pracovní  skupi-
na  složená  ze  zástupců  politických 

Před čtyřmi lety jsme vstoupili na rad-
nici plni naděje, že se pokusíme změ-
nit zavedené pořádky. Hnutí, za které 
jsme  kandidovali,  dosáhlo  na  druhé 

místo a zdálo se, že budeme schopni 
splnit  sliby  z  volební  kampaně.  Ale 
ouha. Od prvních chvil to bylo jinak. 
Koalice byla sestavena za spolupráce 
komunistů  a  od  okamžiku  ustavení 
začala válcovat opozici „ silou“ 18 proti 
17. Bohužel uvnitř našeho klubu sílila 
snaha dosáhnout aspoň nějakého po-
dílu na moci a my, kteří jsme se snažili 
plnit program, jsme byly prohlašováni 
za  „prudiče“  a  problémisty.  Situace 

skončila  vystoupením  více  než  20 
členů ANO Prostějov z hnutí a naším 
odchodem z klubu zastupitelů. 

Pokračovali jsme jako nezávislý za-
stupitelé  a  intenzívně  spolupracovali 
s  ostatními  kolegy  z  opozice  ve  sna-
hách  o  zastavení  či  aspoň  zbrzdění 
těch  největších  kauz,  od  Jezdeckých 
kasáren přes Společenský dům, spory 
se společností Manthellan až po před-
ražené stavby. Pokusili jsme se několi-
krát zabránit nevýhodným nákupům, 
či nesmyslným dotacím. Politika rad-

niční  koalice  byla  ovšem neúprosná. 
Místo  dohody  a  spolupráce,  zásadní 
potlačení všech návrhů opozice. Přes-
to to nebyly promarněné roky. Naučili 
jsme se mnoho. Teď víme jak, a víme 
s kým. Nezbývá, než věřit v budouc-
nost a doufat, že nové vedení radnice 
bude lépe spolupracovat.

Mgr. František Švec,  
Ing. Hana Naiclerová, MBA 

a Ing. František Filouš, za Klub 
nezávislých zastupitelů

Naděje umírá poslední

lovství objevovaly  jejich podobizny 
s různými urážkami.

Svobodní  rytíři  se  ale  nevzdávali. 
Dál  informovali  lid  o  tom,  jak  koná 
jejich král. A lidé se také nedali a tyto 
informace si  říkali mezi sebou navzá-
jem.  Spojili  všichni  své  síly  a  vybrali 
vlastního krále. Novým králem se stal 
jeden z rytířů a ten království vrátil zpět 
lidem. Než za něco utratil hodně zlaťá-
ků,  svolal  lidi  a  zeptal  se  jich,  zda  to 
chtějí a jak to má vypadat. Na mnoho 
věcí najednou zlaťáky byly – na studny, 
na  školy  a  cvičiště,  na  veřejné  stáje… 
i na ty kytičky na nádvoří pořád zbylo.

Život  není  vždy  pohádka,  ale 
na pohádkách je krásné, že se z nich 
člověk  může  mnoho  naučit.  Bude 
mít i ta o Prostějově šťastný konec?

Petr Kapounek, Piráti

stran a odborníků vytvořila smyslu-
plný  návrh  řešení,  tak  tento  návrh 
„díky“  koaličním  stranám  neprošel. 
Každý  chce  podporovat  iniciativu 
občanů, ale každý si  jistě pamatuje, 
jak dopadly různé Petice, naposledy 
za  výstavbu  50  metrového  bazénu. 
V  iniciativě  občanů  vidíme  velký 
potenciál, jako zdroj informací, pod-
nětů, názorů na hospodaření města 
a  tvorbu  investic až po uspokojová-
ní potřeb našich obyvatel. V našem 
programu je navíc od ostatních stran 
a  hnutí,  např.  řešení  smysluplného 
využití areálu bývalého kláštera Mi-
losrdných bratří, dobudování církev-
ního školství (1. st. ZŠ při CMG)) pro 
nejen všechny naše děti, ale  i  z při-
lehlého  okolí,  výstavba  startovacích 
městských bytů pro mladé začínající 
rodiny, či zajištění zubní pohotovos-
ti,  snaha  o  vznik muzea Oděvnictví 
či  využití  zámku  ve  Ptení  s  podpo-
rou  dotací  z EU. Na  závěr  poukážu 
na  první  pohled  na  nedůležitý  bod, 
a to ctít názory politického oponenta. 

To, co se dělo zejména v posledním 
roce  na  Zastupitelstvu,  jsem  ve  své 
dlouhé  pracovní  i  politické  kariéře 
nezažil. Vyvolávání  zbytečných  spo-
rů,  odvolávaní  funkcionářů  vedení 
města jako na běžícím páse, obstruk-
ce  jak  z  koaličních  tak  opozičních 
stran. Chceme a budeme pokračovat 
a vést  jednání na principech nezišt-
nosti,  nestrannosti,  odpovědnosti, 
čestnosti  a  otevřenosti.  Myslím,  že 
to není málo. Věřím milí spoluobča-
né, že Váš selský rozum, vaše zkuše-
nosti z posledního volebního období 
a  vaše  paměť  vám  budou  dostateč-
ným  vodítkem,  abyste  si  správně 
vybrali a spolu s námi dělali to, co je 
správné pro Prostějov.

P.S.  Ještě  dovětek  k  daru  50 
tis. Kč  pro  politické  strany  od  spo-
lečnosti  Manthellan.  Vedení  MěO 
KDU-ČSL  jednomyslně  11.9.  2018 
rozhodlo o nepřijetí volebního daru. 

Ing. Petr Kousal 
a MVDr. Zuzana Bartošová  

Klub KDU-ČSL
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Radniční derniéra, 
aneb  pár  nesou-
vislých  vět  od-
cházejícího  rad-
ního 

Zdá  se  to  ne-
skutečné, ale čtyři 
roky uplynuly,  jak 
v  oné  pověstné 

řece  proud.  Asi  by  nebylo  od  věci 
ohlédnout  se  za  tou  dobou  stráve-
nou  povětšinou  mezi  radničními 
zdmi a projít, byť z osobního a tedy 
ryze  subjektivního  pohledu,  bilanci 
úspěchů a proher. Bylo by to určitě 
užitečné,  poučné  ale  také  do  jisté 
míry..zbytečné. 

Kdo  chtěl,  práci  politiků  koa-
ličního  uskupení,  potažmo  rady 
a  jejich  členů  sledoval,  mnohé  je 
dokonce  i  k  vidění. Na  vlastní  oči. 
Hodnocení  politiků  na  škále  plus 
minus  je  primárně  věcí  občanů 
města,  výhradně  na  jejich  úsudku. 
Ve  městě  s  více  jak  čtyřiceti  tisíci 
obyvateli  by  bylo  absurdní,  aby  se 
vše líbilo (nelíbilo) všem. Platí sta-
ročeské úsloví, že není na světě člo-
věk  ten, který by se zavděčil  lidem 
všem.  Jaksi  z  principu  také  platí, 

že nikdo nedělá vše výhradně blbě 
(pardon),  ale  také  se  asi  nenajde 
nikdo,  kdo by  se  zejména při  říze-
ní  tak  složitého  systému,  jakým  je 
město, vyvaroval chyb. Zvlášť, když 
je  nutno  kolektivně  volit  mezi  ře-
šeními, u nichž teprve čas budoucí 
rozhodne  o  výsledném  hodnocení. 
A to nemluvím o situacích (a nebylo 
jich  zrovna málo),  kdy  bylo  nutno 
volit  výhradně  mezi  dvěma  špat-
nými  východisky.  Ale  to,  prosím, 
nemá být omluva, nebo nedej Bože 
ospravedlnění  našich  činů!  Dosta-
li  jsme důvěru  a  v  rámci možností 
a  podmínek  realizovali  převážnou 
většinu  toho,  co  jsme  před  čtyřmi 
lety slíbili. Opakuji, že  je výhradně 
na občanech, aby posoudili, zda se 
jim to, co a jak, jsme dělali zamlou-
valo,  nebo  nezamlouvalo.  A  občan 
nakonec bude  také  tím, kdo vysta-
ví,  nám  politikům  ve  vedení  měs-
ta,  maturitní  vysvědčení  ve  formě 
případné  (ne)přízně.  Slyšel  jsem 
v  průběhu  let  chválu,  ale  i  výtky. 
Oprávněné  i neoprávněné. K  tomu 
vnímal  média,  dobře  si  uvědomu-
jící svoji moc formovat názory lidí. 

Nic nenormálního, tak už to prostě 
chodí.  Nenormální,  alespoň  z  po-
hledu  mých  životních  zkušenos-
tí,  byli  občané  (naštěstí  jich  bylo 
pomálu!!)  kteří  v  úzké  symbióze 
s  některými  vyhraněnými  opozič-
ními  politiky  nedokázali  na  naší 
práci  najít  prakticky  nic  pozitivní-
ho.  Snad  kromě  toho,  že  jsme  jim 
poskytli  snadný  terč,  do  kterého 
bylo  možno  se  neomylně  trefovat. 
Nelze  se  pak  příliš  divit,  že  např. 
atmosféra  v  zastupitelstvech  byla, 
až na výjimky, konfrontační a místy 
dokonce nepřátelská. Moc se s  tím 
dělat nedalo; předpojatost, frustra-
ce, pocit výjimečnosti a v neposled-
ní  řadě  vidina  možného  úspěchu 
v nadcházejícím klání?! Nevím, ne-
rozumím  tomu.  I  proto  jsem kole-
gům doporučil uvést  svůj program 
na léta 2018 + zásadou „Vyznáváme 
spolupráci,  odmítáme  konfron-
taci“.  Ale  na  třiceti  řádcích  nemá 
smysl  pouštět  se  do  reminiscencí, 
a  obzvláště  ne  těch,  které  v  mysli 
zanechaly stopu spojenou s pocity, 
které  lze  nazvat  všelijak,  jen ne  li-
bými. Je to za mnou (za námi), brzy 

budou  rozdány  nové  karty.  Dáme, 
chtě-nechtě  bianco  šek  svým  favo-
ritům,  při  vědomí  toho,  že  teprve 
realita  a  výsledky ukáží,  zda nadě-
je,  kterou  svým  hlasem  vkládáme 
do  rulety  nastávajícího  bláznivého 
volebního kolotoče, bude naplněna, 
či se ukáže lichou. Za sebe si dovo-
lím  vyjádřit  přesvědčení,  že  Pros-
tějov, do kterého jsem přesně před 
padesáti  lety  coby mladíček přišel, 
se  bude  i  v  příštích  letech  rozvíjet 
tak,  abychom  se  v  něm  cítili  dob-
ře  a  jeho  jméno  vzbuzovalo  nejen 
v naší  vlasti,  slavíci  100  let  vzniku 
republiky, ale  i ve světě, úctu a re-
spekt. 

PS: děkuji čtenářům PRL za vel-
korysost  a  pochopení,  se  kterou 
přijímali  v  průběhu  let  mé  pří-
spěvky  a  mnohdy  v  nich  museli 
číst mezi řádky. Snažil jsem se jen 
naplnit své přesvědčení (jsem pře-
ci  jen  žákem  staré  školy),  že  ele-
mentární slušnost je, (ve veřejném 
prostoru obzvlášť), hodnotou sama 
o sobě. Byť ne vždy, vyhrává.  

Jaroslav Šlambor,  
radní (KSČM)

Rozhodujme o velkých projektech všichni společně!

Máme  za  sebou  čtyřleté  funkční 
období  prostějovského  zastupitel-
stva a rádi bychom Vám poděkovali 
za  všechny  podněty,  dotazy  či  při-
pomínky, které jste nám za tu dobu 
jako občané Prostějova posílali.

Z  celého  období,  průběhu  jed-
notlivých  zastupitelstev  i  veřejné 
debaty,  jsme  si  vzali  zkušenost, 
která nás  vede k návrhu,  který by 
více  zapojil  veřejnost do  rozhodo-
vání  o  naše městě.  Již  dříve  jsme 
prosazovali  participativní  rozpo-
čet,  který  se  bohužel  v  době,  kdy 
jsme  byli  v  opozici,  nepodařilo 
prosadit.  Jsme  proto  přesvědče-
ni,  že by mělo platit pravidlo, kdy 
občané budou mít možnost rozho-
dovat  o  projektech,  které  zásadně 
zatíží rozpočet města. 

Projekty nad 50 milionů
Hranici  velkých  projektů  vidíme 
například  u  ceny  50  milionů,  ale 
jsme o ní samozřejmě ochotni dis-
kutovat.  Pro  představu:  Prostějov 
letos investuje zhruba 200 milionů 
korun, takže by se námi stanovená 
hranice  opravdu  vztahovala  jen 
na  zásadnější  projekty.  Rozhodo-
vání  o  finální  podobě  projektu  by 
probíhalo například pomocí speci-
álního hlasování občanů, a to i po-
mocí  speciální  mobilní  aplikace. 
Bylo  by  proto  pružnější  než  refe-
rendum.
Velikost bazénu  
nebo řešení parkování
Jako dobrý příklad projektu, o kte-
rém  by  dle  našeho  návrhu  rozho-
dovali občané, by bylo vybudování 
nového  krytého  bazénu.  Vede  se 
debata, jak má být velký, ale příliš 
se  nemluví  o  cenách  jednotlivých 
variant.  Podle  našich  představ  by 
radnice  vypracovala  dvě  či  tři  va-
rianty,  se  kterými  by  seznámila 
veřejnost. Představila by například 

vizualizaci, způsob dalšího využití, 
ale  také  náklady  na  stavbu  a  pro-
voz. Takto  informovaní občané by 
potom rozhodli, co přesně si přejí.

Stejně  tak  by  si  mohli  vybrat 
třeba  u  řešení  parkovacího  systé-
mu  ve  městě  –  zda  si  přejí  spíše 
parkovací  dům  v  blízkosti  cent-
ra,  nebo  variantu,  kdy  bychom  se 
inspirovali  u  jiných  měst  a  kvůli 
oživení  náměstí  vybudovali  přímo 
pod ním podzemní parkoviště. Na-
opak by  se  takto nemuselo  rozho-
dovat  třeba  o  oživení  Kolářových 
sadů,  vybudování  oploceného hři-
ště  pro  psy  nebo  umístnění  pódia 
na náměstí po celé léto.

Námi  navržený  systém  by  ne-
byl  složitý  a  odstranil  by  možná 
pocit některých občanů, že nemají 
ve městě slovo. My se proto většího 
zahrnutí  veřejnosti  do  rozhodová-
ní  ve městě  nebojíme  a  naopak  ji 
prosazujeme.

Milada Sokolová,  
Tomáš Blumenstein – klub ODS

Galerie města 
Prostějova 

Slavnostní  vernisáží  děl  ze  sbírek 
města Prostějova byla uvedena v život 
galerie, kterou město Prostějov pláno-
valo  zřídit už  řadu  let. Až do měsíce 
ledna  příštího  roku  tak  zde  můžete 
zhlédnout  zlomek  z  celé  sbírky  zají-
mavých artefaktů, které město vlastní. 
Historii i současnost galerie představí 
článek JUDr. Josefa Augustina v příš-
tím vydání Prostějovských radničních 
listů.  Mgr. Jana Gáborová,  
 tisková mluvčí MMPv
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DOMA. Týden pro 
mobilní hospice“ 
V rámci týdne 8.–14. 10. 2018 bude-
me pořádat v JazzTibetClubu v Olo-
mouci  benefiční  koncert  spojený 
s aukcí děl Unie olomouckých uměl-
ců a fotografií Jindřicha Štreita. Vě-
řím, že se nám podaří v  tomto týd-
nu  otevřít  výstavu  fotografií  o  naší 
činnosti  od    J.  Štreita  ve  vestibulu 
hlavního nádraží v Olomouci a také 
představit  naše    "promo-video", 
které  nám  nyní  natáčí  agentrua 
AZN-kru  z  Prahy.  Toto  video  (do  
1 minuty) máme přislíbeno, že bude 
celý  tento  týden pouštěno  v  kinech 
Cinestar,  Premier  Cinemas  a  snad 
se  nám  podaří  i  Metropol.  Máme 
na  tento  týden  domluvenu  spolu-
práci s FN Olomouc (roll-upy,  letá-
ky,  promo-video,  info  stánek),  ale 
i s mnohými restauracemi, kavárna-
mi, rychlými občerstveními.

Našim  cílem  je  v  tomto  týdnu 
o  sobě  dát  vědět maximálně  vědět, 
ale  také  propagovat  myšlenku  dů-
stojného  a  klidného  odchodu  do-
spělých  i  dětí  v  domácím prostředí 
v Olomouci a okolí. 

Věra Kopřivová

A je to!
Volební  období 
2014–2018  kon-
čí.  Jsou  za  námi 
čtyři  léta  práce, 
která  začala  vel-
kým  zklamáním. 
Na radnici se v ko-

alici usadili zase komunisté. Nebyla 
to dobrá volba. A na tváři a ovzduší 
našeho  města  nechala  stopu.  Chci 
za  náš  klub  poděkovat  všem  kole-
gům v zastupitelstvu, kteří i přes to 
naplno  pracovali  pro  dobro města, 
kteří si dali tu práci a studovali ma-
teriály, snažili se předkládat návrhy, 
aby pomohli k  lepšímu životu  těch, 
které zastupují. 

Čekají nás volby a po nich, dou-
fejme, nová, lepší koalice, která bude 
spravovat město po další čtyři roky. 

Přenesme se na chvíli ve fantazii 
do oné budoucnosti a podívejme se, 
jakby to mohlo vypadat: 

Vládne  zde  jiná  atmosféra. 
Na  ulicích  je  čisto,  v  celém  městě 
jsou krásně upravené trávníky, daří 
se  stromům,  těm  vzrostlým  i  těm 

nově  vysázeným.  Na  jihu  vyrostl 
krásný park a Prostějov dýchá dvě-
ma  plícemi.  Na  kruhovém  objezdu 
je umělecký symbol cyklisty – Pros-
tějov je městem cyklistické dopravy. 
Plynulé  nájezdy  a  propojení  cyklis-
tických stezek jsou samozřejmé. 

Je  odpoledne,  ze  škol  vycházejí 
děti s novými zážitky. Jsou spokoje-
né a dobře se učí. Mají výborné uči-
tele. Ve třídách je méně dětí a kan-
toři  se mohou  žákům více  věnovat. 
Děti pádí bezpečně na svých kolech, 
koloběžkách,  skejtech  na  trénink. 
Do  kroužků.  Mají  zde  své  učitele, 
trenéry,  vychovatele,  kteří  cítí,  že 
o jejich práci je zájem, že město vy-
tváří podmínky pro všechny. Na za-
čátku jim primátor města řekl: „Chci 
po  Vás  dobrou  práci.  Jsem  jeden 
z Vás a vím, že ta práce není lehká, 
ale vím také, že  ji město potřebuje. 
Dáme  to  tu  spolu  do  pořádku.  Po-
můžeme Vám a Vy pomůžete městu. 
Jeden bez druhého nemůžeme dob-
ře  fungovat.“  Nikdo  se  už  nemusí 
bát,  kde  se  bude  cvičit,  hrát  hokej, 

fotbal, plavat, kutit, věnovat se hud-
bě, divadlu. K akvaparku přibyl nový 
vodní areál. Každý si zaplave, každý 
si odpočine. Hned vedle je atletický 
stadion  s  řadou menších  posiloven 
a tělocvičen. Na druhém konci měs-
ta nový led. Hle, funguje spolupráce 
města  s  organizacemi  zdravotních 
a  sociálních  služeb. Nikdo nezůsta-
ne bez pomoci,  pokud  ji  potřebuje. 
Žije  střed  města  i  jeho  části.  Lidé 
již  vědí,  že  o  svých  věcech  mohou 
rozhodovat. Mladí zde vyrostli a za-
kládají  své  firmy.  Rodí  se  víc  dětí. 
Lidé zde zůstávají. A proč zůstávají 
a zakládají rodiny? Protože vědí, že 
zde „do toho“ mohou mluvit. Že mo-
hou ovlivnit plánování rozvoje svého 
města, jeho financování a investice, 
jeho budoucnost. A jejich hlas je sly-
šet a je respektován. 

Prostějov  je  známý  v  celé  zemi. 
Tím, jak se tu dobře žije. 

Je to jen sen? Nebo by to mohla 
být naše společná budoucnost? 

Aleš Matyášek, TOP 09 
a nezávislí Prostějované

Výsledky spolupráce koaličních a opozičních zastupitelů

Každá  obec  či město  či  stát  se musí 
nějakým způsobem řídit  a  směrovat. 
Nikdo  zatím  nevymyslel  nic  demo-
kratičtějšího,  než  poměrnou  volbu 
zástupců, kteří zastupují různé zájmy 
různých lidí. Tito zástupci (či v našem 
případě  zastupitelé)  musí  moudře 
a spravedlivě dbát na zájmy všech. 

Ke  konci  volebního  období  by-
chom  rádi  zrekapitulovali  zazname-
naný  průběh  32  uskutečněných  jed-
nání zastupitelstva v tomto volebním 
období, kterých jsme se všech zúčast-
nili. Pracovali jsme poctivě a přicháze-
li  s  konstruktivními  návrhy. Některé 
byly  přejaty,  některé  přehlasovány, 
obecně nebyl na ně brán zřetel. 

Je  potěšující,  že  městu  se  daří 
a za městské peníze se postavilo hod-
ně věcí. U žádného stříhání pásek jste 
nás ale nemohli vidět a žádné zásluhy 
nám nebudou přiznány, přestože jsme 

rovněž  pracovali  pro Vás  občany.  Je 
zřejmé, že pokud by se řešily problé-
my města spolu a lépe, tak za podobné 
peníze se dalo udělat víc.

Místo  27  bytů  v  Sušilově  ulici 
za stejné peníze mohlo být 50 stejně 
velkých bytů v Jezdeckých kasárnách 
(a ještě by se nezabíral prostor na par-
kování v centru). Bohužel vývoj se ubí-
ral jinak, než jsme navrhovali my. 

Přinesli  jsme  spoustu  námětů, 
jako  například  zpřístupnění  přízemí 
muzea pro pořádání aktivit navazují-
cích na akce na náměstí, u severního 
obchvatu  přemostění  plánovaného 
propojení Hloučely  s Romží  tak, aby 
tudy mohla v budoucnu vést cyklistic-
ká  stezka  ponořeným  biokoridorem, 
připravovat  prodloužení  severního 
obchvatu trasou, která bude pokračo-
vat přes Průmyslovou ulici až na ulici 
Kojetínskou a umožní odklon náklad-
ní  dopravy  z  města,  zprůchodnění 
areálu  Jezdeckých  kasáren  novým 
parkem  a mnoho  dalších.  Námi  na-
vrhovaná  usnesení  buď  ani  nepus-
tili  na  program  zastupitelstva,  nebo 
je  koaličními  hlasy  všechna  zamítli. 
Dnes se některé z našich námětů obje-

vují  předvolebních  slibech některých 
stran. Pokud  se  je podaří  zrealizovat 
v novém zastupitelstvu, nesnažili jsme 
se marně. 

Místo  brouzdací  padesátky  bez 
stromů ve Vrahovicích mohl být nor-
málně hluboký bazén 50m na Koste-
lecké ulici v zeleném areálu Sokola I. 
Už byl dokonce vyprojektován s plány 
na využití odpadního tepla ze zimáku. 
Ale  pak  někteří  radní  pozapomněli 
na  své  předvolební  sliby na  50 met-
rový bazén na Kostelecké a na místě 
bývalého  koupaliště  stojí Olympijské 
centrum.

Chápejte  –  nemáme  nic  proti 
místním  bossům  a  podpoře  jejich 
podnikání  prodejem  městských 
pozemků na soukromé účely za ro-
zumnou cenu, nikoliv pod cenou či 
zadarmo. Někdo to ale musí hlídat, 
aby  se  všem  měřilo  stejným  me-
trem. Ať si staví, ať si hrají, ale pod-
le pravidel veřejných, nikoliv podle 
pravidel svých a neveřejných.

Děkujeme.
Ing. Jan Navrátil  

a Ing. Arch. František Fröml,  
Změna pro Prostějov

Tanec smyslů
Srdečně Vás zvu do kruhu žen ke spo-
lečnému tanci, bubnování, zpěvu, sdí-
lení, poznání vědomého ženství a tvo-
ření radostného života.

Budeme tančit i na živé zvuky pří-
rodních  hudebních  nástrojů  (bubny, 
didgeridoo, fujara, dešťová hůl, gongy, 
zvonkohry...)

Společné  spontánní  bubnování 
a  tanec  (k dispozici  africké  i  rámové 
bubny, chřestidla).

Čekají nás mnohá taneční i hudeb-
ní překvapení

Kdy:  v  úterý  od  19.00  do  21.00 
hodin – 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11.,  
27. 11., 11. 12., 18. 12. 2018

Kde:  Společenský  dům  Prostějov 
„sál rytmiky“ –2.patro – boční vchod 
z ulice Křížkovského (od tržnice)

Na program je potřeba se předem 
přihlásit, počet míst je omezen

Rezervace míst na tel: 724 003 576, 
lucie.capkova@gmail.com

Lucie Čapková , Lektorka 
spontánního tance a intuitivní hudby

www.cestapropojeni.cz



21PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

INZERCE

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

RV
18

01
76

9/
02

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT



22 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

Bloková čištění města říjen 2018
02. 10. – blok 45 

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

04. 10. – blok 46 

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

09. 10. – blok 47 

J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická, Italská, 
Holandská, Anglická, sídl. Západ – parkoviště, sídl. Západ – vnitrobloky, J.V 
Myslbeka – Moravská – Holandská cyklostezka

11. 10. – blok 48 

Sídl. svobody – vnitroblok (blok 2–16), Sídl. svobody – parkoviště (blok 
2–15), Anenská, Sídl. svobody – parkoviště a komunikace (blok 9–11), Sídl. 
svobody – komunikace a parkoviště (blok 8), Sídl. svobody, U sv. Anny, cyklo-
stezka U sv. Anny – Sídl. svobody, parkoviště U sv. Anny (H&Z)

16. 10. – blok 49 

Sídl. svobody – vnitroblok (blok 17 – 21), Sídl. svobody – parkoviště (blok 
18 – 21), Plumlovská (Jungmannova – včetně kruhového objezdu), Jungman-
nova parkoviště, Jungmannova (Plumlovská – Česká), cyklostezka

18. 10. – blok 50 

Zahradní, Luční, K Rybníku, Ovocná, Průchodní, Slunečná, Jabloňová (Luční – 
kruhový objezd Albert), Vřesová, Třešňová

23. 10. – blok 51

nám. J. V. Sládka, Foerstrova, Esperantská, Duhová, R. Těsnohlídka, G. 
Preisové, Na Brachlavě, E. Krásnohorské, Stroupežnického, Trnková – pouze 
ruční úklid

25. 10. – blok 52

Čechovická, Lipová, 5. května (Čechovická – Družební), Javorová (Žitná –  
5. května), Ječná, Na Blatech (Čechovická – Družební), V Zahradách, Růžová, 
Jasanová, Ovesná, Kaštanová, Habrová, Vrbová

30. 10. – blok 53

Na Blatech (Družební – Domamyslická), 5. května (Družební – Domamy-
slická), Borová, Žitná, Žitná cyklostezka, Družební, Karafiátova, Šípková, 
Šeříková, Jasmínová, V Loučkách, Na Splávku, Za Humny, Pod Vinohrádkem, 
Domamyslice – u kapličky, Ořechová, Akátová, Lísková, Olšová, Domamyslic-
ká komunikace SSOK vč. kruhového objezdu

Mobilní sběr – podzim 2018
Statutární  město  Prostějov,  prostřednictvím  společnosti  FCC  Prostějov, 
s.r.o.  zajistí dne 06.  10. 2018 v níže uvedených okrajových částech města 
mobilní sběr odpadu:

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRO PŘEDÁNÍ ODPADŮ:
Stanoviště ( obec ) Čas předání odpadu  

a elektrozařízení

1.  Vrahovice ul. M. Pujmanové 
u mostu

10:45–10:55

2. Vrahovice ul. J. Suka 11:00–11:10

3. Vrahovice ul. M. Alše 11:15–11:25

4. Vrahovice ul. K. Světlé 11:30–11:40

5. Čechůvky točna 11:45–11:55

6. Domamyslice u samoobsluhy 12:15–12:30

7. Čechovice u pošty 12:35–12:50

8. Žešov u pomníku 13:15–13:30

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

b /  pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel 

c /  objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není 
možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý 
nábytek apod.

d /  vyřazené elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení používané v domácnos-
tech např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné 
trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Popel, běžný domovní odpad a bio odpad se likviduje při pravidelných týdenních 
svozech komunálního odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpa-
dů na mobilní sběry nepřinášeli. 
Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na:
sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711) 
Provozní doba na sběrném dvoře:
úterý – sobota – 9.00–13.30 a 14.00–17.00 hod, pondělí a neděle – zavřeno
sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716) 
Provozní doba na sběrném dvoře:
čtvrtek – pondělí – 9.00–13.00 a 13.30–17.00 hod, úterý a středa – zavřeno.

Děkujeme občanům, že třídí odpad a odkládají ho na k tomu určená místa!

P0DZIMNÍ ÚKLID 2018
Podzimní  úklid  proběhne  v  Prostě-
jově  stejně  jako  loni  v měsíci  říjnu. 
Bude  zahájen  v pondělí  dne 01.  10. 
2018.  Počínaje  tímto  dnem  budou 
po  městě  rozmisťovány  velkoobje-
mové vany v  termínech níže uvede-
ného seznamu. Stejně jako každý rok 
se  bude  odpad  třídit  na  velkoobje-
mový (jedná se o odpad z domácnos-
tí, který je rozměrný a není možno ho 
umístit  do  popelnic  (např.  koberce, 
linolea,  starý  nábytek)  a  biologický 
(odpad  ze  zahrad),  který  se  bude 
odkládat do speciálních pytlů. Kon-
tejnery – vany budou na místě vždy 

v určený den od 15.00 hod do napl-
nění, nejdéle však do 18.00 hod. Na-
plňování každé vany odpadem bude 
sledováno  a  třídění  odpadu  kont-
rolováno  pověřeným  pracovníkem 
svozové  společnosti  FCC  Prostějov, 
s.r.o.,  jelikož  jsou určeny pouze pro 
velkoobjemový  a  zahradní  odpad. 
Do těchto van není možné odkládat 
odpad  nebezpečný  (barvy,  ředidla, 
akumulátorové baterie, pneumatiky) 
a žádný průmyslový nebo živnosten-
ský odpad. Dále není povoleno dávat 
do van větší množství  inertního od-
padu (rumisko, hlína). 

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

02. 10. Vícovská – V. Škracha, J.V. Myslbeka u tř. odpadu, B. Šmerala – dál k rybníku
03. 10. Waitova – Dr. Horáka, Mozartova, Okružní ul. za hostincem U posledního haléře, B. Němcové
04. 10. Česká–Máchova, Riegrova, Drozdovice – u trafiky
05. 10. Fanderlíkova – u Sezaka, Fanderlíkova – školka, Kpt. O. Jaroše, Za veledromem naproti č. 8
08. 10. Šárka – Spitznerova, Dolní – parkoviště u věžáků č. 26, Jezdecká – Puškinova,  

Husovo nám. – u školy
09. 10. Arbesovo nám., sídl. E. Beneše – za obchodem, sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní,  

V. Nezvala
10. 10. Trávnická – střed, Švabinského, Svatoplukova – střed, Joštovo nám.
11. 10. Dobrovského – Tylova, Libušínka, Dobrovského – parkoviště za obchodem, Vodní – Mlýnská
12. 10. Nerudova – domov důchodců, Kostelecká 11–15, nám. Spojenců, Bezručovo nám.
15. 10. Pod Kosířem – Palečkova, Pod Kosířem – Atletická, Rejskova, Volfova – Příční
16. 10. Žižkovo nám., nám. E. Husserla, Havlíčkova 43, Českobratrská – nám. Padlých hrdinů
17. 10. Žešov – hospoda, Žešov – u obchodu, Žešov – dětské hřiště, Žešov – hřiště
18. 10. Domamyslice – u samoobsluhy, Domamyslice – ul. 5.května, Domamyslice – u kapličky, 

Gen. Sachera
19. 10. Čechovice – u pošty, Čechovice – Luční, Čechovice – u kapličky, Čechovická u ZD
22. 10. Krasice – Západní, Krasice – Moravská za obchodem, Krasice – Na Brachlavě,  

Kosířská – Na Vyhlídce
23. 10. Vrahovice – Trpinky, Vrahovice – K.Světlé, Vrahovice – Čechůvky točna,  

Vrahovice – M.Alše–P.Jilemnického
24. 10. Vrahovice – u sídl. Svornosti, Vrahovice – Jano Köhlera, Vrahovice – J.Suka
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VÝZVA pamětníkům:
Rodina Bauerova (majitelé textil-
ní továrny Bratří Bauerové v ulici 
Hanačka 3) 

potomek rodiny –  Vlasta Bauerová 
(*1924–1927/1928,  žila  pravděpo-
dobně  ve  Švédsku  a  do  Prostějova 
dojížděla 

"Jsem  absolventem  Univerzi-
ty  Palackého  v  Olomouci,  oboru 
historie,  a  svoji  diplomovou  práci 
jsem  psal  na  téma  "Arizace  židov-
ského  majetku  v  Olomouci".  Tu 
jsem  úspěšně  obhájil  26.  5.  roku 
2016. V práci na textu pokračuji ale 
stále (i když již "jen" při zaměstná-
ní v Národní knihovně). Snažím se 
též,  u nás  i  po  celém  světě,  dohle-
dávat rodiny aktérů těchto událostí 
z  obou  stran,  ať  již  obětí,  tak  pa-
chatelů  (arizátorů,  členů  gestapa, 
NSDAP, SD a pod.)...

Ač je primárním cílem mojí prá-
ce Olomouc, rezonuje v ní také řada 
podniků z Prostějova, případně ně-
kolika dalších z Litovle, Lipníku nad 
Bečvou, Hranic a Přerova. 

Jedním  z  prostějovských  ži-
dovských  podniků,  jehož  arizací 
a  osudem  původních  majitelů  se 
zabývám,  je  textilní  továrna  bra-
tří  Bauerových.  Z  početné  rodiny 
přežila  pouze  dcera  jednoho  z ma-
jitelů,  Vlasta  Bauerová  (narozená 
přibližně  v  době  1924–1927/1928). 
Nějakou  dobu  (nejméně  do  roku 
1948) po válce žila opět v Prostějo-
vě. Poté emigrovala do Švédska, ale 
do Prostějova se jednou za čas vrace-
la. Bohužel s největší pravděpodob-
ností  nikdy  nezaložila  rodinu  a  tak 
bych rád našel alespoň její případné 
známé  a  přátele,  kteří  by  o  rodině 
Bauerových a jejich textilní továrně 
mohli  vědět  více,  případně  vlastnit 
i nějaké dobové fotografie.

Byl bych velice vděčný každému, 
kdo by o paní Vlastě,  rodině Baue-
rových  a  jejich  rodinném  podniku, 
věděl více a zároveň  by byl ochotný 
se  o  své  vzpomínky  nebo  fotogra-
fie  podělit.  Samozřejmě  moc  rád 
uvítám vzpomínky  i na  jiné z pros-
tějovských  židovských  rodin  (jako 

byli  Sborowitzovi,  Bergerovi,  Bo-
danští,  Kranzovi,  Kalwilovi,  Balle-
kovi,  Beamtovi,  Trauovi,  Wolfovi, 
Weiszovi,  Lösegeldovi,  Winterovi, 
Kurzovi,  Brüllovi,  Schickovi,  Plat-
zerovi/podnik Wolf & Platzer  nebo 
Husserlovi)  či  arizátorů  (jako  Ro-
bert Hanisch, Leopold Mitterbauer, 
Rudolf Hinne, Bruno Reiman, Adolf 
Posch,  Adolf  Spielvogel,  Emil  Ratz 
a další), případně příslušníků gesta-
pa (jako Josef Malloth, Hans Ganz-
wohl, Karel Berger ...).

Mgr. Tomáš Perný  
(kontakt: tomas.perny@seznam.cz, 

 telefon: 728148021). 

V případě ochoty budu též vděč-
ný za ponechání věcí fyzického rázu 
(fotografie,  možná  korespondence 
atd.)  na  informační  službě  prostě-
jovského zámku, pod heslem: Vlasta 
Bauerová.  Všechny  zapůjčené  ma-
teriály budou samozřejmě ve stejné 
podobě vráceny zpět svému majiteli.

Základní umělecká 
škola Vladimíra 
Ambrose  Prostějov

ŘÍJEN 2018

HUDEBNÍ OBOR
Koncert ke 100. výročí založení 
republiky
23. 10. 2018 v 17.00 hod. sál 
ZUŠ, Kravařova 14

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ 
OBOR
Drahá mama/Dear Alice – 
scénické čtení z dopisů Charlotty 
a Alice Masarykových
9. 10. 2018 v 18.00 hod. před-
náškový sál Národního domu 

VÝTVARNÝ OBOR 
Galerie Linka – říjen, listopad – 
Až vyrostu budu umělec – výsta-
va nejmladších žáků výtvarného 
oboru 
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Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov
tel.: 582 329 600

předprodej 582 329 603
email: predprodej@divadloprostejov.cz

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

S E Z Ó N A  2 0 1 8  |  2 0 1 9

Ř  Í  J  E  N 

Pravidelná otevírací 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.
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ČTVRTEK 4. ŘÍJNA | 19 HODIN 
MIMO PŘEDPLATNÉ | NÁHRADNÍ TITUL ZA ČESKÉ NEBE | VYPRODÁNO
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
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 | PRO VEŘEJNOST, 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 | VYPRODÁNO
DIVADELNÍ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ | NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 18. KVĚTNA 
Bolek Polívka: ŠAŠEK A SYN
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,  VYPRODÁNO
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 VEŘEJNOST, 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
Koncert ke 100. výročí vzniku samostatného státu
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
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

ČTVRTEK 26. 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

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

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:
  1. 11. | pro školy | KABARET NOHAVICA ANEB BAREVNÉ KORÁLKY NA ŠŇŮRCE
  4. 11. | SLAVNOSTNÍ KONCERT | DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ V. Ambrose
  5. 11. | APLAUS | MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
  6. 11. | pro školy | LiStOVáNí: KVAK A ŽBLUŇK
  7. 11. | pro školy | BÍLÝ TESÁK – Divadlo Drak Hradec Králové
  8. 11. | pro školy | BÍLÝ TESÁK – Divadlo Drak Hradec Králové
  8. 11. | skupina B, doprodej, LM | LABUTÍ JEZERO
  9. 11. | pro školy | LABUTÍ JEZERO
14. 11. | Erlend Loe: DOPPLER  –  LiStOVáNí č. 2
15. 11. | 2. abonentní koncert | LM | VÁCLAV HUDEČEK, MARTIN HROCH
17. 11. | NOC DIVADEL
20. 11. | skupina A, doprodej, LM | IFIGÉNIE NA TAURIDĚ  – Slezské divadlo Opava  
21. 11. | skupina 5N, doprodej | UŽ JE TADY ZAS – Divadlo Na Jezerce Praha  
22. 11. | SNOW FILM FEST 
25. 11. | skupina 5P, doprodej | SMRT A DÍVKA – Divadlo Ungelt Praha   
26. 11. | pro školy | PYŠNÁ PRINCEZNA 
26. 11. | skupina B, doprodej | ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE – Divadlo Kalich Praha 
27. 11. | pro školy | PYŠNÁ PRINCEZNA 
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Festival Aplaus nabídne opět špičkovou podívanou
Elišce Balzerové, Tatianě Vilhelmové, 
Jiřímu  Langmajerovi,  Jiřímu  Bar-
toškovi,  Janě  Janěkové  ml.,  Zuzaně 
Bydžovské  a  dalším  hercům  budou 
v Prostějově v říjnu a listopadu tleskat 
návštěvníci jedenáctého ročníku diva-
delní přehlídky Aplaus 2018. 

„I  v  letošním  roce  budeme  po-
kračovat  v  představování  českých 
i  slovenských  hereckých  osobností, 
aby si  i nadále mohli prostějovští di-
váci odnášet domů nezapomenutelné 
divadelní  zážitky,“  uvedla  ředitelka 
Městského divadla v Prostějově Jana 
Maršálková. 

„Tímto  setkáváním  jsme  zdůraz-
nili  roli  stagiony  jako hostitele. Když 
jsme v roce 2008 s Aplausem začínali, 
zamýšleli  jsme uspořádat tři ročníky. 
Letos  dosáhneme  krásného  jednič-
kového  dvojciferného  čísla,“  řekl  šéf 
pořádající  společnosti  TK  PLUS Mi-
roslav  Černošek  s  tím,  že  prvotním 
a  hlavním  záměrem pořadatelů  bylo 
pozvat na prostějovské jeviště umělce 
zvučných jmen. 

Aplaus 2018 zahájí v neděli 7. října 
představením Skleněný strop pražské-
ho Divadla Ungelt. Fascinující setkání 

dvou silných osobností, které se nedo-
káží přestat milovat, ačkoli vše je pro-
ti. Nezapomenutelný herecký koncert 
uvidíme v podání výrazných osobnos-
tí – Tatiany Vilhelmové a Jiřího Lang-
majera. Druhým titulem bude v pátek  
19.  října  komedie  Moje  hra  Divadla 
Kalich Praha. Komedie o životě,  jak-
koli hlavnímu hrdinovi jeho život prá-
vě  protekl  mezi  prsty.  Slavný  spiso-
vatel  Josef  Jankulovski  opustil  tento 
svět nečekaně a s poměrně starosvět-
ským přáním: chtěl po své partnerce, 
aby uspořádala soukromou smuteční 
slavnost  na  jeho počest. V  obývacím 
pokoji se proto u vystaveného Mistra 
schází šest žen různého věku, postave-
ní i světonázoru, z nichž každá sehrála 
v životě vyhlášeného bonviána osudo-
vou  roli.  V  roli  slavného  spisovatele 
uvidíme  Jiřího  Bartošku.  Posledním 
představením  festivalu  bude  dne  5. 
listopadu  laskavá  komedie  Můj  bá-
ječný  rozvod.  Komedii  irská  autorka 
věnovala všem, kteří ne vlastní vinou 
zůstali  sami.  Eliška  Balzerová  ztvár-
ňuje na jevišti všech patnáct rolí.

Plakáty,  pozvánky,  pamětní 
listy  a  tradiční  aplausovské  vstu-

penky  jsou  vytvářeny  dle  návrhu 
akademického  malíře  prof.  Bori-
se  Jirků  po  desetiletou  historii 
Aplausu. Letos byla použita autor-
ská  plakátová  písma  od  Vojtěcha 
Preissiga,  která  vytvořil  při  svém 
pobytu v USA pro propagaci česko-
slovenských  legií  a  také  jako  sou-
část  marketingového  vizuálního 
nástroje  podporujícího  vznik  sa-
mostatného Československa.

Doplňující  texty  jsou  z  antikvy 
Vojtěcha  Preissiga,  kterou  vytvo-
řil  ve  dvou  řezech  a  digitalizoval  ji 
koncem  devadesátých  let  František 
Štorm.

Festival  Aplaus  2018  bude  i  na-
dále  podporovat  studentské  Divadlo 
Point  při  Gymnáziu  Jiřího Wolkera. 
„V uplynulých deseti  letech jsme Po-
intu  předali  šeky  v  celkové  hodnotě 
150  tisíc  korun,“  prohlásil  Miroslav 
Černošek.  O  tom,  že  volba  podpory 
tohoto  souboru  byla  trefou  do  čer-
ného,  svědčí  podle  jeho  slov  i  to,  že 
v roce 2015 získalo toto divadlo Cenu 
Olomouckého kraje za přínos v oblasti 
kultury.

Aplaus  2017  si  návštěvníci  připo-
menou  fotografiemi Františka Poláč-
ka v promenoáru divadla.  

(hašpry)

Děti potěší Hurvínek, dospělé uchvátí Maryša
Městské divadlo v Prostějově roz-
jíždí sezónu 2018/2019.

Po  více  než  čtyřech  měsících 
mohou  prostějovští  diváci  zavítat 
do Městského divadla. A vůbec ne-
budou mít  lehké  vybírání  z  široké 
říjnové nabídky, protože do Prostě-
jova přijedou herci zvučných jmen, 
jsou  připraveny  atraktivní  tituly 
i nádherné koncerty.

Nejlákavějším titulem pro děti 
a rodiče bude 6. října v 16 hodin 

Hurvínkova  cesta  do  Tramtárie 
Divadla Spejbla a Hurvínka. Svě-
toznámé loutkové divadlo se vra-
cí  do  Prostějova  po  dvou  letech. 
Hurvínek  s Máničkou  se  ocitnou 
v  pohádkové  zemi  květin,  kde 
vládne protivná princezna Gerbe-
ra. Také musí zachránit Žeryka!!! 

Každoročně můžeme v Prostě-
jově  vidět Divadlo Petra Bezruče 
Ostrava.  V  loňském  roce  jsme 
žasli  nad  strhujícím  výkonem 

Norberta  Lichého  ve  Spalova-
či  mrtvol,  letos  v  pondělí  8.  říj-
na v  19 hodin budeme obdivovat 
Pavlu  Gajdošíkovou  v  klasickém 
dramatu bratří Mrštíků Maryša.

Ve  čtvrtek  11.  října  v  19  ho-
din  uvedeme  koncert  věnovaný  
100. výročí republiky s názvem Kde 
domov  můj.  Vystoupí  světoznámí 
kytaristé Štěpán Rak a Matěj Rak.

Na  další  výjimečný  koncert 
jsou diváci zváni v pondělí 15. říj-

na v 19 hodin. Nejen předplatite-
lé abonentních koncertů přivítají 
Klavírní duo Schiavo – Marchegi-
ani z Itálie. 

Volné vstupenky jsou k dispo-
zici v divadelní pokladně.

Pro  návštěvu  koncertu  Kde 
domov můj mohou senioři využít 
slevy  50%  a  ostatní  návštěvníci 
slevy LAST MINUTE. 

(hašpry)

ilustrační foto
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HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

„LIDE ČESKOSLOVENSKÝ, 
TVŮJ ODVĚKÝ SEN STAL SE SKUTKEM!“
do 12. 12.

V letošním roce si i Muzeum a galerie v Prostějově připomíná 100. vý-
ročí založení Československé republiky. Název výstavy je citátem z do-
bového tisku a vyjadřuje naplnění dlouholeté touhy, euforii českého 
a slovenského národa, kdy oba dosáhly samostatného státu. Výstava 
přiblíží  také zrod této samostatnosti –  ta se rodila během I.  světové 
války.  Rok 1918  je mezníkem,  je  rokem,  kdy ustalo  válečné běsnění 
a nastává mír – mír v samostatné republice. Část výstavy je tedy věno-
vaná „Velké válce“ a část „První republice“.

Ve středu 3. října v 16.00 na nám. T. G. Masaryka v prostoru pod 
lodžií muzea pořádá Muzeum a galerie, p.o. ve spolupráci se Statutár-
ním městem Prostějov Ohlédnutí za 16. všesokolským sletem. V rám-
ci  projektu  Společné  století a  současně k 100.  výročí  vzniku našeho 
novodobého státu budou předvedeny ukázky ze sletových skladeb ŽE-
NOBRANÍ, SILUETY, MÉĎOVÉ, NOTY v podání prostějovských sokolů. 
Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí zavzpomínat na chvíle plné ra-
dosti, přátelství a pozitivní energie, ale i dojemné okamžiky provázející 
tuto velkolepou podívanou. 

V úterý 16. 10. 2018 od 14.00 do 17.00 se přijďte podívat na historic-
kou techniku (automobily a hasičská stříkačka) z první republiky, která 
bude vystavena na náměstí T. G. Masaryka před muzeem.

Ve čtvrtek 18. 10. 2018 v 17.00 se v přednáškovém sále MGP usku-
teční přednáška s názvem „28. říjen 1918 a Prostějov“. Přednášející-
mi budou prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. a prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. 
z Olomouce. Vstupné 30 Kč.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

MAURIC REMEŠ
PŘÍBĚH LÉKAŘE A SLAVNÉHO MORAVSKÉHO 
PALEONTOLOGA (1867–1959)
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 te-
rénu jezdilo v obleku s vestou a s motýlkem.

Foto: Dr. Mauric Remeš (vlevo) spolu s dr. Bedřichem Boučkem v roce 1936 na cestě 
do Repešského žlebu u Stínavy na unikátní lokalitu silurských hornin s graptolity.

ZMIZELÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
do 18. 11.
Úzké uličky, dlažba z valounů i tajemná zákoutí – to vše kdysi dotváře-
lo prostějovské židovské ghetto. Dnes je najdeme většinou jen na do-
bových fotografiích, pohlednicích či kresbách. I když by se na první 
pohled  mohlo  zdát,  že  kromě  špalíčku  budov  po  židovské  historii 
v Prostějově mnoho nezbylo, opak je pravdou. Na vystavených zhru-
ba pěti desítkách fotografií můžete zhlédnout domy, budovy, místa, 
zákoutí, která sice zmizela, ale  i domy a místa spojená s židovskou 
historií města, která přežila jak II. světovou válku, tak režim minulý. 
Prohlédnout si tak můžete například fota domů z ulic: Demelovy, 
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Uprkovy (kdysi Brecherovy ulice), Školní, Kostelní, Hradební, Kože-
luhovy, nám. Svatopluka Čecha. Fotografie nové synagogy (Templu) 
i starého židovského hřbitova.
Výstavu  pořádá  spolek  Hanácký  Jeruzalém  a  Muzeum  a  galerie 
v Prostějově, o. p.

STÁLÉ EXPOZICE MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, P.O. 

HLAVNÍ BUDOVA NA NÁM. T. G. MASARYKA 2

EXPOZICE HISTORIE

EXPOZICE ARCHEOLOGIE

EXPOZICE GEOLOGIE

EXPOZICE JIŘÍHO WOLKERA EXPOZICE NÁRODOPISU

EXPOZICE KOVOZÁVODŮ 
PROSTĚJOV -
VELKÝ MALÝ SVĚT 
PLASTIKOVÝCH MODELŮ

EXPOZICE HISTORIE 
ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA
A EDMUNDA HUSSERLA

EXPOZICE HODIN A HODINEK

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ 
PAVLÍNĚ MAKOVCOVÉ

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

Organizace je zřizována a financována Olomouckým krajem.

ŠPALÍČEK, UPRKOVA 18
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ – 
HVĚZDÁRNA

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

PŘEDNÁŠKA

PLUTO – NEW HORIZONS – 
prof. RNDr. MILOSLAV DRUCKMÜLLER, CSc. 
18. 10. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN 

Vydáme  se  na  fascinující  desetiletou  cestu  sondy  New  Horizons 
k Plutu a ukážeme si úžasný svět vzdálený od nás čtyři a půl světelné 
hodiny. Dozvíme se i o smutném osudu planety Pluto.
Vstupné 40 Kč, děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč.
Vstupenky je možné předem rezervovat. Za dobrého počasí bude 
po přednášce následovat pozorování hvězdné oblohy.

NOC VĚDCŮ

SLUNEČNÍ SOUSTAVA VE 3D
5. 10. (PÁTEK) V 18:00 HODIN 
Poleťte s námi virtuální meziplanetární kosmickou lodí poznávat Slu-
neční soustavu. Navštívíme postupně Slunce, všechny planety s krát-
kou zastávkou na Měsíci, proletíme pásem planetek. Ze samého oraje 
naší  Sluneční  soustavy  budeme  sledovat  kometu,  která  nás  dovede 
zpět k naší planetě Zemi. To vše v 3D projekci s odborným výkladem.
Za dobrého počasí bude po přednášce následovat pozorování hvězd-
né oblohy.
Vstup zdarma.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST

Pozorování Slunce 
v pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00 do 16:00 hodin. 
Večerní pozorování hvězdné oblohy  v  pondělí,  čtvrtek  a  pátek 
od 19:30 do 20:30 hodin. 
Podmínkou pro uskutečnění pozorování  je dobrá viditelnost hvězd, 
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. 
Vstupné 40 Kč, děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND 
20. 10. (SOBOTA)
Během  Astronomického  víkendu  je  možné  navštívit 
hvězdárnu v  sobotu a  zúčastnit  se pozorování  Slunce 
od 15:00 do 16:00 hodin a v sobotu též pozorování ve-
černí hvězdné oblohy od 19:30 do 20:30 hodin. 

Vstupné 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč.
V sobotu 20. 10. ve 14:00 hodin proběhne soutěž pro děti z cyklu 
soutěží „SOUHVĚZDÍ“– PEGAS A ANDROMEDA. Soutěži  bude před-
cházet povídání o Pegasovi, Andromedě a Perseovi, souhvězdích vidi-
telných na podzimní večerní obloze.
Vstupné pro děti, studenty a seniory 20 Kč, dospělí 40 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
JAK SI MLSNÉ MEDVÍDĚ CHTĚLO LÍZNOUT MLÉČKA 
S MLÉČNÉ DRÁHY

Pohádku uvádíme každou říjnovou středu v 15:30 
hodin. Za polárním kruhem žije maminka Manka 
a její neposlušný syn medvídek Míša. Ten se jedno-
ho dne zatoulá daleko od doupěte a dostane chuť 
na nebeské mlsky. 
Vstupné pro děti, studenty a seniory 20 Kč, 
dospělí 40 Kč.

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

První dvě výstavy jsou dostupné na za-
čátku  astronomických  pozorování 
a  v  tom  případě  jsou  jejich  součástí 
a po domluvě i kdykoliv  jindy. V tako-
vém případě je vstupné dospělí 40 Kč, 
děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč. 
Třetí,  čtvrtou  a  pátou  výše  uvedenou 
výstavu také zapůjčujeme.

ASTRONOMICKÉ KLUBY
XXVII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub HVĚZDÁRNÍČEK  je  určen  pro  5  až  11  leté  děti.  Členové  klu-
bu se seznámí se sluneční  soustavou,  různými podobami Měsíce, 
se souhvězdími i kosmonautikou. Za jasného počasí budou setkání 
doplněna astronomickými pozorováními. V říjnu pozorujeme Slun-
ce, v listopadu až únoru zase večerní oblohu. Schůzky se pořádají 
každou pracovní středu v 16:30 hodin. Délka schůzek je 60 minut. 
První schůzka proběhne 26. září. Pololetní předplatné je 150 Kč. As-
tronomický klub HVĚZDÁRNÍČEK vede Martin Tylšar.

XLVIII. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Astronomický  klub GEMINI  je  určen pro  žáky  druhého  stupně  ZŠ 
a další zájemce o astronomii a pozorování. Je rozdělen na dvě části, 
základní a pokračovací klub. Klub GEMINI I navštěvují žáci od páté 
třídy ZŠ. Projdeme sluneční soustavou a půjdeme dál až do vzdá-
leného  vesmíru.  Každou  schůzku  si  zpestříme  jednoduchým  fyzi-
kálním pokusem, fyzikální hrátkou. Součástí některých schůzek bu-
dou rovněž pozorování a  to buď Slunce, nebo v zimních měsících 
hvězdné oblohy. Podnikneme i několik víkendových akcí. Pojedeme 
se podívat například na planetární stezku do Proseče a navštívíme 
také  planetárium  Brně.  Schůzky  budou  vždy  ve  čtvrtek  od  16:30 
do 17:30 hodin. První schůzka proběhne 4. října. Poplatek na školní 
rok 2018/2019 je 300 Kč. Do klubu GEMINI se mohou zájemci přihlá-
sit na E-mailové adrese trutnovsky@hvezdarnapv.cz, nejlépe do 1. 
10. 2018. Podrobné informace lze získat na telefonu 724 013 039.

Změna programu vyhrazena.
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Vykoupíme a v hotovosti zaplatíme 
starožitný nábytek, chromový, umakartový 

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

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

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

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

Neváhejte a zavolejte – tel.: 773 113 303
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28. říjen je naším státním 
svátkem, dnem vzniku samostatné 
československé republiky. Letos 
od těchto událostí uplyne sto let. 
Budeme si připomínat historické 
události naplněné řadou 
konkrétních činů a bojů. 

I  jejich  mezinárodní  souvislosti. 
K tomu všemu patří statečné boje na-
šich legií a vojáků, ztížené podmínky 
v zázemí, hodnoty naší státnosti, de-
mokracie, humanity, práva. V centru 
pozornosti bude role našich polických 
činitelů a jejich zásluhy. Patří mezi ně 
náš  první  prezident  T.  G.  Masaryk, 
představitelé  zahraničního  odboje 
Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefá-
nik, předseda Národního výboru Ka-
rel Kramář či „mužové 28. října“ An-
tonín  Švehla,  Alois  Rašín,  František 
Soukup, Jiří Stříbrný a Vavro Šrobár.

Vraťme  se  však  do  Prostějova 
roku  1918.  Nedostatek  potravin 
a spotřebního zboží, pokračující od-
vody, sociální a národnostní napětí, 
nespokojenost  obyvatelstva  s  vál-
kou – to vše je typické pro tento rok. 
Zároveň se však polarizuje politický 
a veřejný život. V únoru 1918 se do-
mluvili představitelé  tří  socialistic-
kých stran na vytvoření společného 
výboru,  který  měl  řídit  dělnické 
aktivity. Vznikla také nová strana – 
státoprávní demokracie. Její místní 
organizace byla založena 28. 4. 1918 
a předsedou se stal Ondřej Přikryl.

Události  nabírají  spád.  Konec 
rakouské  monarchie  se  dá  čekat. 
Vítězství  našich  legií  na  Sibiři,  vítěz-
ství  na  Piavě,  prolomení  německého 
opevnění  ve  Francii  a  k  tomu  pro-
hlášení  československé  nezávislosti 

uveřejněné ve Washingtonu T. G. Ma-
sarykem  obsahující  charakter  příští 
republiky.  Prezident  USA  Woodrow 
Wilson odpověděl Rakousku, že auto-
nomie nestačí, protože Spojené státy 
uznaly, že jen Československá národ-
ní rada v Paříži má právo rozhodovat 
o české budoucnosti. Rakousko samo 
uznalo  stanovisko Wilsonovo  o  prá-
vech  Čechoslováků  na  samostatnost. 
Toto  uznání  podepsal  28.  října  ra-
kousko-uherský ministr zahraničních 
záležitostí Andrassy v nótě ohlašující 
kapitulaci  a  zároveň  ochotu  jednat 
o separátní mír.

14.  října  1918  odpoledne  se  ko-
nal na hlavním náměstí v Prostějo-
vě velký tábor lidu svolaný Sociali-
stickou  radou.  Hlavním  řečníkem 
byl  poslanec  Rudolf  Bechyně. Ma-
nifestace  se  postavila  za  demokra-
tickou a sociálně spravedlivou čes-
koslovenskou republiku. 

První  oficiální  zpráva  o  vzniku 
Československé  republiky  se  dosta-
la do Prostějova v ranních hodinách 
29.  října  1918.  Telegram  obsahoval 

provolání  Národního  výboru  o  vy-
hlášení  nového  státu.  V  záhlaví  se 
uvádělo: „ Lide československý! Tvůj 
odvěký sen stal se skutkem. Stát čes-
koslovenský  vstoupil  dnešního  dne 
v  řadu  samostatných,  svobodných, 
kulturních  států  světa.  Národní  vý-
bor, nadaný důvěrou veškerého lidu 
československého,  přejal  jako  jedi-
ný a oprávněný a odpovědný činitel 
do svých rukou správu svého státu… 
vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto 

okamžiku  jako  nový,  svobodný  člen 
velké rodiny samostatných národů.“

Starosta  Ondřej  Přikryl  nechal 
prohlášení vytisknout červenobílým 
písmem na  plakáty. Na  radnici  dal 
vyvěsit vlajku v národních barvách. 
Vojenské  jednotky  složené  hlavně 
z  Ukrajinců  z  Haliče  byly  poslány 
domů. Občané odstraňovali rakous-
ké  symboly  a  nápisy  z  veřejných 
budov  –  pošty,  škol,  Anglobanky, 
okresního  hejtmanství.  Klid  a  bez-
pečnost města zajišťoval Sokol spo-
lečně s hasiči a vojenskou policií.

29. října 1918 odpoledne se konala 
na hlavním náměstí velká manifesta-
ce  za  účasti  až  30  000  lidí  z  města 
a širšího okolí. Hlavní projev měl sta-
rosta Ondřej Přikryl. Dalšími řečníky 
byli Arnošt Hyánek, František Geršl, 
František Hošek, Ambrož Soška, Ka-
rel  Dostál-Lutinov  a  František  Ko-
vářík.  Všichni  řečníci  přivítali  tento 
historický  okamžik,  který  po  tři  sta 
letech  přinesl  svobodu  a  postavili  se 
za  demokracii, Wilsona  a Masaryka. 
Zazněly zde slovanské a národní písně 
v podání Orlice. Slavnost byla ukonče-
na průvodem s hudbou po městě. Ve-
čer se konal lampiónový průvod.

Okresní  hospodářská  rada  usta-
vená  22.  9.  1918  se  přejmenovala 
na  Okresní  národní  výbor.  Ten  se 
ujal 31. 10. 1918 správy města a okre-
su. Jeho hlavním úkolem bylo udrže-
ní klidu a pořádku a zajištění chodu 
nové státní správy. 

Takový  průběh  měly  události 
v Prostějově. Cesta k budování de-
mokratické  republiky  byla  nastou-
pena . Závěrem si připomeňme as-
poň  jednu myšlenku  T. Masaryka: 
„Demokracie  znamená,  že  každý 
občan může říct po vzoru francouz-
ského  monarchy.  Stát  jsem  já… 
nebo skromněji: I já jsem stát.“

Fota zdroj: Státní okresní 
archiv Prostějov

Výročí měsíce

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

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ  
PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

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

Nakupte včas vánoční dárky
v naší firemní prodejně 

do konce října se slevou 25 %

Prostějov, Vodní 30, po–pá 8–16

POZVÁNKA
Galerie Mánes Club Vás zve na výstavu významných prostějovských malířů 

Antonína Kameníka a Viléma Topinky. 
Výstava potrvá od 1. 10. 2018 do 26.11.2018

Zahájení výstavy v pondělí 1. 10. 2018 v 13 hod v prostorách 
Galerie Mánes Club, Kostelecká 18, Prostějov

Otevřeno denně od pondělí do pátku 9–12 hod, 13–16 hod, ve středu 
do 17 hod

Výročí národní  
a státní katastrofy
přednáška  Klubu  historického 
a státovědného v Prostějově

Na  říjen  2018  připravil  Klub 
historický a státovědný v Prostě-
jově  přednášku  ředitele  Gymná-
zia  Jiřího  Wolkera  v  Prostějově 
ing.  Michala  Šmucra  věnovanou 
letošnímu  výročí  80  let  od Mni-
chovské  kapitulace.  Přednáška 
nazvaná  Výročí  národní  a  státní 
katastrofy  se  zabývá  připome-
nutím  souvislostí  a  okolností 
krize,  která  vyvrcholila  přijetím 

Mnichovské  dohody  v  roce  1938 
a navždy změnila naši republiku. 
Mimo  jiné  budou  zmíněny  mož-
nosti  obrany  Československa, 
příprava armády na obranu země 
a  příčiny  kapitulace  před  nacis-
tickým Německem.

Akce se uskuteční v tradiční 
třetí úterý v měsíci dne 16. říj-
na 2018 v 17 hodin ve výstavním 
sále Státního okresního archivu 
Prostějov v Třebízského ulici č. 1. 
  -tc-

Jedním z důsledků mnichovské 
dohody byla následná okupace 
Československa nacistickým 
Německem. 
Foto: Prostějov, Dějiny města 
(vydalo město Prostějov  
v r. 1999)
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1.10. PONDĚLÍ 
17:30 NAŠE MALÁ SESTRA 
FILMOVÝ KLUB 

JP | 2015 | 126‘ | rodinné melodra-
ma | titulky | 100/80 | 15+

20:00 SESTRA
US | 2018 | 96‘ | horor | titulky | 110 | 15+
--------------------------------------------------
2.10. ÚTERÝ
18:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
ČR | 2018 | 95‘ | komedie | 130 | MP

20:00 HELL FEST: PARK HRŮZY
US | 2018 | 89‘ | horor | titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
3.10. STŘEDA 
18:00 ZVÍŘE STÁLE ŽIJE FILMOVÝ KLUB 

BG | 2016 | 90‘ | dokument 
+ diskuse | titulky | 100/80 
 
20:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
ČR | 2018 | 95‘ | komedie | 130 | MP
--------------------------------------------------
4.10. ČTVRTEK 
0:01 VENOM PŮLNOČNÍ PREMIÉRA

US | 2018 | 112‘ | akční thriller
titulky | 130/110 | 12+

17:30 VENOM  
US | 2018 | 112‘ | akční thriller  
dabing | 130/110 | 12+

20:00 ZLODĚJI FILMOVÝ KLUB BE2CAN

JP | 2018 | 121‘ | rodinné drama  
titulky | 110/90 | 15+
--------------------------------------------------
5.10. PÁTEK 
15:00 YETI: LEDOVÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ PRO DĚTI 
US |2018 | 96‘ | animovaná komedie 
130/110 | MP

17:00 SOUMRAK FILMOVÝ KLUB BE2CAN

HU/FR | 2018 | 144‘ | drama | titulky  
110/90 | 15+

20:00 UNDERGROUND COMEDY #3 
ČR | stand up show | 150/120 | 12+ 
info na webu
--------------------------------------------------
6.10. SOBOTA 
15:00 YETI: LEDOVÉ DOBRO-
DRUŽSTVÍ  3D PRO DĚTI 
US | 2018 | 96‘ | animovaná kome-
die | dabing |140/120 | MP

17:00 ZÁHADA SILVER LAKE   
FILMOVÝ KLUB BE2CAN 

USA | 2018 | 139‘ | mysteriózní 
thriller | titulky | 110/90 | 15+

20:30 VENOM  
US | 2018 | 112‘ | akční thriller 
 titulky | 130/110 | 12+
--------------------------------------------------
7.10. NEDĚLE 
10:30 YETI: LEDOVÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ PRO DĚTI 
US | 2018 | 96‘ | animovaná kome-
die | dabing | 130/110 | MP

14:30 BELLA A SEBASTIAN 3: 
PŘÁTELÉ NAVŽDY PRO DĚTI 
FR | 2017 | 91‘ | dobrodružný film 
dabing | 120/100 | MP

16:20 3 DNY V QUIBERONU 
FILMOVÝ KLUB BE2CAN 
DE/AT/FR | 2018 | 114‘ | biografické 
drama | titulky | 110/90 | 15+

18:30 VENOM 3D 
US | 2018 | 112‘ | akční thriller  
dabing | 150/130 |12+

20:30 LÁSKA MEZI REGÁLY 
FILMOVÝ KLUB BE2CAN 
DE | 2018 | 125‘ | romantické drama 
titulky | 110/90 | 15+
--------------------------------------------------
8.10. PONDĚLÍ 
14:00 V HUSÍ KŮŽI BIJÁSEK 
US | 2018 | 91‘ | animovaná kome-
die | dabing | 50 | MP
17:00 TOMAN  
ČR | 2018 | 145‘ | historické drama  
120 | 12+

20:00 VENOM  
US | 2018 | 112‘ | akční thriller 
titulky | 130/110 | 12+
--------------------------------------------------
9.10. ÚTERÝ 
14:00 V HUSÍ KŮŽI BIJÁSEK 
US | 2018 | 91‘ | animovaná kome-
die | dabing | 50 | MP

17:30 ZRODILA SE HVĚZDA 
US | 2018 | 136‘ | romantické drama 
titulky | 120 | 12+

20:00 TOMAN  
ČR | 2018 | 145‘ | historické drama 
120 | 12+
--------------------------------------------------
10.10. STŘEDA 
17:00 DANIELŮV SVĚT 
FILMOVÝ KLUB 
ČR | 2014 | 75‘ + 30‘ | dokument 
100/80 | MP

20:00 ZRODILA SE HVĚZDA 
US | 2018 | 136‘ | romantické drama 
titulky | 120 | 12+
--------------------------------------------------
11.10. ČTVRTEK 
17:00 DRAČÍ OHON
POSTOJ VDĚČNOSTI | DOMOV 
BG,DE,US | 2018 | 35‘+30‘+36‘ | festi-
val outdoorového filmu | info na webu

19:00 
BEZPEČNOST NA TŘETÍM MÍSTĚ
Dosáhni až na oblohu
US, RU | 2018 | 29‘+74‘ | festival 
outdoorového filmu | info na webu

21:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ  
ČR | 2018 | 95‘ | komedie | 130 | MP
--------------------------------------------------
12.10. PÁTEK 
15:00 YETI: LEDOVÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ PRO DĚTI 
US | 2018 | 96‘ | animovaná kome-
die | dabing | 130/110 | MP

17:00 VÁBENIE VÝŠOK  
SK | 2018 | 98‘ | festival outdoorové-
ho filmu | info na webu

19:00 STUMPED
SEJÍT Z CESTY | POMALÁ SMRT 
US, FR, AT | 2018 | 25‘+26‘+16‘ | festi-
val outdoorového filmu | info na webu

20:30 PRVNÍ ČLOVĚK 
US | 2018 | 138‘ | životopisné drama  
titulky | 130 | 12+
--------------------------------------------------
13.10. SOBOTA 
15:00 YETI: LEDOVÉ DOBRO-
DRUŽSTVÍ PRO DĚTI 
US | 2018 | 96‘ | animovaná kome-
die | 130/110 | MP

16:45 PRORAZIT | ELBRUS
FR, US | 2018 | 26‘+68‘ | festival out-
doorového filmu | info na webu

18:30 TOMAN  
ČR | 2018 | 145‘ | historické drama 
120 | 12+

21:00 VENOM  
US | 2018 | 112‘ | akční thriller 
titulky | 130/110 | 12+
--------------------------------------------------
14.10. NEDĚLE 
10:30 PRINCEZNA A DRÁČEK      
PRO DĚTI 
RU | 2018 | 75‘ | animovaný film  
dabing | 130/110 | MP

14:30 BELLA A SEBASTIAN 3: 
PŘÁTELÉ NAVŽDY  PRO DĚTI 

FR | 2017 | 91‘ | dobrodružný film  
dabing | 130/110 | MP

16:30 ZELENÝ EVEREST
TÁDŽIKISTÁN NA KŘÍDLE 
FR, ČR | 2018 | 53‘+47‘ | festival 
outdoorového filmu | info na webu

18:30 VE STOPÁCH PRVNÍCH
MY JSME TI TULÁCI: NORSKO
Vplutí do řeky Indus 
FR, AT | 2018 | 47‘+24‘+27‘ | festival 
outdoorového filmu | info na webu

20:30 PRVNÍ ČLOVĚK 
US | 2018 | 138‘ | životopisné drama 
titulky | 130 | 12+
--------------------------------------------------
15.10. PONDĚLÍ 
17:30 TOMAN  
ČR | 2018 | 145‘ | historické drama  
120 | 12+

20:00 JACK STAVÍ DŮM FILMOVÝ KLUB 
DK/FR/DE/SE | 2018 | 155‘ | thriller  
titulky | 100/80 | 18+

16.10. ÚTERÝ 
17:30 ZRODILA SE HVĚZDA 
US | 2018 | 136‘ | romantické drama 
 titulky | 120 | 12+

20:00 V ČEM JE KOREA VÍC SExY 
NEŽ BALI?
ČR | Peter Chalupianský | cestova-
telská přednáška | info na webu
--------------------------------------------------
17.10. STŘEDA 
17:30 MRTVÝ NÁROD FILMOVÝ KLUB 

RO | 2017 | 83‘ | dokument + disku-
se | titulky | 100/80 | 12+

20:00 ZLÝ ČASY V EL ROYALE  
US | 2018 | 140‘ | mysteriózní thriller  
titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
18.10. ČTVRTEK 
17:30 MARS 
ČR | 2018 | 84‘ | komedie | 110 | MP
 
20:00 HALLOwEEN  
US | 2018 | 109‘ | horor | titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
19.10. PÁTEK 
15:30 ČARODĚJOVY HODINY 
PRO DĚTI 

US | 2018 | 105‘ | rodinné fantasy| 
dabing | 130/110 | MP

17:30 ZRODILA SE HVĚZDA 
US | 2018 | 136‘ | romantické drama  
titulky | 120 | 12+

20:00 HALLOwEEN  
US | 2018 | 109‘ | horor | titulky | 120 
15+
--------------------------------------------------
20.10. SOBOTA 
15:30 ČARODĚJOVY HODINY 
PRO DĚTI 

US | 2018 | 105‘ | rodinné fantasy  
dabing | 130/110 | MP

17:30 PRVNÍ ČLOVĚK 
US |2018 | 138‘ | životopisné drama 
titulky | 130 | 12+

20:00 VENOM  
US | 2018 | 112‘ | akční thriller 
dabing | 130/110 | 12+
--------------------------------------------------
21.10. NEDĚLE 
10:30 VILÍK: RYCHLE A VESELE     
PRO DĚTI 

MY | 2018 | animovaný film | dabing 
130/110 | MP

15:30 ČARODĚJOVY HODINY 
PRO DĚTI 

US | 2018 | 105‘ | rodinné fantasy  
dabing | 130/110 | MP

17:30 TOMAN  
ČR | 2018 | 145‘ | historické drama  
120 | 12+

20:00 TICHO PŘED BOUŘÍ 
US | 2018 | drama | titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
22.10. PONDĚLÍ 
14:00 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ         
A LOKOMOTIVA EMA BIJÁSEK

DE | 2018 | 110‘ | rodinné fantasy  
dabing | 50 | MP

17:30 ZRODILA SE HVĚZDA 
US | 2018 | 136‘ | romantické drama 
titulky | 120 | 12+

20:00 NA CHESILSKÉ PLÁŽI 
FILMOVÝ KLUB 
GB | 2017 | 110‘ | romantické drama 
titulky | 100/80 | 12+
--------------------------------------------------
23.10. ÚTERÝ 
14:00 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ 
A LOKOMOTIVA EMA BIJÁSEK

DE | 2018 | 110‘ | rodinné fantasy  
dabing | 50 | MP

17:30 TOMAN  
ČR | 2018 | 145‘ | historické drama  
120 | 12+

20:00 AŽ PŘIJDE VÁLKA 
ČR | 2018 | 76‘ | dokumentární 
drama | 100 | MP
--------------------------------------------------
24.10. STŘEDA 
17:30 PRVNÍ ČLOVĚK 
US | 2018 | 138‘ | životopisné drama 
titulky |130 | 12+

20:00 NEKLIDNÁ HRANICE  
FILMOVÝ KLUB 
ČR/LV | 2018 | 88‘ | dokument 
+ diskuse | 100/80 | 15+
--------------------------------------------------
25.10. ČTVRTEK 
17:30 ZLATÝ PODRAZ 
ČR | 2018 | 106‘ | romantické drama 
120 | 12+

20:00 JOHNNY ENGLISH ZNOVU 
ZASAHUJE  
GB | 2018 | 88‘ | akční komedie  
titulky | 130 | MP
--------------------------------------------------
26.10. PÁTEK 
15:30 BELLA A SEBASTIAN 3: 
PŘÁTELÉ NAVŽDY PRO DĚTI 
FR | 2017 | 91 ‚ |dobrodružný film 
dabing | 130/110 | MP

18:00 SOBOTÍN 2018 
info na webu

20:30 ZLATÝ PODRAZ 
ČR | 2018 | 106‘ | romantické drama  
120 | 12+
--------------------------------------------------
27.10. SOBOTA HALLOwEEN 
14:00 MRVÁ NEVĚSTA TIMA 
BURTONA  
GB, US | 2005 | 74‘ | animovaná 
fantasy | dabing | 40 | MP

15:30 ČARODĚJOVY HODINY
US | 2018| 105‘ | rodinné fantasy  
dabing | 130/110 | MP

17:30 HELL FEST: PARK HRŮZY   
US | 2018 | 89‘ | horor | titulky | 120 | 15+

19:30 HALLOwEEN  
US | 2018 | 109‘ | horor | titulky | 120 | 15+

21:30 JACK STAVÍ DŮM   
DK/FR/DE/SE | 2018 | 100‘ | titulky 
80 | 18+
--------------------------------------------------
28.10. NEDĚLĚ 
10:30 KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA 
PRO DĚTI 
ČR | 2018 | 99‘ | pohádka | 130/110 | MP

15:30 YETI: LEDOVÉ DOBRO-
DRUŽSTVÍ  3D PRO DĚTI 
US | 2018 | 96‘ | animovaná kome-
die | dabing | 140/120 | MP
 
17:30 JOHNNY ENGLISH ZNOVU 
ZASAHUJE  
GB | 2018 | 88‘ | akční komedie  
dabing | 130 | MP

20:00 ZLATÝ PODRAZ 
ČR | 2018 | 106‘ | romantické drama 
120 | 12+
--------------------------------------------------
29.10. PONDĚLÍ 
17:30 JOHNNY ENGLISH ZNOVU 
ZASAHUJE  
GB | 2018 |88‘ | akční komedie  
titulky | 130 | MP

20:00 DOGMAN FILMOVÝ KLUB 

IT/FR | 2018 | 102‘ | kriminální dra-
ma | titulky | 100/80 | 15+
--------------------------------------------------
30.10. ÚTERÝ 
17:30 JOHNNY ENGLISH ZNOVU 
ZASAHUJE  
GB | 2018 | 88‘ | akční komedie  
dabing | 130 | MP

20:00 ZLATÝ PODRAZ  
ČR | 2018 | 106‘ | romantické drama 
120 | 12+
--------------------------------------------------
31.10. STŘEDA 
17:30 JOHNNY ENGLISH ZNOVU 
ZASAHUJE  
GB | 2018 | 88‘ | akční komedie  
titulky | 130 | MP

20:00 JÁ, MARIA CALLAS
FILMOVÝ KLUB 
FR | 2017 | 113‘ | hudební doku-
ment | titulky | 100/80 | 12+

KINO 
PROSTĚJOV

KINO METRO 70 
www.METRO70.CZ

FACEBOOK: KINOMETRO70
KINO@METRO70.CZ

Ř Í J E N
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ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S ANO 
V KOLÁŘOVÝCH SADECH

Čas: 
15:00 - 18:00 hod

Kdy: 
3.10. 2018

Kde: 
Kolářovy sady, Prostějov

Pozvánka na předvolební guláš 
Přijďte se seznámit s našimi kandidá-
ty do komunálních voleb v Prostějově 
a diskutovat s nimi.

CO VÁS ČEKÁ: 
předvolební guláš, pivo a nealko zdarma, skákací atrakce pro děti, vystoupení Olgy 
Lounové a Václava Neckáře se skupinou Bacily
Moderuje:  Standa Berkovec (snídaně s Novou, Rady ptáka Loskutáka, Evropa 2)

TĚŠÍME SE NA VÁS.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

www.chcemelepsicesko.cz     |     www.anobudelip.cz      
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tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 8. října,  

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
Sázení ovocných stromů na Kosíři
KDY:  sobota 13. října,  

od 8:30 do 13:25
KDE:  Přírodní památka Vápenice 

u Slatinek
V rámci celostátního projektu 72 
hodin vysadíme 25 sazenic třešní 
v sadu na okraji Přírodní památky 
Vápenice. Sraz všech účastníků v 8:30 
u žel. zastávky Kaple. Akce je vhodná 
pro rodiny s dětmi. Cestou na místo 
sázení budou pro děti připraveny hra-
vé aktivity. Nářadí a pracovní rukavice 
zajistíme. Na závěr chystáme opékání 
dobrot na ohýnku a drobné občerst-
vení. Všichni účastníci obdrží pamětní 
list, ti nejaktivnější i tričko projektu 
72 hodin. Vhodný vlak z Prostějova 
do Kaple odjíždí z hlavního nádraží 

v 8:02 (nastupujte do posledního 
vagónu!). Návrat do Prostějova auto-
busem ze Slatinek, odjezd ve 13:25. 
Celková délka trasy max. 3 km.

osvětová akce pro veřejnost
Den stromů
KDY:  sobota 20. října,  

od 9:00 do 12:00
KDE: nám. TGM v Prostějově
V rámci celosvětové akce Den stromů 
proběhnou na nám. TGM aktivity pro 
všechny věkové skupiny. Informace 
pro dospělé, výstava o stromech, 
hravé, výtvarné a naučné aktivity pro 
děti. Po celé dopoledne živá hudba 
a kulturní vystoupení. 

tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 22. října,  

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
Lípa svobody na Hloučele

KDY:  pátek 26. října,  
od 16:00 do 18:00

KDE:  biokoridor Hloučela, sraz 
účastníků v 16:00 u jezdecké 
stáje Cavalo

Slavnostní sázení Stromu svobody 
(u příležitosti 100 let od vzniku naší 
republiky) v biokoridoru Hloučela. 
Kromě lípy vysadíme podél cyklo-
stezky sazenice vrby jívy. Celá akce 
bude doplněna hudebním vystoupe-
ním, vypuštěním vyléčeného dravce 
ze záchranné stanice, hravými 
aktivitami pro děti a piknikem 
na louce. Všichni účastníci obdrží 
pamětní list.

Podzimní příměstský tábor v Eko-
centru Iris
KDY:  29.–30. října,  

každý den od 7:30 do 16:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

Husovo nám. 67, Prostějov
Dvoudenní příměstský tábor je určen 
pro děti 1. stupně ZŠ. Po oba dny 
bude pro děti připraven celodenní 
program – tvořivé aktivity, příro-
dovědné a sportovní hry. Čeká nás 
i moštování jablek.

Cena: 600 Kč (v ceně je vždy oběd, 2 
svačiny, pitný režim, materiál na tvo-
ření, pedagogický dozor,...). Nutno se 
předem přihlásit na iris@iris.cz.

Léčivá moc bylinek IV.
KDY:  středa 31. října  

od 17:00 do 19:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 

nám. 67, Prostějov
Další z cyklu přednášek bylinkáře 
Vládi Vytáska o využití léčivých rostlin 
pro léčbu různých nemocí a potlačení 
bolesti. V. Vytásek je zkušený bylin-
kář, žák, přítel a pokračovatel díla 
Pavla Váni a Josefa Zentricha. Téma 
této přednášky bude Bylinky od hlavy 
až k patě. Opět nás čeká ochutnávka 
čaje namíchaného autorem z jeho 
vlastních bylin. Poplatek 60 Kč/
osobu.

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

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

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

Přidejte se k našemu týmu!
Aktuálně obsazujeme tyto pozice:

  Konstruktér - 3D modelování
  Jeřábník

  Zámečník kolejových konstrukcí
  Technolog

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

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

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

SERVISVÝZKUM A VÝVOJ KONSTRUKCE VÝROBA
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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
2. 10. 2018 14.00 Relaxační dechové cvičení

Sejdeme se v tělocvičně a společně si 
zopakujeme některá relaxační cvičení 
a naučíme se nějaká nová. Nezapomeňte 
si s sebou vzít sportovní oděv a obuv.

Pavla 
Glocová

9. 10. 2018 13.00 Exkurze do firmy TORAY
Již druhá letošní exkurze do prostějov-
ské firmy. Sejdeme se ve 12,50 hod 
před vchodem do firmy. Přihlásit se 
můžete u Hany Vybíhalové nebo na tel. 
582 360 295.

16. 10. 2018 14.00 Jak dnes fungují banky
Beseda nejen o současném bankov-
nictví, ale i o finanční gramotnosti. 
Dozvíte se také jak nakládat s penězi 
a jak se chránit před „výhodnými 
nabídkami“.

Lubomíra 
Plevačová

23. 10. 2018 14.00 Naše republika má 100 let!
Na této přednášce si trošku zavzpomí-
náme na všechno, co se stalo v uplynu-
lých sto letech. Něco si připomeneme 
na fotografiích, něco si poslechneme, 
třeba si i něco uvaříme. A pokud máte 
doma nějaký zajímavý předmět, článek, 
fotografii, se kterým by stálo za to nás 
seznámit, určitě ho vezměte s sebou.

Hana 
Vybíhalová 
a Ivan 
Čech

30. 10. 2018 14.00 Papírové vystřihovánky
Opět rukodělné setkání, kde si nejen 
vystřihneme zajímavou vystřihovánku, 
ale ukážeme si, jak ji využít i jinak, 
než jen na okno. Nezapomeňte si ostré 
a špičaté nůžky.

Bc. Iveta 
Vydláková

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

80 let Eva Burešová

Dagmar Turková

Magdalena Běljankinová

Magdaléna Marková

Jiřina Zmeškalová

Růžena Smičková

Vlastimil Vymlátil

Ing. Jiří Zlatohlávek

Věra Zikmundová

Olga Klosová

85 let Alois Procházka

Marie Moldříková

Ivan Přikryl

Františka Borovičková

Marie Skládalová

Věra Karáskova

Alena Špičáková

Marie Tománková

Zdeněk Snídal

Františka Otáhalová

Lubomír Spurný

Jaroslav Krč

Zdenka Mařáková

Růžena Smejkalová

90 let František Macháček

Jiří Kratochvíl

Eliška Spurná

Růžena Vítova

91 let Oldřich Dostál

Alena Janoušková

Milada Domkářová

Ludmila Svobodová

Marie Sekaninová

Ludmila Hrubá

Marie Burgetová

92 let Zdeněk Prečan

Jiljí Jambor

Alena Schmidtová

Josef Chvoštík

93 let Růžena Veruňárová

Milada Koutková

Jarmila Navrátilová

Miloslava Robová

94 let Ludmila Lužná

96 let Vlasta Melichárková

97 let Jarmila Vincourková

98 let Jarmila Vincourková

SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ 
V MĚSÍCI SRPNU 2018  
OSLAVILI SVÁ JUBILEA

OMLUVA – v minulém vydání 
PRL byla chybně zařazena 
jubilantka paní Vlasta Bal-
zerová. Ta v měsíci červenci 
oslavila 96. narozeniny. 
Dodatečně blahopřejeme

Výlety pro  
seniory v říjnu
Akce  plánujeme  s  předstihem, 
takže  nelze  předvídat,  jaké  bude 
počasí v říjnu. Ale vzhledem k zá-
řijovým teplotám věřím, že v říjnu 
bude ideální počasí na výlety. Tak 
se k nám přidejte!

2. 10. – úterý – Bruntál 
– dopoledne se projdeme s prů-
vodcem  po  historickém  jádru 
města  a odpoledne  se podíváme 
do zámku. 

10. 10. – středa – Rosice 
–  navštívíme  zámek  v  Rosicích 
u Brna. Společně si prohlédneme 
zámecký okruh. 

17. 10. – středa – zamíří-
me na jižní Moravu, tento-
krát za vínem.

23. 10. – úterý – Telč – his-
torické  jádro  města  bylo  v  roce 
1992  zapsáno  na  Seznam  světo-
vého kulturního a přírodního dě-
dictví UNESCO. 

Jako obvykle se můžete na vý-
lety  přihlásit  na  prodejně  v Pros-
tějově na nám. T. G. Masaryka 18 
(pondělí–pátek: 9:00–17:00 hod., 
sobota:  9:00–11:00  hod.),  pro-
střednictvím  internetu  na  webu 
www.filemon–baucis.cz,  emailem 
na  adrese:  info@filemon–bau-
cis.cz  nebo  telefonicky  na  čísle 
722  464  228  (během  otevírací 
doby). 

Akce jsou pořádané ve spolu-
práci  se  Zdravým městem Pros-
tějov  a  s  podporou  statutárního 
města Prostějov.

Jana Šmudlová

Asociace REIKI Morava
vás zve na říjnový seminář:
20. 10. 2018 sobota 10.00 hod
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – I. STUPEŇ – ART ECON SŠ, Husovo 
nám. 91, PV
Přibližně hodinová prezentace o REIKI, potom iniciace na REIKI. Následuje 
seminář o práci s REIKI a průběžné procvičování jednotlivých technik, které 
jsou  součástí  výuky prvního  stupně.  Iniciace  probíhá  individuálně.  Získáte 
certifikát a praktický manuál. Ti, kteří již absolvovali I. stupeň u Dr. L. Hod-
ka nebo Mgr. R. Frantise, mohou přijít na opakování (doporučujeme okolo  
12 hod po úvodní  části  a  iniciaci nových  zájemců.) Na výše uvedenou akci 
srdečně zveme všechny, kteří mají o danou problematiku zájem. Děti mohou 
být iniciovány od 3let. REIKI u dětí zintenzivňuje osobnostní rozvoj, posiluje 
imunitní systém, zvyšuje koncentraci a chrání před zneužíváním návykových 
látek. Úvodní přednáška s prezentací a zodpovězením dotazů je zdarma. 

Mgr. Rudolf FRANTIS, předseda a lektor, ASOCIACE REIKI MORAVA z.s. 
Projekt „Seznamování veřejnosti s tradičním Usuiho REIKI“ byl  

spolufinancován Olomouckým krajem a statutárním městem ProstějovDesigned by Freepik
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JAN 
ZATLOUKAL

ředitel 
Sportcentra – DDM

MAREK 
MOUDRÝ

ředitel SOŠPO

TOMÁŠ 
LÁZNA

robotik, doktorand

TOMÁŠ 
BLUMENSTEIN

zakladatel tříd 
pro nadané děti

MILADA 
SOKOLOVÁ
lídr kandidátky

VĚŘÍME V PROSTĚJOVVĚŘÍME V PROSTĚJOVVĚŘÍME V PROSTĚJOVVĚŘÍME V PROSTĚJOVVĚŘÍME V PROSTĚJOVVĚŘÍME V PROSTĚJOV
VĚŘÍME V PROSTĚJOV, 

MODERNÍ MĚSTO 
PRO VŠECHNY GENERACE

VĚŘÍME V PROSTĚJOV, 
KDE DOPRAVA NEVÁZNE 

A JE KDE PARKOVAT

VĚŘÍME V PROSTĚJOV, 
KDE POKVETE 

KULTURA A TURISMUS

VĚŘÍME V PROSTĚJOV, 
KDE SPORTUJÍ DĚTI, 

PROFESIONÁLOVÉ I VEŘEJNOST

VĚŘÍME V PROSTĚJOV, 
KTERÝ PODPORUJE 

TRADIČNÍ I MODERNÍ ŠKOLSTVÍ

VĚŘÍME V PROSTĚJOV, 
KTERÝ JE VSTŘÍCNÝ 

K ŽIVNOSTNÍKŮM I PODNIKÁNÍ

VĚŘÍME V PROSTĚJOV, 
MĚSTO PŘITAŽLIVÉ 

PRO MLADÉ :-)

VĚŘÍME V PROSTĚJOV, 
KTERÝ POMÁHÁ POTŘEBNÝM

VĚŘÍME V PROSTĚJOV, 
KTERÝ VOLÍ CHYTRÁ ŘEŠENÍ

VĚŘÍME V PROSTĚJOV, 
KDE PŘIBÝVÁ ZELEŇ

WWW.VERIMEVPROSTEJOV.CZ
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CELÝ MĚSÍC

LUŠTÍME S KNIHOVNOU
Začíná poslední kolo celoroční luštitelské soutěže o ceny, kterou připravil PETR URBÁNEK z Českého svazu hádankářů 
a křížovkářů. Zadání křížovek je k dispozici v čítárně nebo na webu knihovny. Páté kolo probíhá od 1. 10. do 30. 11.

1.10. | PO | 9 H   

KNIŽNÍ BAZAR

3.10. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL  

SABINE DITTRICHOVÁ:  POTOMCI MLČENÍ

4.,18.10. | ČT | 15–17H | UČEBNA  

PORADNA SOS

9.,23.10. | ÚT | 9.30H | PODKROVNÍ SÁL   

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

10.10. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL   

JAKO FÉNIX Z POPELA

17.10. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL   

SRDCOVKA MADAGASKAR 

22.10. | PO | 16-18H | PODKROVNÍ SÁL   

RETRO RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

24.10. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL    

ARABOVÉ A TI OSTATNÍ

30.10. | ÚT | 9H | PŮJČOVNA   

TVOŘIVÁ KNIHOVNA

Pokračuje knižní bazar. Hledáte zajímavou knihu pro svou knihovničku? Je vám líto vyhodit knihy, které už 
nepotřebujete? Navštivte knižní bazar, který probíhá v prostorách knihovny až do konce října. Můžete přinést 
vaše knihy, které budou zdarma k dispozici ostatním čtenářům, a sami si můžete odnést všechny publikace, 
které vás zaujmou. V čítárně v přízemí si můžete levně koupit starší knihy pro děti i dospělé vyřazené z fondu 
knihovny.

Setkání s německou 
spisovatelkou Sabine 
Dittrichovou a čtení 
z její nedávno vydané 
knihy Potomci mlčení, 
která vypráví o Češích 
a Němcích, o jejich mi-
nulosti i současnosti. 

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

Zahajujeme zimní semestr Virtuální Uni-
verzity třetího věku. Otevíráme nový cyklus 
přednášek nazvaný „České dějiny a je-
jich souvislosti – 2. část“. Profesor Karlovy 
univerzity PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. nám 
v šesti videopřednáškách přiblíží dějiny 
českých zemí od 15. do 19. stol. Přihlášky 
a další informace získáte na první hodině, 
kde si můžete vše nezávazně vyzkoušet. 
Tato akce je určena seniorům. Zúčastnit se 
mohou studenti předchozích kurzů i noví 
zájemci. Těšíme se na vás.

Další přednáška prostějovské historičky PhDr. Michaely Kokojanové 
přiblíží počátky baroka v našem městě. Sedmnácté století nabídlo 
Prostějovu nové panstvo i nový životní styl v duchovní oblasti ovlivněný 
vítězící rekatolizací, ale přineslo i „velký“ oheň, který v roce 1697 zničil 
většinu města.

Prostějovští cestovatelé Jana Římská a Miloš Kouřil nás tentokrát za-
vedou na Madagaskar – jeden z největších ostrovů světa, který patří 
k jedinečným místům této planety, s kouzelnou přírodou a zajímavými 
obyvateli. Výstavu fotografií z této cesty si budete moct prohlédnout 
v Galerii Na Půdě prostějovské knihovny až do konce roku.

Přijďte s námi stylově zavzpomínat na hudbu 
období první republiky. Pustíme si tehdejší 
jazzové a swingové šlágry na gramofonových 
deskách, vyzkoušíme antistresové omal-
ovánky pro dospělé a dozvíme se zajímavé 
informace o této éře. Připraveno je také malé 
pohoštění. 

Aneb Malý průvodce Blízkým východem. Máte trochu chaos v tom, co 
se v tomto regionu vlastně děje? Přednáška arabistky Lenky Hrabal-
ové vám vysvětlí historické pozadí i současné vlivy, které Blízký východ 
ovlivňují. Akce se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury 
v rámci projektu K 21.

Pokračuje desátý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá kni-
hovna“. Tentokrát si opět vyzkoušíme techniku drátkování. Tato 
akce je určena především seniorům. Zájemci se mohou hlásit 
v půjčovně, počet míst je omezen. Těšíme se na Vás. 
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Arabové a ti ostatní
Zdaleka  neplatí,  co  Arab  to  muslim 
a  naopak.  Blízký  východ  byl  vždy 
místem setkávání etnik, kultur a ná-
boženství a to se odrazilo na jeho slo-
žitosti. Arabistka Lenka Hrabalová se 
tomuto regionu věnuje už téměř deset 
let  a  nejraději  ho  prozkoumává  ne 
z  obrazovky  počítače,  ale  s  batohem 
na zádech. Na základě svých osobních 
zkušeností ve stručnosti představí nej-
důležitější složky blízkovýchodní smě-
si a přidá k tomu i pár rad na cestová-
ní. Malý průvodce Blízkým východem 
je pro vás připraven ve středu 24. října 
v 17 hod.

Sabine Dittrichová: 
Potomci mlčení 

Ve středu 3. října v 17 
hod.  si nenechte ujít 
setkání  s  německou 
spisovatelkou Sabine 
Dittrichovou. Žije ne-
daleko města Hof,  je 
majitelkou  jednoho 

z nejstarších knihkupectví v Německu, 
zajímá se o českou historii a mezi Če-
chy má spoustu přátel. Seznámí nás se 
svou knihou Potomci mlčení, která ne-
dávno vyšla i u nás. Její hlavní hrdinka 
Jael  Winterstejnová  náhodou  objeví 
při  letní  procházce  v  Porýní  náhrob-
ní  kámen  se  svým  jménem.  Pátrání 
po příběhu, který se skrývá za náhrob-
kem, se stává nejen cestou do minulos-
ti vlastní rodiny, ale dotýká se i dalších 
temných tajemství. Zavede ji do Prahy 
i  někdejších  Sudet.  Živě  vyprávěný, 
napínavý a osobitý příběh, ve kterém 
se střetává životní postoj vícero gene-
rací,  otevírá  téma  viny  a  odpuštění, 
pomsty i usmíření a vyrovnání se s ně-
mecko-židovskou  i  německo-českou 
minulostí, válkou a odsunem.

Srdcovka Madagaskar
Madagaskar  patří  k  několika  nej-
zvláštnějším  místům  na  zemi.  Je 
to  jeden  z  největších  ostrovů  svě-
ta.  Najdeme  na  něm  panenskou 
i  trpící  přírodu,  zvláštní  rostliny 
i zvířata. Tamní lidé jsou nám však 
velmi  podobní  a  báječní,  pouze 
s  jinou barvou pleti.  Počet  turistů, 
kteří  tento  ostrov  ročně  navštíví, 
je nepatrný. Stejně tak nepatrný je 
i  počet místních  vnitrozemců,  kte-
ří  kdy  viděli  na  vlastní  oči  moře. 
Madagaskar je jedna z nejchudších 
zemí světa. Elektrifikace tam téměř 
neexistuje,  síť  silnic  je  nedostateč-

ná,  železnice  rezivějí.  Na  několika 
fungujících silnicích jsou však jako 
korálky  navlečeny  národní  parky 
a rezervace. Tisíce terasových polí-
ček  kolem  vytvářejí  nezaměnitelný 
ráz  krajiny.  Všude  jsou  lidé  a  děti 
a všichni pracují. I ti malí a malič-
cí. O  své  zážitky  a  dojmy  z měsíč-
ního  putování  po Madagaskaru  se 
s námi ve středu 17. října v 17 hod. 
podělí prostějovští cestovatelé Jana 
Římská a Miloš Kouřil. Výstavu fo-
tografií z jejich cesty si budete moct 
prohlédnout  v  Galerii  Na  Půdě 
knihovny až do konce roku.

Nové tematické kufříky
Od  října  si  na  dětském  oddělení 
knihovny  můžete  vypůjčit  další  dva 
„tematické  kufříky“.  K  těm  stávají-
cím  na  téma  „pohádky“  a  „učím  se 
číst“,  o  které  je  mezi  čtenáři  velký 
zájem,  přibude  kufřík  „dinosauří“ 
a  „montessori“.  Chceme  dětem  i  ce-
lým rodinám nabídnout nový rozměr 
společných zážitků – od zábavy a hry 
až po čtení a učení. Tematický kufřík 
je  skutečně  dětský  kartonový  kufřík, 
ve  kterém  jsou  uloženy  knihy,  sklá-
dačky a hry na dané téma. Jeho při-
danou  hodnotou  není  pouze  obsah, 

ale  skutečnost,  že  ho  lze  využít  pro 
společné rodinné čtení, zábavu a po-
znávání.  Kufřík  tak  může  obohatit 
společně strávený čas rodičů s dětmi, 
posílit jejich sounáležitost a společnou 
aktivitou upevnit vztahy v rodině. Te-
matický kufřík  si můžete vypůjčit na  
1 měsíc, a to zcela zdarma.

Pokračování Virtuální Univerzity třetího věku
V  úterý  6.  října  v  9.30  hod.  za-
hajujeme  další  semestr  Virtuální 
Univerzity  třetího  věku,  která  je 
určena  všem  aktivním  seniorům. 
Otevíráme  další  cyklus  předná-
šek nazvaný „České dějiny a jejich 
souvislosti  –  2.  část“.  Profesor 
Karlovy  univerzity  PhDr.  Zdeněk 
Beneš,  CSc.  nám  v  šesti  video-
přednáškách  přiblíží  dějiny  čes-
kých  zemí  od  15.  do  19.  století. 
Scházet  se  budeme  každé  druhé 
úterý, vždy v 9.30 hod. v podkrov-
ním  sále  knihovny.  Výhodné  je, 
pokud  studenti  ovládají  základy 
práce na počítači  a mají možnost 
připojení k internetu. Nemusíte se 
obávat přílišné náročnosti – před-
nášky  jsou  tvořené  přístupnou, 
populárně  naučnou  formou.  Ale 
nejde samozřejmě jen o získávání 
vědomostí.  Jde  o  příjemně  strá-
vené  dopoledne  a  o  pravidelná 
setkávání  účastníků  stejné  gene-
race, kteří společně tráví volný čas 

a  navazují  přátelství.  Přihlásit  se 
můžete na první hodině. Upozor-
ňujeme, že kurz je placený. Chce-
te-li  se  dozvědět  víc,  přijďte  si 
první  lekci  nezávazně  vyzkoušet, 

po  jejím  skončení  se  rozhodnete, 
zda budete  chtít  ve  studiu pokra-
čovat. Zúčastnit se mohou jak stu-
denti předchozích kurzů, tak noví 
zájemci. Těšíme se na vás.

Jako Fénix z popela aneb  
Počátky baroka v Prostějově
Baroko to v Prostějově nemělo  leh-
ké. Sedmnácté století, po pernštejn-
ském  krachu  zpočátku  plné  nadějí, 
nabídlo  Prostějovu  nové  panstvo 
i nový životní styl v duchovní oblasti 
ovlivněný vítězící rekatolizací, ve vý-
tvarném umění dynamičností tvarů, 
obé provázeno exaltovanou zbožnos-
tí. Každý začátek bývá těžký, a pokud 
ho  vytrvale  brzdí  nepřízeň  osudu, 
může se pěkně protáhnout. Když se 
smolné století chýlilo ke konci, zničil 

většinu města  L. P. 1697 oheň, který 
si  plně  „zasloužil“  přívlastek Velký. 
Následující  údobí  starší  literatura 
vyhodnotila jako úpadkové a nezají-
mavé. My jsme naopak přesvědčeni, 
že bájný Fénix přinesl našemu měs-
tu  znovuzrození,  jehož  je  symbo-
lem, a pokusíme se to dokázat. Kdy 
a  kde? Ve  středu  10.  10.  2018  v  17 
hodin  v  podkrovním  sále  knihovny 
za pomoci dobových svědků předná-
ší PhDr. Michaela Kokojanová.
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Besedy, semináře a poradenství 
jsou určeny veřejnosti, nejen pra-
videlným návštěvníkům MC. 
Vzhledem ke kapacitě MC je nut-
ná rezervace předem. 

Sourozenci/ O spravedlivé  
výchově
První rodičák v tomto školním 
roce a trochu netradičně. Součás-
tí besedování bude i KŘEST nové 
knihy M.Skládalové SOURO-
ZENCI O spravedlivé výchově, 
která má kořeny v MC Cipísek .
V úterý 16. 10.  v 18.00

Jak na to, aby nás děti 
poslouchaly? 
Proč děti „zlobí“ v nejnevhodnější 
chvíli? Umí se malé děti mstít? 
Bojujete někdy s dětmi moc? Zná-
te čtyři hlavní důvody „dětského 
zlobení? Jak lépe porozumět 
svým dětem, jak lépe pochopit 
cíle a příčiny jejich chování? Jak 
nevhodnému chování zabránit?
Zážitkový seminář pro rodiče 
s Markétou Skládalovou o výcho-
vě a komunikaci s dětmi v sobotu 
13. 10. 9.00–12.00..

Kurz šití na stroji pro  
začátečnice a pokročilé
Kurzy pro začínající i mírně po-
kročilé švadlenky povedou opět 
L.Křenková a S. Wantulová.
dle rozpisu obou skupin vždy 
v pondělí 17.30–20.30. 

Drátkohraní / Podzimní  
lucerničky

Kreativní podvečer pro dospělé 
a kreativní odpoledne pro děti 
s Anetou Pantělejevovou. 
Přijďte se naučit drátkovat, in-
spirovat se a vyrobit si podzimní 
lucernu.
Ve středu 24. 10. pro děti 6–12 
16.00–17.30, pro dospělé 
18.00–20.00. 

Individuální právní 
poradenství s Mgr. Alenou 
Hálkovou dle objednání

Individuální 
psychologické poradenství 
s PhDr. PetrouTenglerovou 
dle objednání 

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

Individuální poradenství 
v oblasti zdravého pohybu pro 
dospělé a dětí
Zdravý pohyb, správný vývoj 
dětí, odstranění bolestí a špatné-
ho držení těla cvičením, aromate-
rapie, podpora zdraví přírodními 
prostředky apod. s Mgr. H.Peter-
kovou dle objednání

Pravidelné programy  
pro rodiče s dětmi  
pro předem přihlášené
Programy pro rodiče s dětmi 
probíhají v tříměsíčních kurzech 
a zahrnují program zaměřený
na rozvoj dětí a jejich dovedností, 
začlenění do skupiny, na spolu-

práci rodičů a dětí atd. Program 
je přizpůsoben věku dětí. Součástí 
programů je sílení v rodičovských 
skupinách a předávání zkušenost 
i individuální poradenství v oblasti 
výchovy a komunikace s dětmi. 
Právě probíhá cyklus září–prosinec.

Na listopad  
připravujeme mimo jiné: 
Budeme mít miminko/ besedy 
pro nastávající maminky s po-
rodní asistentkou a mladou 
maminkou N.Hénikovou (Co nás 
čeká před porodem, jak se při-
pravit,kojení, laktační poraden-
ství, děti v šátku apod.) 
Drátkohraní/ adventní andělé 
a vánoční ozdoby, kreativní 
podvečer pro dospělé 
a kreativní odpoledne 
pro děti s Anetou Pantělejevovou
Předvánoční úklid v nás/ sebe-
poznávací semináře s koučkou 
A.Snášelovou
Nebojme se emocí/ beseda pro 
rodiče o tom, jak jsou emoce hyb-
nou silou života s M.Skládalovou

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

Program MC Cipísek 
říjen 2018

Spoluobčané,  kteří  žijí  za  zdmi  růz-
ných  specializovaných  domovů 
a  ústavů  bývají  jen  zřídka  námětem 
článků této tiskoviny. Občané z chrá-
něného  bydlení  Charity  Daliborka 
tím méně, protože jde kapacitně spí-
še o komorní domov. A přesto právě 
u  nich  byla  poslední  srpnová  neděle 
o  něco  svátečnější  –  v  jídelně  jejich 
domova,  se  představilo  loutkové  di-
vadlo Starost, které  zde uvedlo svou 
oblíbenou a úspěšnou pohádku Kou-

zelná   Moš.na.  I  když  věk  diváků  je 
vyšší,  než  bývá  věk  běžného  publika 
loutkářů ze Starosti – tak účinek sta-
robylých marionet byl totožný, a když 
se na scéně prve objevili čerti, mnozí 
sebou znatelně trhli...

Loutkové divadlo Starost vystupuje 
charitativně pravidelně a svou pohád-
ku nabízelo i jiným prostějovským do-
movům, ale udělat něco navíc pro své 
klienty byli ochotni právě a jen v Cha-
ritě. Patří jim tedy poděkování, že péči 

o  spoluobčany  neberou  na  Daliborce 
jen jako zaměstnání od–do,  a vystou-
pení  kohokoliv    –  nedělají  výhradně 
a   jen v pracovní době. Tak se to, bo-
hužel,  děje  v  domovech  větších  a  vý-
znamnějších. V domovech, které svým 
rozsáhlým starobylým  parkem přímo 
vybízejí k podobné činnosti.  Víte, oni 
totiž ti loutkáři mají svá civilní povolání 
a kumštu se věnují jen ve volném čase 
– a rádi pro naše méně šťastné spoluo-
bčany zahrají i jen tak – pro radost....    

Takže  ještě  jednou  díky  Charitě 
v Daliborce i díky Starosti.  -ič-

Čerti na Daliborce ?!

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

Evid. č. 5500 (Ašar) - pes kříženec, 
nalezen dne 7. 8. 2018, místo nále-
zu: ulice Určická, (slepý, epileptické 
záchvaty)

Evid. č. 5521 (Agnes) – fena křížen-
ce, štěně, nalezena dne 16. 8. 2018, 
místo nálezu: ulice Určická
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Nohejbal ve Vřesovicích popatnácté
Vřesovice – Vedení Tělocvičné jedno-
ty  Sokol  Vřesovice  uspořádalo  letos 
již XV, ročník nohejbalového turnaje 
tříčlenných týmů a kuželkářského tur-
naje jednotlivců.

„V letošním roce jsme museli v dů-
sledku  výstavby  víceúčelového  hřiště 
na  vřesovickém  sokolském  působišti 
snížit  počet  zúčastněných  nohejba-
lových  týmů  na  pouhých  patnáct,“ 
litoval  přítomný  starosta  Sokolské 
župy  Prostějovské,  Svatopluk  Tesá-
rek, “obvykle k nám do Vřesovic při-
jíždí víc než dvě desítky. Letos přijeli 
nejvzdálenější  účastníci  z  Frýdku 
Místku. Komu se příliš nedařilo s mí-
čem u nízké sítě, mohl si vylepšit chuť 
v kuželkárně. Záštitu nad turnaji pře-
vzala  tradičně  senátorka  Božena  Se-
kaninová, a také místostarosta České 
obce sokolské, bratr Jiří Juřena. Oba 
se  zúčastnili  i  se  starostou  TJ  Sokol 

Vřesovice,  Martinem  Ondrouškem, 
zahájení  turnajů.  Senátorka  Božena 
Sekaninová  předávala  v  závěru  akcí 
ceny nejúspěšnějším, věnovali  je  tra-
diční  sponzoři,“  řekl  ještě  rád Svato-
pluk Tesárek.

Nohejbalové  týmy  hrály  jako  ob-
vykle pod nevyzpytatelnými i úsměv-
nými  názvy....  Vyhrál  celek  Mop 
(složený z hráčů Kralic n.H., Hrubčic 
a Vřesovic). Stříbrný post patřil týmu 
Jak  chceš  (Čelčičtí),  bronzové  umís-
tění si vybojovalo družstvo Rofr Boys 
(Rosice,  Frýdek Místek)  a  čtvrtí  byli 
Křemeláci ( Němčice n.H., Kroměříž).

Kuželkářský turnaj vyhrál (právem 
bez jakýchkoliv výhod.... ) již zmíněný 
Svatopluk  Tesárek  z  Vřesovic,  před 
Erikou  Gárskou  z  Olšan,  Martinem 
Tesárkem z Prahy a Radkem Dostálí-
kem z Vřesovic.

(kdl)

Klub českých turistů v srpnu nezahálel
Ani obzvláště horké léto nezabránilo 
49 členům a příznivcům Klubu čes-
kých turistů Kosíř Prostějov, aby se 
vydali na trasy v Česko-Saském Švý-
carsku v termínu od 11. do 18. srpna 
t.r.

A  že  bylo  kam  vyrazit.  Cestou 
tam  jsme  navštívili  Muzem  Škoda 
v  Mladé  Boleslavi  a  pokochali  ne-
jen historií, ale i současnými trendy 
tohoto  závodu. Ubytování  v Děčíne 
na ubytovně VOŠ a OŠ strojní,  sta-
vební a dopravní Děčín p. o., nemělo 
chybu. Měli  jsme zde dostatek sou-
kromí  i možnost využít k  společné-
mu posezení klubovnu. Denně jsme 
vyráželi  na  zajímavé  trasy,  které 
vedly  malebnými  skalními  útva-
ry  nejen  v  okolí  známé  Pravčické 
brány  a  Malé  Pravčické  brány,  ale 
horami  a  skalními útvary  v bližším 
okolí Děčína, Jetřichovickými skala-
mi, oblastí v okolí Hřenska. Zavítali 

jsme  i  k našim sousedům a křížem 
krážem  prozkoumali  monumentál-
ní pevnost Konigstein. Nikdo nebyl 
na  pochybách,  tudy  kráčely  dějiny. 
A jak pěkně byli naši sousedé v Ně-
mecku  připraveni,  sdělení  k  histo-
rickým výkladům či exponátům byla 
v češtině.

Nadchla  nás  také  plavba  na  lo-
dičkách  Divokou  a  Edmundovou 
soutěskou.  Horko  opravdu  udělalo 
své, takže vždy jsme s radostí vyhle-
dali místní „osvěžovny“ –restaurace 
či  občerstvení  ke  kratšímu  či  delší-
mu odpočinku. A kulturními památ-
kami nezklamal ani sám Děčín, kde 
někteří vyslechli  i varhanní koncert 
v  rámci  kulturního  léta  v  Děčíně. 
Dokonce  jsme  stáli  na  místě  tzv. 
“hladového  kamene“,  který  díky 
velkému suchu vyčníval z Labe. Kde 
jsou  všichni  ti,  kteří  v  předchozích 
staletích na něm stáli?

Co  říci  závěrem,  klasické:“  Bylo 
to  fajn  a  příště  zase?  Díky  moc 
všem,  kteří  trasy  plánovali  i  těm, 
kteří  je  absolvovali.  A  co  nás  čeká 
ještě v tomto roce? V září vyrazíme 
na akci Krakow, Wieliczka, Pieniny, 
a v prosinci nás čeká víkend v Dolní 

Moravici  buď  pěšky  či  na  běžkách 
budeme  zdolávat  Jeseníky.  Tak  se 
těšíme na  viděnou  a  informace na-
leznete na webových stránkách KČT 
Kosíř.   Členka KČT Kosíř 
 MVDr. Zuzana Bartošová

foto Jarka Komárková

ve Smetanových sadech

v pátek 5. října 2018
od 18:00 hodin

Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci s mateřskými školami  
Partyzánská, A. Krále, Hanačka, Květná, J. Železného, Husovo nám., Žešov, 

Libušinka, Dvořákova, Šárka, St. Manharda a RC Lodička pořádají 
pod záštitou Zdravého města Prostějov 

DÝÒOVOU STEZKU
ODVAHY A ZRUÈNOSTI

Více na www.okraslovacispolek.cz 

Pro děti bude připravena dobrodružná stezka osvětlených dýní 

s připravenými úkoly. Na děti čekají drobné dárky a odměny za splněné úkoly.

Mediální partneři akce: Akce se koná za finanční či jiné podpory těchto partnerů:
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divadelní představení

hrajeme v neděli

v 16:00 hod.

Vstupné dobrovolné

 
 

 

  

 

 

 

 

 

kontakt: divadelko.cb@gmail.com

14. října
2018

vítejte v džungli

Šárka 10a (za školkou)

  

Prostějov
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20. 10. 2018 sobota / 19:00 hodin / přednáškový sál / mimo předplatné
John Chapman a Dave Freeman

Klíč pro dva
Moje divadlo Prostějov – Režie: Pavel Drmola

Hrají: M. Drmolová, H. Švédová, J. Dohnal, M. Jančík, P. Drmola, D. Vicencová, H. Špry-
narová, R. Volek

Rošťácky bláznivá britská konverzační komedie o tom, jak ve svém bytě bez úhony přežít 
setkání svých milenců, jejich manželek a dávných přátel.

Realizováno za podpory města Prostějov
Vstupenky je možné zakoupit v divadelní pokladně Městského divadla v Prostějově.

-pd-

Motoristická burza
Potřebujete se zbavit pro vás starých 
nepotřebných  náhradních  dílů,  či 
snad  celých  vraků,  starých  auto-
mobilů  a  motocyklů,  jízdních  kol, 
koloběžek, šlapacích autíček, příslu-
šenství,  plaket,  hraček,  odznáčků, 
skleniček, vlaječek, firemních cedu-
lí, modelů autíček, vláčků, časopisů, 
plakátů a jiných sběratelských kous-
ků? Máme pro  vás  řešení!! Můžete 
je  nabídnout  a  udělat  radost  ještě 
někomu jinému.

Hanácký  Auto  Moto  Veterán  klub 
v AČR Prostějov
Pořádá v sobotu 27. října 2018 
od 8 do 12 hodin
MOTORISTICKOU BURZU
Místo konání: parkoviště 
před supermarketem Tesco  
Prostějov – Držovice
Kontakt: Studený Petr 
tel.: 602 824 254
veteranklubprostejov@seznam.cz 

Den otevřených dveří na Pečovatelské službě
Pečovatelská služba sídlící na Be-
zručově  nám.,  jejímž  poskytova-
telem  je Centrum  sociálních  slu-
žeb  Prostějov,  zajišťuje  terénní 
a  ambulantní  služby  pro  seniory 
a osoby zdravotně postižené. 

V  rámci  ambulantní  formy 
umožňuje uživatelům  zajistit  hy-
gienu  ve  středisku  osobní  hygie-
ny, ve kterém je k dispozici vana 
s  otočným  sedátkem,  sprchový 
kout  a  další  potřebné  pomůcky. 
Snažíme  se  tím  usnadnit  život 
lidem, kteří se kvůli svému zdra-
votnímu  omezení  nezvládají  vy-
koupat, nemají koupelnu přizpů-
sobenou svým potřebám nebo jim 
toto zázemí zcela chybí. 

U  terénní  formy  pracovníci 
pečovatelské služby  jezdí na kole 
a  služebními  vozidly  za  seniory 
do jejich domácností. Služby jsou 
jim  poskytovány  v  regionu  měs-
ta  Prostějov  a  přilehlých  obcích 

–  Mostkovice,  Žešov,  Držovice 
a Němčice nad Hanou. Organiza-
ce  jim  zajistila  nákup  elektrokol 
a  budou  ještě  zakoupena  další 
vozidla, která přispějí ke zkvalit-
nění služby.

Díky  pomoci  pečovatelské 
služby  mohou  naši  uživatelé  zů-
stat  ve  svém domácím prostředí, 
kde  jsou zvyklí a  cítí  se  zde dob-
ře. Naši pracovníci  jim pomáhají 
s  přípravou  a podáním  jídla,  do-
vozem  obědů,  s  hygienou,  úkli-
dem,  zajišťují  jim  také  nákupy 
a doprovází je na procházky, úřa-
dy či k  lékaři. Je  to pomoc nejen 
pro ně  samotné,  ale hlavně  i pro 
jejich  rodinné  příslušníky,  kteří 
jsou  v  zaměstnání  nebo  odjíždí 
na dovolenou a ví, že o jejich blíz-
ké bude postaráno. 

Tato práce vyžaduje nejen lid-
ský a vlídný přístup, ale i určitou 
fyzickou  zdatnost  a  odolnost. 

Nejen,  že  se  pracovníci  starají 
o  imobilní  uživatele,  ale  hlavně 
se  za  nimi  dopravují  za  každého 
počasí,  které  má  svá  specifika. 
Nedávné  letní měsíce byly vzhle-
dem k vysokým teplotám náročné 
a naši pracovníci to pocítili nejen 
při  přejezdech  k  uživatelům,  ale 
i  při  samotné  péči. Ale  ani  tento 
problém  jim  nezabránil  v  tom, 
aby  svou  práci  vykonávali  rádi 
a co nejlépe. A za to jim patří vel-
ké poděkování. 

Závěrem  bych  ráda  pozvala 
všechny  zájemce  a  rodinné  pří-
slušníky  zájemců  o  naše  služby 
na Den otevřených dveří, který se 
bude konat 10. 10. 2018 od 9–14 
hod.  na  adrese:  Bezručovo  nám. 
9,  Prostějov.  Budeme  se  na  Vás 
těšit.

Bc. Jana Dočkalová, DiS.
sociální pracovnice 

646 pohledů z JV Asie
cestovatelský stand-up
vstupné dobrovolné
16. 10. 2018 od 20:00 v kině 
Metro 70
Nikdy nikde nebyl. Leda tak prs-
tem  po  mapě.  Chtěl  to  změnit, 
a když už měl přijít o své cestova-
telské panictví, tak pořádně. Žád-
ný  Erasmus,  ale  semestr  v  Jižní 
Koreji.  Úplně  sám,  bez  zkuše-
ností,  s  mizernou  angličtinou, 
nulovou korejštinou – ale s chutí 
objevovat. Čtyři měsíce v Asii ne-
zažije  každý.  Přijďte  si  poslech-
nout,  jaké  je  to  procestovat  kus 
Filipín,  Japonska,  ale  především 
do  hloubky  poznat  život  v  Jižní 
Koreji.  Žádné  nudné  faktogra-
fické  údaje.  Užijte  si  netradiční 

a  vtipný  cestovatelský  stand-up 
plný  zážitků,  trapasů,  příběhů 
lidí  a  tvrdých  střetů  s  naprosto 
rozdílnou kulturou. Petrova cesta 
měla navíc úžasný  lidský přesah, 

ale  ten už Vám poví  sám.  Již  16. 
10.  2018  od  20:00  v  kině Metro 
70. 

Vstupné je dobrovolné.

Peter Chalupianský
27 let, absolvent ČVUT FEL
nominovaný na Cenu Via Bona v kategorii Mladý srdcař
https://cenaviabona.cz/pribeh/peter-chalupiansky/
zakladatel  nadačního  fondu  Klub  SRDCAŘŮ,  jehož  prostřednictvím 
realizuje  netradiční  neziskové  projekty  bez  nároku na honorář,  nájmy 
a energie (www.jsmesrdcari.cz) 
prvním neziskovým projektem Klubu SRDCAŘŮ je vydání knihy Odpo-
slechnuto v Praze
www.odposlechnutovpraze.cz
doposud  jeho neziskové projekty přinesly přes 1 000 000 Kč a pomohli 
více než 20 lidem s handicapem

Město samurajů 

Tak  se  jmenovala  hra  pro  děti, 
kterou  uvedlo  Divadlo  plyšového 
medvídka v kině METRO 70. A sa-
murajové byli  opravdoví –  japonští 
protagonisté, s nimiž navázalo diva-
dlo spolupráci.
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Převážně sportovní vzpomínky Vlastimila Kadlece– IX. díl
Autor  vzpomínek  na  často  velmi 
úspěšné výkony prostějovských spor-
tovních  týmů  a  sportovců,  od  roků 
po skončení druhé světové války, chce 
pamětníkům  mnohé  připomenout. 
A mladším prokázat, že Prostějov byl 
městem  sportu  i  v  minulosti.  Naše 
Radniční listy to rády chtějí čtenářům 
umožnit,  autorovy  vzpomínky  bude-
me přinášet na pokračování. Fotogra-
fie jsou z archivu Vlastimila Kadlece.
Domácí prostředí míval  
Prostějov i v Olomouci
Když nastala obleva, míval Prostějov 
domácí  hřiště  na  zimním  stadionu 
v  Olomouci.  Zimní  stadiony  se  totiž 
po válce budovaly nejprve v krajských 
městech a Olomouc tehdy ještě hokej 
vůbec  neměla,  pouze  krasobruslení. 
K ligovým zápasům vypravoval pros-
tějovský Čedok pro hokejové fanoušky 
autobusy, bývala jich i desítka, někdy 
vypravily ČSD i zvláštní vlak. V prostě-
jovském týmu hrál v obraně stále ješ-
tě legendární Lolek Cetkovský, s ním 
Miroslav Kubes,  jeho  rodiče  vlastnili 
restauraci  na  prostějovském  Žižkově 
náměstí,  v  domě,  kde  promítalo  fil-
my kino Liga, později kino Svět. Dále 
Ladislav Toul, Jiří Škrkánek,  také už 
František  Mašlan,  hokejový  repre-
zentant  Československa  i  vynikající 
tenista, Stanislav Bábek, který pak až 

do stáří miloval i tenis. V útočných řa-
dách Zdeněk Marek (jmenovec před-
chůdce),  Oldřich  Mlčoch,  Jaroslav 
Turek  (také  prostějovský  fotbalový 
brankář), vynikající  tenista František 
Šášek,  Buriánek,  Winkler,  Lešenar 
i další, branku hájili  z Prahy získaný 
dr. Mangl, Evžen Jurka (také i fotba-
lový brankář), Srbecký a Provazník.
Na ZS v Olomouci  
se diváci dobře bavili
Obětavost  tehdejších  sportovců  ne-
znala mezí. Například o obránci Jiřím 
Škrkánkovi  z  Doloplaz  se  vědělo,  že 
vždy po pozdním návratu do Prostě-
jova z utkání na cizích kluzištích pře-
spává na lavici v hale prostějovského 
nádraží, domů mohl odjet až ranním 
vlakem  a  hned  musel  do  zaměstná-
ní.... V tu dobu samozřejmě ještě ne-
byly k dispozici rolby a o přestávkách 
odstraňovali ledovou tříšť z hrací plo-
chy obětaví pracovníci  i  v Olomouci. 
Také v  řadě vedle  sebe  s pomocí  že-
lezných hrablí v  rukou. Jeden z nich 
tradičně bavil diváky, a  to  jedinečně, 
napodobováním  nejpopulárnějšího 
světového komika té doby. Věru, jako 
by  to  byl,  i  s  oděním,  Chaplin  sám. 
V  první  polovině  padesátých  let  pak 
byla jedna z ligových sezón pro Pros-
tějov poslední. Ale v Prostějově se pak 
hrál i v následujících letech velmi při-

tažlivý a diváky početně navštěvovaný 
hokej. Dočkali  jsme  se  také  zimního 
stadionu, nejprve nezastřešeného.
V Prostějově vyrůstali  
i další vynikající hokejisté 
Z  druholigových  zápasů  byla  vždy 
nejpřitažlivější  hokejová  derby  mezi 
týmy  Prostějova  a Olomouce. Diváci 
v hledišti obou stadionů zaujímali svá 
místa  dlouho  před  zahájením  bojů 
a  vzájemné  rýmované  pokřiky  obou 
fandovských  táborů  byly  často  jedi-
nečné,  některé,  bohužel,  neuveřejni-
telné....  V  Prostějově  se  skandovalo 
například  „Antoníčku,  kluku  náš,  ať 
to  dobře  zachytáš“  nebo  „Kostelecká 
do  toho....“  vynikající  útočná  troji-
ce  Tonda  s  Mildou  Dosedělovými 
i Tonda Doseděl,  totiž v  té ulici byd-
leli. V Olomouci například nechybělo 
„Prostějovská  starorežná,  to  je  naše 
strava  běžná“.  Nebo  ze  strany  Olo-
moučanů  (s  prominutím)  „Prostějov 
a Vrahovice, dvě p....e v republice....“ 
To jsem ještě ve Vrahovicích nebydlel, 
v Prostějově ano. 

I  nadále  rostli  v  Prostějově  kva-
litní  hokejisté  a  naši  reprezentanti, 
jako dříve například Lolek Cetkovský 
a  bratři  Jirotkové.  Po  nich  i  tenista 
František  Mašlan,  Stanislav  Bábek, 
Jan  Hrbatý,  Miroslav  Tesařík,  Svo-
zil,  Oldřich Machač. Mnozí  příznivci 

hokejového  Prostějova  si  jistě  rádi 
vzpomenou na dobu, kdy hájil  pros-
tějovskou  hokejovou  klec  vynikající, 
ambiciózní, ale často velmi nervní, ně-
kdy až s vysokým stupněm adrenalinu 
v krvi, Zdeno Gaj.

Po  návratu  obránce  Stanisla-
va  Bábka  z  prvoligové  Zbrojovky 
Brno  do  Prostějova  rostl  vedle  něj 
právě  zmíněný  dorostenec  Oldřich 
Machač,  příští  československý  re-
prezentant  i několikanásobný mistr 
světa. Nikdy na Standu nezapomněl, 
když  jsem mu  telefonicky  do  Brna 
sděloval,  že  bohužel  zemřel,  Oldu 
to  hodně  zranilo.  Bohužel,  brzy 
po Stanislavu Bábkovi, odešel v roce 
2011  ve  svých  pětašedesáti  letech 
do hokejového nebe také. Rozloučit 
se  s ním přijela do Prostějova  řada 
našich hokejových expertů, i Franti-
šek  Pospíšil  z  Kladna.  Spolu  tvořili 
v  československé  reprezentaci  ob-
rannou dvojici. Také brněnský Stříž, 
který  patřil  léta  spolu  s  Palatým, 
bratry  Antonínem  a  Miloslavem 
Dosedělovými, Fišerem, Dohnalem, 
Chovancem,  Bilíkem,  Hřebíkem, 
Wernerem,  Antoníčkem,  Mačákem 
a  mnoha  dalšími  mezi  nejvýznam-
nější  opory  prostějovského  hokejo-
vého celku. Bohužel, Stříž pak brzy 
v Brně zemřel také. 

Nejlepší parašutisté světa jsou z Prostějova
Rok 2018 se zapíše jako nejúspěšněj-
ším  rokem  klasického  parašutismu 
v  podání  zástupců  České  republiky. 
Parašutisté  DUKLY  Prostějov  jako 
zástupci Armády České republiky, tak 
státní  reprezentace,  dokázali  zvítězit 
na obou mistrovstvích světa (armád-
ní CISM a  civilní  FAI)  v  absolutním 
hodnocení a  to  jak v družstvech,  tak 
jednotlivcích  a  přidat  další  medaile 
včetně titulů mistrů světa.

Nejprve se v  konkurenci zástupců 
45 armád světa na 42. armádním mis-
trovství světa v maďarském Szolnoku 
prosadilo družstvo ve  složení – Libor 
Jiroušek, Jakub Pavlíček, Petr Směšný, 
Oldřich Šorf spolu Miloslavem Křížem 
a  Bonifácem  Hájkem  a  vybojovalo 
hlavní  titul  armádních  mistrů  světa 
v absolutním hodnocení. Další dva ti-
tuly  armádních  mistrů  světa  doplnili 
v  individuálních  disciplínách  Oldřich 
Šorf  v  celkovém  kombinačním  hod-
nocení  a  Libor  Jiroušek  v  akrobacii 

za  volného  pádu.  Oldřich  Šorf  přidal 
ke  svému  titulu  ještě  bronzovou me-
daili v přesnosti přistání jednotlivců.

Na následném 35. mistrovství svě-
ta  FAI  seniorů  a  9. MS  FAI  juniorů 
v bulharském Erdenu se v konkurenci 
zástupců 36 států světa opět prosadilo 
tentokrát obměněné družstvo ve slo-
žení  Libor  Jiroušek,  Oldřich  Šorf, 
Miloslav  Kříž,  Jiří  Gečnuk  a  Hynek 
Tábor a vybojovalo nejen titul mistrů 
světa  v  absolutním  hodnocení,  ale 
i  v  přesnosti  přistání.  Nejstarší,  ale 
i nejzkušenější příslušník DUKLY Jiří 
Gečnuk  se  stal  absolutním  mistrem 
světa a k tomuto titulu přidal stříbro 
v přesnosti přistání a dosáhl tak na 28 
a 29 individuální medaili z ME a MS 
ve  své  sportovní  kariéře. Velmi dob-
ré třetí místo v individuální akrobacii 
za  volného  pádu  získal  v  juniorské 
kategorii  nejmladší  člen  oddílu  Petr 
Chládek.  Jiří Šafanda, VSTRE ASO 
 DUKLA parašutismu

Armádní mistrovství světa (CISM)

Absolutní hodnocení národů 
(kombinace): 
1. místo: Česká republika
2. místo: Německo
3. místo: Bělorusko
Přesnost přistání družstev:
1. místo: Slovinsko
2. místo: Čína
3. místo: Maďarsko
4. místo: Česká Republika
Skupinová akrobacie  
družstev:
1. místo: Belgie
2. místo: Katar
3. místo: Švýcarsko
5. místo: Česká Republika
Absolutní hodnocení  
jednotlivců (kombinace): 
1. místo: prap. Oldřich Šorf (CZE)
2. místo: prap. Stefan Wiesner (GER)
3. místo: npor. Tinabo Gao (CHN)
Individuální akrobacie  
za volného pádu: 
1. místo: npor. Libor Jiroušek (CZE)
2. místo: prap. Elischa Weber (GER)
3. místo: čet. Aleksej Bykov (RUS)
Přesnost přistání jednotlivců: 
1. místo: prap. Stefan Wiesner (GER)
2. místo: prap. Senad Salkic (SLO)
3. místo: prap. Oldřich Šorf (CZE)

Mistrovství světa FAI

Absolutní hodnocení národů  
(kombinace): 
1. místo: Česká republika
2. místo: Rusko
3. místo: Čína
Přesnost přistání družstev:
1. místo: Česká republika
2. místo: Rusko
3. místo: Itálie
Absolutní hodnocení  
jednotlivců (kombinace): 
1. místo: Jiří Gečnuk (CZE)
2. místo: Dmitrij Maximov (RUS)
3. místo: Thomas Jeannerot (FRA)
4. místo: Oldřich Šorf (CZE)
Individuální akrobacie  
za volného pádu: 
1. místo: Aleksej Bykov (RUS)
2. místo: Elischa Weber (GER)
3. místo: Yanan He (CHN)
4. místo: Libor Jiroušek (CZE)
Přesnost přistání jednotlivců: 
1. místo: Dmitrij Maximov (RUS)
2. místo: Jiří Gečnuk (CZE)
3. místo: Thomas Jeannerot (FRA)
Individuální akrobacie za volného 
pádu – junioři: 
1. místo: Yanan He (CHN)
2. místo: Lukas Tschech (GER)
3. místo: Petr Chládek (CZE)
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Úspěch mladého 
leteckého akrobata

Člen prostějovského aeroklubu Josefa 
Františka, který se věnuje letecké ak-
robacii  na  bezmotorových  letadlech 
18ti  letý Tomáš Michálek se úspěšně 
zúčastnil  a  získal  3  místo  (na  fotce 
vlevo) na Mistrovství České republiky 
v  akrobacii  na    bezmotorových  leta-
dlech na letišti v Jaromeři. V letošním 
roce se také zúčastnil závodu v letecké 
akrobacii  kluzáků  a  získal    na  závo-

dech Poháru Moravy 2018 první mís-
to. Soutěžící předvádějí svoje sestavy 
na  akrobatickém    větroni  ASK-21. 
V  současné době bezmotorové  létání 
ne moc známý sport a letecká akroba-
cie na bezmotorových  letadlech  ještě 
méně. Pilotem bezmotorového větro-
ně se po absolvování náročného výcvi-
ku může stát mladý člověk již od 14 let.

-lš-

Blíží se další Memoriál 
Gustava Frištenského
Zápasníci  Sokola  I  Prostějov  bojo-
vali  v  severních  Čechách,  v  teplické 
sportovní hale na Stínadlech, na Me-
moriálu  Františka  Kubici.  Na  dvou 
žíněnkách  zápasili  účastníci dvanácti 
mládežnických  družstev  ročníků  na-
rození 2003 až 2010.

Nejlépe  se dařilo  reprezentantům 
Chomutova.  Mladí  zápasníci  TJ  So-
kol I Prostějov si odváželi domů sedm 
medailí,  tři  zlaté,  dvě  stříbrné  a  dvě 
bronzové. 

Z  oddílové  přípravky  B  patřilo 
Adamu  Dadákovi  ve  váhové  kate-
gorii  do  39  kilogramů  třetí  místo 
a Vítu Kolářovi místo čtvrté, ve vá-
hové kategorii do 35 kg byl Richard 
Zbořil první. 

Z  oddílové  přípravky A  vybojoval 
Filip Dadák ve váze do 39 kilogramů 
páté místo.

Z  oddílové  přípravky  B  patřilo 
Adamu Dadákovi ve váze do 39 ki-
logramů  třetí místo,  Vítu  Kolářovi 
čtvrté místo a ve váze do 35 kilogra-
mů Richardu Zbořilovi první místo.

Prostějovští  mladší  žáci  si  vedli 
také velmi dobře. Ve váze do 47 kilo-
gramů byl Václav Šemický druhý a Pa-
vel Kolář třetí, ve váze do 63 kilogra-
mů František Tomiga  první,  ve  váze 
do  80  kilogramů  Michal  Vychodil 
druhý a ve váze do 90 kilogramů Filip 
Jandušík první. Medaile předával nej-
úspěšnějším předseda Českého svazu 
zápasu, Belo Svitek.

„S trenérem Jindřichem Tomigou 
jsme  s  výkony  svých  svěřenců  spo-
kojeni“,  řekl  nám  šéftrenér mladých 
borců z TJ Sokol I Prostějov Jindřich 
Hejčík.  „Nyní  se  již  připravujeme 
na XXXI  ročník  tradičního Memori-
álu Gustava Frištenského, který pro-
běhne  v  sobotu  29.září  2018  v  naší 
sokolovně na Skálově náměstí. Při za-
hájení v 11 hodin bude opět přítomna 
i Zdena Frištenská, praneteř Gustava 
Frištenského.  Bojuje  za  něj  v  anketě 
O osobnost století, kde figurují napří-
klad  Ema  Destinová,  Alfons  Mucha 
i  mnoho  dalších  významných  osob-
ností, říká Jindřich Hejčík.  (kdl)
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Lékárna Mamed Prostějov 

Akční ceny produktů platné od 1. 10.–31. 10. 2018. 
Platí do vyprodání zásob.

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

www.aaaleky.cz

  klientské karty 

 internetový obchod www.aaaleky.cz

  lékárna se širokým sortimentem a příznivými cenami 

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

  obuv Santé  

  Sunar lékárna

30 tbl

180 ml

300 ml

225 Kč

129 Kč

10 sáčků

50 ml

135 Kč

89 Kč

159 Kč

85 Kč
75 Kč

59 Kč

12 tbl129 Kč

100 tbl

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

100 tbl

529 Kč

139 Kč

12 sáčků

lékárna se širokým sortimentem a příznivými cenami 

12 sáčků

119 Kč
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Přijďte k volbám 5. - 6. října 2018
Prospíváme
Prostějovuwww.prospivameprostejovu.cz          ProspivameProstejovu

Zadavatel: Česká strana sociálně demokratická     Zpracovatel: Jan Pospíšil, reklama

Jsme
tým!

6NEDOPUSTÍME OHROŽENÍ FINANČNÍ STABILITY MĚSTA
VYBUDUJEME REKREAČNÍ AQUACENTRUM SE DVĚMA BAZÉNY 50M A 25M 
POSTAVÍME PARKOVACÍ DŮM
ZAJISTÍME 100 BYTŮ PRO MLADÉ RODINY A STARŠÍ OBČANY
VE SPOLUPRÁCI S OLOMOUCKÝM KRAJEM VYBUDUJEME SEVERNÍ OBCHVAT


