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Statutární město 
Prostějov –  

vítěz roku 2017

V den 100. výročí vzniku 
Československa vysadilo  
město strom republiky 1

Završení letošní  
sezóny Richarda  
Sedláka 38

Uplynulo 100 let  
od vzniku republiky
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INZERCE

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

ŠKODA 
NEJMIX
Nejlepší nabídka
od ŠKODA AUTO

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů FABIA: 
4,6–4,9 l/100 km, 106–113 g/km

skodanejmix.cz

Namixovali jsme pro vás operativní 
leasing ŠKODA Bez starostí
Chcete jezdit a nic neřešit? ŠKODA NejMix vám 
namixuje speciální nabídku operativního leasingu 
ŠKODA Bez starostí. Pronajměte si vůz ŠKODA FABIA. 
Jednoduše a snadno.

Zobrazený vůz je ilustrativní. Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA FABIA Active,
1.0 TSI/70 kW v ceně 308 300 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 20 000 km ročně. Uvedená 
pravidelná měsíční splátka 3 990 Kč včetně DPH obsahuje povinné i havarijní pojištění. Tato indika-
tivní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím 
přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o. a druhou stranou závazkový vztah. 

Nová ŠKODA FABIA

za Kč měsíčně 3 990
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Pro mou váženou 
klientku hledám byt 
v Prostějově. 
Děkuji za pomoc.

RD SELOUTKY
Krásný výhled, soukromí, 
snadná dostupnost do PV. 

5.600.000 Kč 
PENB: D, 250 kWh/m2/rok

Ing. Soňa Ošlejšková
Realitní specialista

www.rkokno.cz Drozdovice 3, Prostějov

NABÍDKA:

734 747 528

RV
17

01
79

6/
10

KVALITNÍ ČESKÉ MATRACE 
PRO CELOU RODINU.

WWW.MATRACEMOOM.CZ

NAVŠTIVTE NAŠI PRODEJNU NA ADRESE: QUILTING s.r.o., Jiráskova 485,
798 52 KONICE

Telefon:+420 731 413 134, +420 731 413 133

MATRACE
HARMONIE SPÁNKU
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Oldřich Lasák – výstava k 50. výročí úmrtí
Od  konce  října  letošního  roku 
probíhá  díky  Klubu  historické-
mu  a  státovědnému  v  Prostějově 
ve  spolupráci  se  Statutárním měs-
tem Prostějovem výstava k 50.  vý-
ročí úmrtí malíře Oldřicha Lasáka. 
Obrazy Oldřicha Lasáka ze soukro-
mých  sbírek  zde  budou  vystaveny 
až do 2. 12. 2018.

Lasákova  malířská  a  grafická 
tvorba  souvisí  s  Prostějovem  jen 
zčásti.  Ve  městě  se  nenarodil  ani 
nezemřel,  přesto  zde během svého 
pobytu dokázal vyzrát v uměleckou 
osobnost,  která  svým  výtvarným 
dílem společně s dalšími aktivitami 
významně  ovlivnila  zdejší  kulturní 
život.

Oldřich  Lasák  se  narodil  19. 
prosince  1884  na  samotě  v  Bělec-
kém Mlýně u Zdětína, kde jeho otec 
Rudolf Lasák pracoval jako mlynář. 
Účinku  zdejšího  malebného  pro-
středí bývá přisuzován důležitý vliv 
na  utváření  malířovy  zádumčivě 
přemýšlející  povahy,  doprováze-
né  ovšem  často  svérázným  humo-
rem.  Do  školy  docházel  nejdříve 
do  sousedního  Hluchova,  později 
v  Prostějově  navštěvoval  obecnou 

školu a  reálku. V  roce  1905 odešel 
na  pražskou  Akademii,  kde  nejpr-
ve  studoval  dvouletou  všeobecnou 
školu  u  prof.  Bohumila  Roubalí-
ka  a Vlaho Bukovace.  Zásadní  vliv 
na Lasáka měly po umělecké  i  lid-
ské stránce  tři  roky speciální školy 
pro figurální malbu u profesora Ha-
nuše Schwaigera. 

Akademii  dokončil  O.  La-
sák  v  roce  1910  a  před  návratem 
do  Prostějova  pobyl  ještě  celý  je-
den  rok  v  Praze.  Z  Prostějova  se 
pak  ještě  několikrát  vydal  na  stu-
dijní  cesty  do  Itálie,  později  ze 
stejného  důvodu  navštívil  i  Fran-
cii,  Německo  a  Polsko.  Určitou 
změnu  v  jeho  uměleckém  vývoji 
znamenala  první  světová  válka, 
kdy  působil  jako  vojenský  malíř 
v Krakově a severní  Itálii. S Adol-
fem Kašparem v té době stihli také 
společně  restaurovat oltářní obra-
zy  a  fresky  v  olomouckém kostele 
Panny  Marie  Sněžné.  Po  vzniku 
samostatného  Československa  se 
Lasák vrátil do Prostějova. Zde  se 
v  ateliéru  v  Mlýnské  ulici  zamě-
řil  předně  na  portrétní malbu.  To 
ovšem neznamená,  že  by  se  nějak 

úzce  specializoval.  Svědčí  o  tom 
řada  prostějovských  domácností, 
ve  kterých  se  dnes nachází  někte-
rý  z  celé  řady  jeho motivů hlavní-
ho náměstí, přilehlých uliček nebo 
jiného  městského  zákoutí.  Vyho-
vovala  mu  atmosféra  dělnického 
města, se kterou se vnitřně ztotož-
nil.  S  oblibou  maloval  specifické 
postavičky  z  „okraje  společnosti“, 
ve  kterých  spatřoval  pravou,  re-
álnou  tvář  současné  průmyslové 
společnosti.  Poměrně  často  se  tak 
v  jeho  tvorbě  objevují  scény  z  to-
váren,  postavy  dělníků  ve  slévár-
nách,  krejčí,  kolovrátkáři,  potulní 
muzikanti, obyčejní a opuštění lidé 
z okraje společnosti, chudí,  tuláci, 
slepci, starci nebo chovanci z chu-
dobince. 

Malířská tvorba Oldřicha Lasáka 
je  pestrá,  zahrnuje  oblast  od  oby-
čejné kresby, přes portrétní a figu-
rální malbu, krajinomalbu, žánrové 
motivy, zátiší s květinami či ovocem 
až po knižní ilustraci. Na svých pří-
rodních scenériích se nechal  inspi-
rovat  krajinou  Hané,  Ostravska  či 
Beskydských hor. Portrétoval  řadu 
známých  osobností  z  kulturního, 

politického i podnikatelského světa. 
Kromě některých podobizen staros-
tů pro prostějovskou radnici to byl 
například  sociálně-demokratický 
politik Rudolf Bechyně, básníci Petr 
Bezruč  a  Jiří  Wolker,  malíři  Joža 
Uprka  a  František Kaván,  dirigent 
Quido  Arnoldi  nebo  literát  Alois 
Mrštík.  Vedle  toho  je  Lasák  znám 
také jako autor řady grafických lis-
tů,  exlibris  nebo  několika  návrhů 
dětských hraček,  loutkových deko-
rací a scénických výprav.

Své  dílo  prezentoval  Oldřich  La-
sák na pravidelných kolektivních i sa-
mostatných  výstavách.  Kromě  sou-
kromých  sbírek, muzeí  a  galerií  visí 
dnes  jeho  obrazy  také  v  interiérech 
různých  úřadů  a  institucí.  Za  svou 
plodnou  tvorbu  byl  několikrát  oce-
něn. V roce 1930 získal od státu sti-
pendium na pobyt ve Francii, po dru-
hé  světové  válce  obdržel  v  Ostravě 
zemskou  cenu  a  později  byl  jmeno-
ván  čestným  předsedou  Svazu  čes-
koslovenských  výtvarníků  v Ostravě 
a  čestným  členem  Sdružení  výtvar-
ných umělců moravských. 

Tomáš Cydlík
SOkA Prostějov

8. listopadu uplyne sto šedesát 
let od narození prostějovského 
národního činitele, průmyslníka 
a starosty Sokola Josefa Špačka 
(1858–1931). 

Několik období byl členem obecního 
zastupitelstva.  Patřil  k  významným 
osobnostem  ve  vedení  města  před  
1.  světovou  válkou  kolem  Josefa 
Horáka, Ondřeje Přikryla a Václava 
Perka.  V  roce  1904  založil  v  Pro-
stějově  továrnu  na  vlněné  látky. 
Prosperovala  i  po  jeho  smrti  pod 
vedením  synů.  Ve  třicátých  letech 
dodávala  přízi  pro  Baťovy  závody 
ve Zlíně.

Další  významnou  osobností 
ze  světa  podnikání  byl  kovotepec 
Theodor  Dostál.  Rodák  z  Lutí-
na  (narozen  8.  11.  1878)  založil 
v  březnu  1907  ve  dvoře  domu  čp. 
152  na  Petrském  náměstí  v  Pros-
tějově  kovotepeckou  dílnu.  O  dva 
roky  později  se  dílna  mění  v  zá-
vod Vulkania zaměřený na výrobu 
uměleckých  kovových  předmětů. 
Jeho výrobní náplň  tvořily  tepaná 
sousoší,  osvětlovací  tělesa,  lustry, 
krby,  mříže  a  mosazný  nábytek. 
Výrobky  firmy  můžeme  dodnes 
obdivovat v interiérech Národního 
domu  a  radnice.  Theodor  Dostál 
přivedl do Prostějova řadu umělců. 
Mezi nimi byl architekt Emil Krá-
lík,  který  byl  v  letech  1913–1915 
uměleckým  ředitelem  Vulkanie. 
Theodor Dostál padl v bitvě u Gor-
lice 3. května 1915.

30.  listopadu  si  připomeneme 
devadesát  let  od  smrti  prostějov-
ské  učitelky,  političky  a  sociální 
a  kulturní  pracovnice  Růženy  Re-
ischstädterové.  Celým  svým  osob-
ním  a  profesním  životem  byla 
spjatá  s  Prostějovem.  Pocházela 
z  rodiny  národního  a  spolkové-
ho  činitele  a  tiskaře  Josefa  Vrly. 
V Prostějově působila jako učitelka 
na různých školách a nakonec jako 
ředitelka dívčí měšťanské školy. Je-
jím manželem byl pozdější zemský 
a  říšský  poslanec  František  Ros-
tislav  Reischstädter.  Aktivně  pra-
covala  v  oblasti  národní,  školské, 
kulturní  a  sociální.  Zasazovala  se 
za práva žen. Byla například místo-
předsedkyní kuratoria Feriální osa-
dy  Karly  Vojáčkově  na  Stražisku, 
místostarostkou skautů, starostkou 
spolku moravských učitelek, jedna-

telkou Červeného kříže a Vlastimi-
ly. V letech 1919 –1928 byla členkou 
obecního výboru za národně socia-
listickou stranu. Pracovala v měst-
ském  školním  výboru.  Snažila  se 
o  praktickou  výchovu  a  sebevzdě-
lávání  lidových  vrstev,  především 
o  zavedení  večerních  kurzů  pro 
dělnické ženy a služebné. Z nich po-
tom  vznikla  školská  instituce  a  R. 
Reischstädterová  byla  její  první 
ředitelkou.  Tato  se  stala  základem 
prostějovské  rodinné  školy. V  roce 
1925  byla  v  ostravském  volebním 
obvodě  za  národně  socialistickou 
stranu  zvolena  senátorkou  Národ-
ního shromáždění. Pracovala v kul-
turním  výboru  senátu  a  nadále  se 
věnovala školské problematice. Rů-
žena  Reischstädterová  je  pohřbe-
na  v  rodinné hrobce na Městském 
hřbitově v Prostějově.

Výročí měsíce

HANA BARTKOVÁ
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Dotazník k městskému kamerovému 
dohlížecímu systému a pocitu 
bezpečí ve městě Prostějově

Prosíme o vyplnění dotazníku týkají-
cího se pocitu bezpečí ve městě Pros-

tějově a městského kamerového sys-
tému, který je ve městě instalován.

Vyplněný  dotazník  můžete  ode-
vzdávat  nejpozději  do  10.  12.  2018 
na Oddělení informační služby Ma-
gistrátu  města  Prostějova  (vchod 
vlevo od hlavního vstupu do radni-
ce)  nebo  v  Městské  knihovně  Pro-
stějov,  Skálovo  nám.  6.  Dotazník 
je možné vyplnit  také na webových 
stránkách  Statutárního  města  Pro-
stějova, kde bude pro vyplnění pří-
stupný do 31. 12. 2018.

Děkujeme za Váš názor, který  je 
pro nás důležitý.  -gp-

Foto: web Městské policie 
Prostějov

Dotazník k městskému kamerovému dohlížecímu systému  
a pocitu bezpečí ve městě Prostějově (2018)
U vybraných odpovědí prosím uveďte křížek.
1. Pohlaví
c Muž
c Žena

2. Bydliště v Prostějově
c Ano
c Ne

3. Věková kategorie
c 0–20
c 21–40
c 41–60
c 61 a více

ZAČÁTEK FORMULÁŘE
4. Cítíte se v Prostějově bezpečně?
c Ano
c Spíše ano
c Spíše ne
c Ne
c Nevím, nedokážu posoudit

5.  Máte povědomí o tom, kde je možné zjistit  
informace o umístění kamer městského  
kamerového dohlížecího systému a monitoringu 
veřejných prostranství ve městě? 

c Ano
c Spíše ano
c Spíše ne
c Ne
c Nevím, nedokážu posoudit

 
6. Souhlasíte s rozšiřováním a zkvalitňováním městského 
kamerového dohlížecího systému? 
c Ano
c Spíše ano
c Spíše ne
c Ne
c Nevím, nedokážu posoudit

7.  Dle Vašeho názoru je městský kamerový dohlížecí 
systém nástrojem pro posílení bezpečnosti ve městě? 

c Ano
c Spíše ano
c Spíše ne
c Ne
c Nevím, nedokážu posoudit

8.  Přál(a) byste si rozšířit (instalaci) kamery městského 
kamerového dohlížecího systému do místa vašeho 
bydliště? 

c Ano
c Spíše ano
c Spíše ne
c Ne
c Nevím, nedokážu posoudit

9.  Cítíte se v místech monitorovaných kamerami 
bezpečněji? 

c Ano
c Spíše ano
c Spíše ne
c Ne
c Nevím, nedokážu posoudit

Město opraví dům 
v ulici Knihařská

Budovu těsně přiléhající ke dvornímu 
traktu radnice čeká kompletní obnova.

Radní  rozhodli, na  základě dopo-
ručení  komise  pro  posouzení  a  hod-
nocení nabídek, o výběru dodavatele 
v  zadávacím  řízení  „Rekonstrukce 
domu Knihařská 18, Prostějov“ a jako 
dodavatele  této  veřejné  zakázky  vy-
brali společnost JAMASTAV MORA-
VIA a.s., Hvozd. Její nabídka nejlépe 
naplnila hodnoticí kritéria a byla vy-
hodnocena  jako  ekonomicky  nejvý-
hodnější.

Předmětem veřejné zakázky je re-
konstrukce a adaptace domu na Kni-
hařské ulici p. č. 18.

„Po  adaptaci  bude  dům  sloužit 
potřebám  Magistrátu  města  Prostě-
jova. Budou zde zřízeny kanceláře pro 
pracovníky zde sídlících odborů, zase-
dací místnost,  sociální  zařízení a ku-
chyňky,  skladovací  prostory,  výtah 
zajišťující  bezbariérový  provoz  a  ko-
telna  umístěná  v  půdním  prostoru.  
Bude  provedena  rekonstrukce  oken, 
která  vylepší  jejich  tepelně  technic-
ké  vlastnostmi  i  požadavkům útvaru 
památkové péče. Dále bude provede-
na oprava fasády a výměna střešního 
pláště, vyměněny budou i klempířské 
a  zámečnické  prvky.  Veškeré  úpravy 
budou  odpovídat  požadavkům  pří-
slušného  útvaru  památkové  péče,“ 
vysvětlil  první  náměstek  primátorky 
Zdeněk  Fišer  s  tím,  že  tato  investič-
ní  akce  bude  financována  výhradně 
z rozpočtu města Prostějova. 

Celková  předpokládaná  hodnota 
veřejné  zakázky  je  12  700  000,-  Kč 
bez DPH 

Předpokládané  zahájení  realizace 
stavebních prací: leden 2019.

Požadované  ukončení  stavebních 
prací a předání díla prací: nejpozději 
30. 6. 2019.  -kaa-
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BELVEDERE TEXTIL s.r.o.  
www.i-povleceni.cz,  582 331 649  

25 let kvalitního bytového textilu

V listopadu sleva 25 %
ubrusy (s výjimkou ubrusů vánočních) 

dětské povlečení
ručníky a osušky

Prostějov, Vodní 30, po–pá 8–16

INZERCE

První kroky nové prostějovské koalice
Hned z prvního jednání 
po podpisu koaliční smlouvy 
nového vedení města Prostějova 
vzešlo rozhodnutí o zveřejňování 
odměn členům dozorčích rad 
společností stoprocentně 
vlastněných městem. 

V tuto chvíli jde o Domovní správu, 
s. r. o., Lesy města Prostějova, s. r. o. 
a společnost Dřevo Prostějov, s. r. o.

„Navíc,  o  zveřejňování  odměn 
členů  dozorčích  rad  ve  společnos-
tech,  jejichž vlastníkem není město 
Prostějov,  ale  má  zde  majetkovou 
účast, budeme jednat s většinovými 
vlastníky  těchto  firem,“  shodla  se 
dosavadní primátorka Alena Raško-
vá s budoucím prvním mužem měs-
ta Františkem Jurou a zástupci dal-
ších  politických  stran  (psáno  před 
ustavujícím jednáním ZMP – pozn. 
gab).

Měsíční odměny  
(před zdaněním) činí:
Domovní správa, s. r. o.:

- Předseda dozorčí rady 9.500,-- Kč
- Člen dozorčí rady 8.000,-- Kč
Lesy města Prostějova, s. r. o.:
- Předseda dozorčí rady 9.500,-- Kč
- Člen dozorčí rady 8.000,-- Kč

Dřevo Prostějov, s. r. o.:
- Předseda dozorčí rady 0,- Kč
- Člen dozorčí rady 0,- Kč

Pozn:
Rada města Prostějova  schválila 

výši  odměn  pro:  předsedy  dozor-
čích  rad  ve  výši  9.500 Kč,  ostatní 

členy dozorčích rad ve výši 8.000 Kč 
usnesením č. 1934 (projednala RMP 
dne 20.  12.  2001  s  tím,  že  odměny 
v této výši budou poprvé poskytnu-
ty za měsíc leden 2002) V současné 
době se týká dozorčích rad Domovní 
správy, s. r. o. a Lesů města Prostějo-
va, s. r. o. (nikoliv společnosti Dřevo 
Prostějov, s. r. o.).

Mgr. Jana Gáborová, ref.
vnějších vztahů MMPv
ilustrační foto: MMPv

Poděkování
Děkuji  všem  před-
sedům a členům vý-
boru  zastupitelstva, 
osadních  výborů 
a  komisí Rady měs-
ta  Prostějova,  všem, 
kteří  se  podíleli 

na chodu města Prostějova za jejich 
dobrou práci a za důkladnou přípra-
vu materiálů pro rozhodování orgá-
nů města v uplynulém volebním ob-
dobí 2014 - 2018. Jsem ráda, že jsem 
s Vámi všemi mohla pracovat.

Novým  členům  komisí  a  výborů 
pak přeji  v  jejich práci hodně úspě-
chu v následujícím volebním období.  

RNDr. Alena Rašková
primátorka města Prostějova
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Zvolení zastupitelé do Zastupitelstva města Prostějova

Sokolová Milada Ing. Blumenstein Tomáš Ing. Moudrý Marek Ing. Zatloukal Jan Bc.

ODS a nez.osob.města PV

Rašková Alena RNDr. Holík Pavel MUDr. Sekaninová Božena Fišer Zdeněk Ing.

Česká str.sociálně demokrat.

Jura František Mgr. Rozehnal Jiří Ing. Faltýnek Jaroslav Ing.

ANO 2011

Župková Marcela Faltýnková Dagmar Sklenka Miloš Bc. Karšulín Roman

Matyášek Aleš Mgr. Ing. Hájek Martin Mgr. Ph.D. Kapounek Petr Lysek Petr Ing. Ošťádal Petr Mgr. Peka Tomáš

N a r o v i n u!

Krchňavý Jan PaedDr. Hemerková Ivana Mgr. Pospíšil Jiří Mgr. Machaň Bohuslav MUDr. Balák Martin MUDr.

Pévéčko
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Zdroj: www.volby.cz 
fota: archiv MMPvŠlambor Jaroslav PaedDr. Šmíd Václav Ing.

Komunistická str.Čech a Moravy

Navrátil Jan Ing. Fröml František Ing. arch. Naiclerová Hana Ing. MBA

Změna pro Prostějov

Kousal Petr Ing. Bartošová Zuzana MVDr.

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Dopita Pavel  
Ing. LL.M., MBA

Fiala Radim Ing.

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

Koaliční smlouva podepsána
Zástupci ANO, PÉVÉČKO, ODS a ČSSD podpisy svých předsedů uzavřeli dne 15. 10. 2018 v Prostějově koaliční doho-
du. Hostem při podpisu smlouvy byl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. 
Vedení města se ujmou: 
primátor – František Jura (ANO) – finance, hospodaření města, řízení Městské policie Prostějov
první náměstek primátora – Jiří Pospíšil (PÉVÉČKO) – správa a údržba majetku města, oblast komunálních služeb
náměstek primátora – Jiří Rozehnal  (ANO) – územní plánování a realizace investic, péče o kulturní památky
náměstek primátora – Alena Rašková (ČSSD) – sociální oblast, sociální péče a sociální služby, doprava, bytová politika
náměstek primátora – Milada Sokolová (ODS) – kultura a kulturní rozvoj, ochrana životního prostředí
náměstek primátora – Jan Krchňavý (PÉVÉČKO) – oblast školství, výchovy a vzdělávání, sport   –kaa–



8 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

Terminál na autobusovém 
nádraží na ulici Janáčkova

V  září  letošního  roku  byla  dokon-
čena  dostavba  terminálu  autobu-
sového  nádraží  na  ulici  Janáčkova 
v  Prostějově.  V  rámci  stavby  byla 
provedena  dostavba  zastřešení 
krajních  dvou  nástupišť  1  a  4  pře-
stupního  terminálu  autobusového 
nádraží.

Součástí  stavby  bylo  doplnění 
nástupiště  č.  1  o  přístřešek na  kola 
a  umístění  cykloboxů  a  s  tím  sou-
visející  úprava  zpevněných  ploch 
a umístění nové elektronické  infor-
mační tabule.

Stavbu realizovala firma SKANSKA 
a.s. Finanční náklady činily 8 mil. Kč. 

Z  Integrovaného  regionálního 
operačního programu byly prostřed-
nictvím Integrovaných teritoriálních 
investic  poskytnuty  finanční  pro-
středky ve výši 7,4 mil. Kč.

Vlastimil Kupka,  
Ing. Antonín Zajíček,  

Odbor rozvoje a investic

Poděkování paní primátorce  
Aleně Raškové a všem, kteří se podíleli na vedení města
Patřím  k  těm  čtenářům  Prostějov-
ských radničních listů, co se na ně těší 
a celé je přečtou. Jsou pro mne zdro-
jem informací o dění ve městě.

Přiznávám,  začínám  programem 
kina.  Úžasné  dokumenty,  zajímavé 
klubové  filmy  i  jiné  žánry.  Každý  si 
může vybrat. 

Následují  výstavy  a  přednášky. 
Děkuji  všem,  kterým  podle  mého 
přesvědčení záleží, aby svým spoluo-
bčanům  všech  věkových  kategorií 
zprostředkovali  vědění  i  to,  co  těší 
a pohladí i duši.

Zajímá mě  i výročí měsíce. Vzpo-
mínka na ty, kteří v Prostějově zane-
chali  výraznou  stopu.  Jakýsi  prostě-
jovský GEN Fera Feniče,  co přispívá 
k pocitu hrdosti.

Přijde čas i na neodmyslitelné kri-
tiky. Mám ráda konstruktivní kritiku, 

která se řeší tam, kde vznikla. Kritika 
ale nevylučuje slušnost. A právě sluš-
nost  a  úcta  mi  přijde  jako  největší 
problém  v  celé  společnosti  a  silně  ji 
postrádám u kritiků v Prostějově.

Žiji v tomto městě celé čtvrtstoletí. 
Prostějov je město s krásnou architek-
turou,  čisté,  upravené,  s  nádhernou 
výsadbou, měnící se s ročními obdo-
bími. Upravené a mládeží žijící parky. 
A  tisíce maličkostí,  za které můžeme 
chválit a děkovat. Stačí se dobře dívat, 
otevřít i srdce a naučit se být vděčný.

Všechno  to  řídí  a  organizují  kon-
krétní  lidé.  Služba  pro  lidi  je  nároč-
ná.  Mnohým  jistě  přinesla  nejednu 
vrásku, možná i pořádný šrám na těle 
i na duši. Věřím, že to co udělali, bylo 
snahou o to nejlepší, jak uměli a moh-
li. Být opakovaně Přívětivým úřadem 
č. 1 v kraji a č. 3 v republice je dosta-

tečně vypovídající.
Všem,  kteří  se  podíleli  na  vedení 

města  v  končícím  volebním  období, 
ze srdce děkuji. Děkuji i za to, že v roce 
2017  udělili  Cenu  města  Prostějova 
panu  Františku  Doleželovi  in  me-
moriam. Vzácnému člověku, o kterém 
v Prostějově nikdo nevěděl. Opět se po-
tvrdilo, že pravda vždy vyjde na povrch.

Dovolte  ještě  jednu  poznámku. 
Nemám právo nikoho soudit, ale ne-
můžu věřit  těm,  co  se po  roce  1989, 
po  otevření  archivů,  nedistancovali 
od  KSČM.  Čtyřicetiletá  zkušenost 
s touto zločineckou ideologií je proka-
zatelná. Nepřijímám jejich snahu stát 
se spasiteli dnešní společnosti.

Přeji všem lásku a mír v srdci, pa-
třičnou míru optimismu a naděje, tak 
důležité pro život do budoucna.

Medarda Pustajová

PODĚKOVÁNÍ

Sdružení  rodičů  a  přátel  zdra-
votně postižených celiakií  a Der-
matitis  herpetiformis  Duhring 
„Sedmikráska“  děkuje  Zdravému 
městu  Prostějovu  za  finanční 
podporu.  Díky  poskytnuté  fi-
nanční podpoře můžeme pořádat 
pro  své  členy  již  7.  rokem  velmi 
oblíbené  „Kursy  bezlepkového 
pečení“,  na  nichž  seznamujeme 
s úskalími přípravy bezlepkového 
pečiva.  Účastníci  také  prakticky 
dle  receptů  připraví  bezlepkový 
chléb,  žemličky,  knedlíky, mouč-
níky,  řezy  i  vánoční  cukroví. Dě-
kujeme za podporu. 

Ludmila Bednářová

Cyklistická stezka 
Žešov IV. etapa

Jedná se o cyklistickou stezku ve-
doucí  podél  komunikace  II/433 
ve směru na Výšovice. Cyklostez-
ka  je  řešena  v  trase  za  odvodňo-
vacím  příkopem  a  stromořadím 
v úseku od mostu nad dálnicí D46 
až po odbočku na letiště. Celková 
délka  trasy  je 611 m. Celkové ná-
klady  činily  3,7  mil.  Kč.  Stavbu 
realizovala firma Strabag a.s.

Ing. Petr Brückner,  
Ing. Antonín Zajíček,  

Odbor rozvoje a investic



9PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

INZERCE

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

POMOHU VÁM S PRODEJEM VAŠÍ NEMOVITOSTI
Ing. Marie Vymazalová

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

www.vnb-reality.cz

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

www.jhreality.cz

Krumsín, okr. Prostějov
Prodej kouzelného statku blízko Plumlovské přehrady. 
Dům 4+1 po rekonstrukci s průjezdem, hospodářskými 
stavbami a zahrádkou. Pozemek celkem 907 m2. 
PENB – G.   

Cena: 2.750.000 Kč

Prostějov, Wichterlova ul.
Pronájem RD 4+kk s terasou a garáží, obytná plocha 140 
m2. Zastavěná plocha včetně zahrádky 228 m2. PENB – C.

 Cena: 17.000 Kč/měsíc + inkaso

Bedihošť, okr. Prostějov
Prodej novostavby RD 3+kk s terasou a garáží. 
Zastavěná plocha 116 m2, zahrada 530 m2. PENB – C.  

 Cena: 4.395.000 Kč

Držovice, okr. Prostějov 
Prodej hrubé stavby 4+kk s garáží. Zastavěná plocha 
105 m2, zahrada 175 m2. PENB – B. 

 Cena: 2.320.000 Kč
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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
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Brouci jako poslové podzimu, 
tentokrát majky
Příspěvek k ochraně přírody

Toto  povídání  je  doplněním mého 
dřívějšího  článku  „Brouci  jako 
poslové  jara“,  kde  jsem  se  zabý-
val  hlavně  majkami.  A  bude  opět 
o majkách a v něčem se budu opa-
kovat.  Majky  jsou  docela  známou 
a  populární  skupinou  broučků. Už 
slovo  majka  napovídá,  že  brouk 
dostal  český  název  podle  doby  vý-
skytu.  Tou  býval  celá  desetiletí 
květen – máj. Laická veřejnost má 
majky spojené s nejkrásnější dobou 
roku,  což  „máj  –  čas  lásky“  nepo-
chybně je. Pak je známe jako jedo-
vaté  brouky. Všechny druhy  čeledi 
obsahují  jed kantharidin, který byl 
celá staletí využíván k otrávení ne-
pohodlných osob. Výtažek z brouků 
se  dával  do  vína,  nebo  se  sušený 
brouk  pomlel  a  předložil  v  potra-
vě. Jed odstaví  ledviny a postižený 
umírá  v  bolestech  otráven  vlastní-
mi produkty. Ale to už jsem jednou 
podrobně  rozebral.  Jen  zopakuji, 
prosím nezkoušejte  to. Dnešní kri-
minalisté umějí jed prokázat.

S dobou výskytu majek je to ale 
trochu  složitější.  Dnes  jsme  na  ja-
kési horní kulminaci teplotní sinu-
soidy, která má své vrcholy přibliž-
ně po padesáti letech a ten poslední 
je navíc zvýrazněn lidskou činností. 
S    majkami  se  můžeme  potkat  už 
v první polovině února. Vrchol vý-
skytu  většiny  druhů  je  v  březnu. 
Později  majek  ubývá  a  poslední 
samičky,  zejména  majky  fialové, 
potkáme  v  horách  ještě  v  polo-
vině  června.  To  ale  není  zdaleka 
všechno.  Na  našem  území  včetně 
SR  žije  přibližně  35  druhů  majek 
v  několika  rodech.  Dobou  výskytu 
pokrývají období od počátku února 
do prvních mrazů v říjnu a často až 
do konce listopadu. 

Všechny  druhy  našich  majek 
rodu  Meloe  jsou  chráněny  záko-
nem. Zde je potřeba vysvětlit, jak je 

chránit a v čem má ochrana spočí-
vat. Všechny naše majky jsou para-
zitické. Vyvíjejí se u blanokřídlých. 
Nejoblíbenějším  hostitelem  jsou 
samotářské  včely,  méně  čmeláci 
a  dokonce  i  vosy.  Samička  majky 
klade i milion vajiček. Počítá dopře-
du se ztrátami. Z vajíčka se vylíhne 
tzv.  triungulin.  Ten  vyleze  na  květ 
a čeká na včelu, vosu, čmeláka. Pak 
je zanesen do hnízda, kde parazitu-
je a po několika proměnách dokončí 
vývoj. Na této zvláštnosti lze založit 
ochranu.  Udržovat  krajinu  v  tako-
vém stavu, aby prosperovaly všech-
ny druhy samotářských včel. K po-
moci či sympatiím k vosám čtenáře 
asi nepřesvědčím. Nevadí. Nejdůle-
žitější  je neničit  a naopak obnovo-
vat meze a nelesní stanoviště, kde je 
dostatek kvetoucích rostlin. Já ještě 
doporučuji ponechávat i minimální 
úhory  v  zemědělské  krajině. Ocení 
to i myslivci. Prověřená metoda ná-
vratu koroptví. V SRN už je to běž-
né, dokonce nařízené. Nejvíc se sa-
motářským včelám daří na lehkých 
půdách  a  písčinách,  kde  mohou 
snadno  hloubit  chodby  a  budovat 
hnízda. Dobře vedený a veterinárně 
sledovaný  chov včel  v úlech majky 
nijak neohrožují. Ochrana jednotli-
vých broučků je bezvýznamná, jako 
ostatně u všech druhů hmyzu. Spo-
čívá jedině v péči o zachování bioto-

pu. Ptáci a ježci jsou proti účinkům 
kantharidinu imunní a majky seže-
rou jako kterýkoliv jiný hmyz.

Majky jsou nejen posly  jara, ale 
rovněž brouky podzimu. Vyobraze-
ná majka  je  Meloe  rugosus,  jeden 
ze  dvou  druhů  podzimních majek. 
Hlavní dobou výskytu je říjen a lis-
topad. Tou druhou je výrazně vzác-
nější  majka Meloe  autumnalis.  Ta 
aktivuje už v září. Tak se nenechte 
překvapit,  když  na  procházce  pří-
rodou  za  podzimní  plískanice  po-
tkáte majku. Opravdu, je to majka! 
Většinou  leze  přes  cestu.  Tak  se 
s ní potěšte a odneste ji kousek dál 
do trávy, ať ji něco nepřejede nebo 
nezašlápne. Jsou to překrásní a milí 
tvorové.

Vojtěch Jiříček
foto Ing. Bořivoj Malec, 

entomolog 

Děkujeme, 
že nás podporujete
Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov 
obdržela  dotaci  formou  finančního 
příspěvku od Olomouckého kraje – 
Projekt - podpora výstavby a rekon-
strukcí sportovních zařízení - novo-
stavba  zastřešení  stávající  tribuny, 
dále  Projekt  –  celoroční  sportovní 
činnost TJ a provoz sokolovny.

Další  velká  pomoc  přišla  ze  Sta-
tutárního  města  Prostějov  -  také 
na  novostavbu  zastřešení  stávající 
tribuny,  na  podporu  naší  činnosti 
jednoty, sportovních oddílů, na účast 
na XVI. Všesokolském sletu v Praze, 
ale  na  podporu  činnosti  loutkařské-
ho odboru Pronitka. Bez této nema-
lé  pomoci by naše  jednota nemohla 
pořádat sportovní a kulturní aktivity, 
zajišťovat účast na turnajích ve měs-
tě, regionu, kraji, ale i v celé ČR. 

Mladí  sportovci  si  tak  zvyšují  vý-
konnost,  získávají  cenné  zkušenosti 
ve sportu, učí se  fair play hře. Bojují 
o medaile, ale učí se  i prohrávat, což 
je v životě velmi důležité. Naši loutkaři 
díky této podpoře mohou svými kou-
zelnými pohádkami bavit každý týden 
sál nadšených diváků z řad dětí a do-
spělých. Starostka a Výbor jednoty si 
váží této finanční podpory a tímto vy-
slovují poděkování.

Petra Kohoutová, jednatelka

Město pomáhá 
studentům při 
poznávání historie
Mít  povědomí  o  nedávné  minulosti 
své  vlasti  je  nesmírně  důležité,  po-
máhá to vyvarovat se stejných chyb. 
Přestože  k  tomuto  účelu  existuje 
na  školách  předmět  zvaný  dějepis, 
zůstává  neoddiskutovatelnou  sku-
tečností, že reálné prostředí zanechá 
v  mladém  člověku  nejvíce  dojmů. 
Díky  Vlasteneckému  sdružení  an-
tifašistů  ČR  a  statutárnímu  městu 
Prostějov měli i letos studenti základ-
ních  i  středních škol prostějovského 
okresu možnost navštívit místa, kde 
zvěrstva  nacistického  Německa  za-
nechaly  nejhorší  stopy:  Prlov,  Lidi-
ce, Ležáky nebo nedaleké Javoříčko. 
Studenti si  těchto zájezdů, které  jim 
pomáhají  pravdivě  vstřebávat  naši 
nedávnou historii, velmi cení. A my si 
ceníme opakované podpory statutár-
ního města Prostějova.  VSA ČR, z.s.

oblastní výbor Prostějov

Poděkování
Senioři Prostějova z. s. děkují statutárnímu městu Prostějov za přidělenou dotaci. Ta byla použitá k pronájmu před-
náškového sálu Národního domu, kde se pravidelně 1x měsíčně scházíme a na autobusovou dopravu pro turistický 
zájezd. Moc si této pomoci vážíme a všem vyslovujeme poděkování.  Olga Kuchařová, předsedkyně spolku
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Máme  po  volbách,  otazníky  jsou 
nahrazeny  vykřičníky,  v  lepším 
případě  třemi  tečkami…  Pone-
chám  stranou  senát,  který  stojí 
za  úvahu hlavně  kvůli  nečekané-
mu (?) výsledku. Dovolím si tedy 
jen  pár  nesourodých,  subjektiv-
ních  poznámek  ke  komunálu. 
Nejdříve  ale  využiji  příležitosti 
vyslovit  poděkování  všem,  kteří 
se odhodlali vyjádřit svůj politic-
ký názor a přišli volit. Děkuji ze-
jména těm, kteří podpořili KSČM 
a  tím  i  myšlenku  alternativy 
k  společenskému uspořádání,  je-
hož  nejdůležitějším  hnacím  mo-
torem a v pravém smyslu modlou, 
jsou  zisk  a  peníze.  Stačil  týden 
po  volbách a bylo  jasno. K abso-
lutní  většině  se  nikdo  ani  náho-
dou nepřiblížil,  koalice vykrysta-
lizovala  poměrně  rychle,  nedalo 
to ani tak moc práce. Matematika 
totiž  platí  i  v  podmínkách  poli-
tického  obchodování.  Osmnáct 
stačí,  s  dvaceti  jste,  alespoň  te-
oreticky,  za  vodou.  Pohodlná 
většina  se  tomu  říká. K dosažení 
této  mety  měl  vítěz  voleb  (ANO 
2011/7křesel)  relativně  snadnou 
práci.  S  oranžovými,  kteří  i  při 
neoddiskutovatelném  debaklu 
uhájili  čtyři  mandáty  zachová-
vající  jim  ovšem  slušný  koaliční 

potenciál  (a  s  nimiž  se  dopředu 
počítalo),  nebyl  problém.  Stejně 
jako  s  nečekaně  úspěšným  Pé-
Véčkem  s  pěti  mandáty.  Horší 
to  pravděpodobně  bylo  s  relativ-
ně  úspěšnou  ODS,  která  obsadí 
v  zastupitelstvu  čtyři  křesla.  Ta 
jednak  před  volbami  licitova-
la  s  možností  vstupu  do  koalice 
s ambiciózním hnutím Na rovinu, 
včetně podpory jeho lídra na post 
primátora, ale také se vymezovala 
vůči PéVéčku a zejména jeho čle-
nům, kteří ODS před lety opustili 
a  založili  si  nový  subjekt,  navíc 
v  předcházejících  volbách úspěš-
ný.  Vypadá  to,  že  předvolební 
animozity  těchto  rivalů  se  poda-
řilo  otupit  a  překrýt  jasnou  vidi-
nou podílu na vedení města. Pro 
jistotu si ODS zavčas zvýšila svou 
koaliční  atraktivitu  odmítnutím 
KSČM  jako  možného  koaličního 
partnera.  Člověk  nikdy  neví,  že. 
Důležité  je  být  za  každých  okol-
ností  demokratem.  Myslím  ob-
čanským.  Jen  si  kladu  otázku, 
zda modrým onen politický prag-
matismus,  nebo  chcete-li  kalkul, 
vydrží  i  při  zkouškách,  které  ur-
čitě  přijdou.  Samostatnou  kapi-
tolou  jsou  bezpochyby  ti,  kteří 
zůstali  mimo  hru.  V  první  řadě 
propagátoři  změn  na  radnici,  tj. 

Změna pro Prostějov a také usku-
pení  Na  rovinu.  (Kvarteto  TOP 
09, Piráti, Zelení, STAN doplněné 
„nezávislými“) Ambiciózní, dobře 
vykalkulovaný  a  dokonce  i  reali-
zovaný  projekt  se  téměř  povedl. 
Jen aspirace aktérů byly význam-
ně  vyšší,  než  se  předpokládalo 
a  předkládalo  veřejnosti.  To  se 
v  politice  stává.  Devět  mandá-
tů  se  zdá hodně, ale  je  třeba vzít 
v  úvahu,  že  jde  o  pět  subjektů, 
které  úspěšnost  dost  relativizují. 
Navíc  k  sestavení  koalice  potře-
bujete  osmnáct  lidiček,  schop-
ných hovořit společným jazykem. 
A  v  tom  byl  zásadní  problém. 
Ochota  jít  do  koalice  s  partnery 
zastoupenými lidmi, kteří po čty-
ři  roky  předváděli  systematicky 
a  nemilosrdně  machiavelistické 
umění politiky ad absurdum, byla 
velmi  omezená.  Mezi  rozhodují-
cími  hráči  (až  na modrou  výjim-
ku)  patrně  nulová.  Zbývala  ještě 
trojice  KSČM,  KDU-ČSL  a  SPD, 
která  sice  paběrkovala  v  podobě 
dvou  mandátů  (3x2),  ale  která 
mohla,  za  jistých  okolností,  se-
hrát úlohu v  sestavení nové koa-
lice.  Předpokladem  bylo  přinést 
do  jednání  o  koalici  čtyři  hlasy, 
tedy ekvivalent k mandátům ODS. 
Nestalo  se,  ať  kvůli  předpojatos-

ti  některých 
aktérů  vůči 
KSČM  a  SPD 
(lidovci  např. 
odmítli  spo-
l u p r a c o v a t 
s  komunisty), 
nebo  jiným, 
skrytým  po-
litickým  hrám.  To  z  mé  strany 
není  povzdech  nad  výsledným 
složením  koalice  –  na  rozdíl 
od  podstatné  části  opozice  v  le-
tech  2014-18,  která  porážku  ne-
unesla a s následnou  frustrací  se 
vyrovnávala nekorektní  konfron-
tací,  ctím  (ctíme)  právo  vítěze 
na uspořádání realizačního  týmu 
a jeho představ o způsobu správy 
věcí veřejných. Moje (naše) právo 
na  nesouhlas  v  jednotlivých,  ko-
alicí předkládaných záležitostech 
tím  samozřejmě  není  dotčeno. 
Nezbývá mi  než  na  závěr  popřát 
Prostějovu, aby nastávající garni-
tura  politiků  byla  tou,  která  po-
sune naše město  a  kvalitu  života 
jeho  občanů  o  několik  stupínků 
výše. Do  cíle  daleko,  dráha  bude 
překážková. Hodně štěstí!

Jaroslav Šlambor,  
 v době vydání PRL 

 již bývalý radní za KSČM

Děkujeme za podporu, nyní budeme prosazovat 
naše i Vaše náměty!
Vážené  Prostějovanky,  vážení  Pro-
stějované,

dovolte,  abychom  Vám  srdečně 
poděkovali  jménem  nově  vytvoře-
ného klubu „ODS a nezávislé osob-
nosti města Prostějova“ za Vaši pod-
poru v prostějovských komunálních 
volbách. Díky ní jsme zdvojnásobili 
naši sílu a v zastupitelstvu nás bu-
dou  nově  reprezentovat  čtyři  za-
stupitelé: Milada  Sokolová,  Tomáš 
Blumenstein, Marek Moudrý a Jan 
Zatloukal.  Díky  této  síle  budeme 
v zastupitelstvu prosazovat náš vo-
lební program a usilovat o potřebné 
změny ve fungování města.

Prosadíme program
Právě  kvůli  prosazování  progra-

mu  jsme  po  volbách  jednali  se 
všemi  úspěšnými  subjekty  s  vý-
jimkou  KSČM  a  SPD,  s  kterými 
koalice  ze  zásady  nevytváříme. 
Na  základě  těchto  jednání  se 
členská  základna  ODS  i  repre-
zentanti  nezávislých  osobností 
města  Prostějova  rozhodli  pro 
vstup  do  koalice  s  vítězem  voleb 
–  hnutím  ANO,  dále  s  hnutím 
Pévéčko  a  sociální  demokracií. 
Mnohadenní  jednání  s  partnery 
v zastupitelstvu totiž potvrdila, že 
jiné uspořádání, než široká koali-
ce dvou dosud opozičních a dvou 
dodnes koaličních stran, nemůže 
získat  v  zastupitelstvu  většinu, 
pokud  se  na  vedení města  nemá 
podílet KSČM či SPD.

Nositelé změny
Jsme  přesvědčeni,  že  účast  ve  ve-
dení města nám umožní ovlivňovat 
další rozvoj Prostějova a prosazovat 
to,  kvůli  čemu  jste  nás  na  radnici 
zvolili. Jako dosud opoziční  strana 
chceme být nositelem změn a lepší 
atmosféry v zastupitelstvu. Bedlivě 
nás  sledujte  a  buďte  naší  zpětnou 
vazbou, pokud bychom v něčem ne-
postupovali podle Vašich představ. 
I z tohoto důvodu brzy zveřejníme, 
kdy  bude  náš  klub  mít  termíny, 
v nichž budeme k dispozici pro pro-

stějovskou  veřejnost.  Kromě  toho 
s námi můžete samozřejmě nadále 
komunikovat na facebookové strán-
ce Věříme  v Prostějov,  kam může-
te  psát Vaše náměty  a připomínky 
ke všemu, co se děje v Prostějově.

Ještě  jednou  děkujeme  za  Vaši 
podporu!

Za klub „ODS a nezávislé 
osobnosti města Prostějova“ 

Milada Sokolová, Tomáš 
Blumenstein, Marek Moudrý 

a Jan Zatloukal

Odstartováno, aneb poznámky trochu zpozdilé
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Děkujeme  všem  našim  voličům 
za hlasy (15,94%), kterými nám dali 
velkou důvěru a svěřili nám tak od-
povědnost za rozvoj města Prostějova 
ve volebním období 2018 – 2022. Dě-
kujeme  i  voličům našich politických 
soupeřů,  že  přišli  k  volbám.,  a  byť 
svůj hlas nesvěřili našemu programu, 
postojům a cílům, naplnili svou účas-
tí  základní  smysl  demokracie.  Jsme 
druhá nejsilnější frakce v Zastupitel-
stvu  statutárního  města  Prostějova. 
V následujícím období bude šest zá-
stupců koalice Na rovinu! vykonávat 
veřejnou funkci člena zastupitelstva.

V  zastupitelstvu  budeme  hájit 
zájmy  všech  občanů  našeho  měs-
ta.  I  když nejsme  součástí  koaliční 
dohody,  budeme  prosazovat  naše 
programové  cíle,  z  nichž  mnohé 
se  objevily  v  průběhu  kampaně 
i  v  programech  a  slibech  našich 

politických  soupeřů.  Budeme  pro-
to důrazně vyžadovat jejich plnění. 
Budeme  prosazovat  transparentní 
řízení  města  a  jeho  hospodaření. 
Budeme dbát  na  dodržování  záko-
nů a přístup občanů k informacím. 

Nejen naši voliči ukázali, že si pře-
jí  změnu.  S  rozpaky  vidíme,  že  bez 
jakýchkoli  programových  jednání 
s námi byla ustavena koalice na pů-
vodním  půdorysu  dvou  protagoni-
stů  koalice  minulé,  která  o  zásadní 
změnu ve městě nestojí a která v le-
tošních  komunálních  volbách  spíše 
hlasy ztratila. Došlo k tomu díky zá-
kulisním jednáním hnutí ANO, které 
obdrželo pouze o jeden mandát více 
než Na  rovinu! Udivuje  nás  přístup 
ČSSD, která ústy svého lídra s námi 
odmítla jednat a odmítla též naši ve-
řejnou  nabídku  k  sestavení  koalice 
nové, která by byla  skutečnou záru-
kou  změn  v  Prostějově.  Důvodem 
byly jakési osobní pocity. Volič, který 
po letech chtěl, aby ke změnám došlo 

a  aby  se  Prostějov  stal  transparent-
ním,  moderním  městem  s  širokou 
účastí občanů na jeho správě a rozvo-
ji, vhodil svůj hlas - a je ze hry. 

Na  rovinu!  bude  v  zastupitel-
stvu  prostřednictvím  svých  zástup-
ců  vždy  volit  profesionální  přístup. 
Do práce zastupitele nepatří osobní 
pocity a dojmy. Jde o příliš mnoho, 
jde  o  správu  veřejných  záležitostí 

našeho města. Budeme usilovat o to, 
abychom  poctivou  prací  nezklama-
li  důvěru  našich  voličů  a  ostatním 
ukázali, že to jde Na rovinu! 

Mgr. Ing. Aleš Matyášek
Petr Kapounek

Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Mgr. Petr Ošťádal

Ing. Petr Lysek
Tomáš Peka

Každým  rokem 
zrealizuje  Střední 
odborná  škola  pod-
nikání  a  obchodu 
(SOŠPO)  několik 
průvodcovských 
akcí  pro  prostějov-

skou veřejnost a turisty.
První  průvodcovskou  akcí  bylo 

otevření  prostějovského  zámku 
v únoru u příležitosti Mezinárodního 
dne  průvodců.  Na  základě  velkého 

zájmu  veřejnosti  byl  zámek  otevřen 
veřejnosti  ještě v červnu. Záštitu nad 
touto  akcí  převzala  primátorka  Sta-
tutárního  města  Prostějova  Alena 
Rašková.  Studenti  SOŠPO  provedli 
zájemce  prostorami,  kam  se  běžně 
nelze  dostat.  Jednalo  se  o  místnosti 
nad průjezdem do zámku, které byly 
v loňském roce zrestaurovány s cílem 
zachovat autentickou podobu původ-
ní renesanční výzdoby. V místnostech 
byly odkryty fragmenty dochovaných 

renesančních maleb. Mezi nejzajíma-
vější místnosti určitě patřily kanceláře 
ředitele  záložny  a  zastavárny,  kde  se 
dochovalo  původní  secesní  vybavení 
z počátku 20. století a taneční sál s pů-
vodní renesanční výzdobou.

Průvodcovský  výklad  byl  dopl-
něn  divadelními  vstupy  ze  života 
Pernštejnů  a  hudebním  vystoupe-
ním Karla  Kekešiho,  který  zazpíval 
hanácké  písničky  a  předvedl  muž-
ský  kroj.  Prohlídky  zámku  proběh-
ly  ve  spolupráci  Zdravého  města 
a  za  vstřícného  přístupu  Domovní 

správy  a  ZUŠ  Vladimíra  Ambrose.  
Veřejnost  se  mohla  také  zúčastnit 
prohlídek bývalého klášterního kos-
tela  sv.  Jana Nepomuckého,  koste-
la  Povýšení  sv.  Kříže,  centra města 
nebo městského  hřbitova.  Studenti 
také  provedli  několik  organizova-
ných skupin návštěvníků z Prostějo-
va  a  ze  vzdálenějších míst Moravy. 
O  letních prázdninách pak studenti 
tradičně  zajišťovali  průvodcovskou 
službu  centrem  města  a  v  kostele 
Povýšení sv. Kříže. 

Marek Moudrý

Změna pro Prostějov ustavila svůj za-
stupitelský klub už v sobotu 6.10.2018 
– tj. v den vyhlášení volebních výsled-
ků.  Díky  Vám,  našim  voličům,  jsme 
získali našemu týmu v pětatřicetičlen-
ném zastupitelstvu 3 mandáty. 

Změna  pro  Prostějov  zůstává  ob-
čanskou  nestranickou  iniciativou, 
která  do  volební  kampaně  nemohla 
počítat se stranickými finančními pro-
středky ani s podporou vlivných spon-
zorů, kterým jsme nemohli nic slíbit. 
O  to více nás  těší,  že bez billboardů, 
s negativní kampaní místního bulváru 
a s mnohem menšími náklady oproti 
tradičním stranám, jsme získali polo-
viční či  srovnatelný výsledek v počtu 
mandátů. Za to děkujeme především 

Vám, přemýšlivým voličům. 
Našimi  programovými  prioritami 

v období 2018-2022 bude nadále ote-
vřenější  radnice,  řešení  vody,  zeleně, 
řešení dopravy a parkování, náprava 
územních  plánů,  zachování  KASC 
a úprava centra města. Vždy budeme 
podporovat  aktivní  lidi,  děti,  mladé 
rodiny a péči o seniory v domácí péči. 
Vždy  budeme  důrazně  hlídat,  aby 
majetek města Prostějova (nemovitý, 
finanční, hmotný  i nehmotný) nikdo 
nezašantročil či nerozfofroval, ale udr-
žel ho a zvelebil.

Rádi bychom požádali vás občany, 
abyste sledovali jednání zastupitelstva 
a  fandili  jak  nám,  tak  všem dobrým 
návrhům,  které  jsme  vždy  ochotni 

podpořit,  ať  přijdou  z  kte-
rékoliv  strany.  K  naší  roli 
opozičních  zastupitelů 
budeme  přistupovat  se  vší 
zodpovědností  a  důrazem, 
pokud nám (a dalším spřá-
teleným  uskupením)  tato 
role byla přidělena.

Prosíme,  abyste  sledovali  jednání 
radních a projevovali aktivně své ob-
čanské  postoje,  pokud  v  Prostějově 
chcete něco Změnit. Pokud vás něco 
rozčiluje  a  nesouhlasíte,  máte  celou 
řadu možností,  od návštěvy  či  zaslá-
ní  emailu  pověřenému  náměstkovi, 
přes žádost o poskytnutí informací až 
po Vaše vystoupení na zastupitelstvu 
v souladu s platnými zákony ČR.

Pokud se chcete podílet na Změ-
nách našeho města k lepšímu, buď 

prací  v  komisích,  účastí  na  našich 
akcích  (připravujeme  sázení  stro-
mů  a  promítání)  či  podporou  na-
šich  výšeuvedených  programových 
priorit,  neváhejte  nás  kontaktovat 
na  facebooku,  či  na  emailu  info@
zmenaproprostejov.cz.  Informo-
vaní  občané  města  jsou  těmi  nej-
lepšími specialisty na  to,  jak chtějí 
ve svém městě žít.  

Ing. Jan Navrátil
Ing. Arch. František Fröml

Ing. Hana Naiclerová, MBA

Na rovinu!

Zastupitelský klub Změna pro Prostějov

Prostějov se stává cílem turistů 
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Střední škola designu 
a módy nastartovala školní 
rok výstavou stART
Sedmý  ročník  výstavy  Start  žáků 
Střední  školy  designu  a  módy,  Pro-
stějov  zahájila  25.  září  .  v  kině  Me-
tro  70  primátorka  města  Prostějov 
RNDr.  Alena  Rašková.  Její  účast 
na vernisáži výstavy nebyla náhodná, 
sama na dřívější oděvní škole vyučo-
vala. Jak vzpomněla ve svém proslo-
vu, podoba  školy  se  od  té doby pro-
měnila,  škola  změřila  své  zaměření 
na umělecké obory, a tak byly na vý-
stavě  zastoupeny  práce  žáků  Užité 
malby  a  designu  interiéru  a  oboru 
Multimediální tvorba. Samotnou ver-
nisáž uvedla přehlídka kolekce mode-
lů žáků oboru Design oděvu. Na výsta-
vě, která potrvá do konce října, mohou 
návštěvníci zhlédnout fotografie, roz-
měrné malby, koláže, návrhy interié-
rů, grafický design a další práce. Vý-
stava je rekapitulací tvorby žáků školy 
v  minulém  školním  roce  2017/2018 
a  již tradičně toto ohlédnutí zahajuje 
nový školní rok.  Pavla Kukalová

pedagog SŠDAM

Výstava k životnímu jubileu Zdeňka Horáka
Pracovníci  Státního  okresního  ar-
chivu  Prostějov  připravili  na  listo-
pad  výstavu  k  80.  výročí  narození 
výtvarníka  Zdeňka  Horáka.  Ačko-
liv  se  kreslíř,  malíř  a  dřevořezbář 
Zdeněk  Horák  narodil  v  Bystřici 
pod  Hostýnem,  k  Prostějovu  má 
díky  prožitému  mládí,  studijním 
létům a pracovní profesi v podniku 
Agrostroj  Prostějov  dodnes  velmi 
blízko. Později působil v Sigmě Olo-
mouc,  dnes  je  již  na  důchodovém 

odpočinku a žije ve Šternberku. 
Místní veřejnost ho zná zejména 

jako  autora  několika  souborů  pe-
rokreseb  romantických uliček  a  zá-
koutí starého Prostějova. Na výstavě 
budou  představeny  některé  novější 
kusy, které ještě nemělo obecenstvo 
možnost  spatřit.  Doplněny  budou 
obdobnými kresbami s motivy Olo-
mouce a Šternberka či romantických 
vesnických chalup. Jelikož se  jedná 
o představení celoživotní tvorby, ná-

vštěvníci výstavy budou moci shléd-
nout i několik jeho olejových obrazů 
a ukázku Horákova dřevořezbářské-
ho umění. 

Vernisáž  výstavy  se  bude  konat 
v úterý 13. listopadu 2018 v 17 hodin 
v sále budovy Státního okresního ar-
chivu Prostějov na Třebízského uli-
ci  č.  1. Výstavu pak může veřejnost 
navštívit s ohledem na provozní ho-
diny archivu až ledna 2019. Všichni 
jsou srdečně vítáni.  -tc-

SDH Krasice – trojnásobní mistři sezóny 2018
Další  rok  utekl  jako  voda  a  je  čas 
na  každoroční  hodnocení  hasičské 
sezóny pro družstva z SDH Krasice. 
Jako již tradičně jsme s dětmi zača-
li  třídenním  soustředěním  v  Pten-
ském dvorku,  kde  po dlouhé  zimní 
přestávce mladí  hasiči  oprašují  své 
dovednosti.  Na  začátku  května  se 
naplno rozjíždí kolotoč závodů. Ka-
ždý  víkend  alespoň  jedna  soutěž, 
ale někdy třeba i dvě. A ve stejném 
tempu  pokračujeme  až  do  půlky 
července.  Následuje  měsíc  oddech 
a v druhé půlce srpna začínáme zno-
vu.  Sezóna  končí  prvním  říjnovým 

víkendem, kdy se koná závod požár-
nické všestrannosti. 

A teď už něco málo k družstvům 
z Krasic. Letos jsme z dětí poskláda-
li  celkem  tři  týmy,  a  to  dvě mladší 
a  jedno starší. Mládežnická základ-
na se každým rokem rozrůstá a mla-
dí  hasiči  nám  dělají  velkou  radost. 
Největším  úspěchem  je  výsledek 
z  premiérového  ročníku  Okresní 
dětské  ligy  Prostějovska,  což  je  se-
riál  10  závodů  v  požárním  útoku, 
kde se za každé umístění z jednotli-
vých  soutěží  sbírají  body  do  celko-
vého  hodnocení.  Našim  dětem  se 

podařilo zvítězit v obou kategoriích 
a  ještě  k  tomu  přidat  i  třetí  místo 
v kategorii mladších žáků. Krásného 
umístění  jsme dosáhli  i na nočních 
závodech  v  Bochoři.  Mladší  získali 
4. a 10. místo z 45 družstev a starší 
obsadili rovněž 4. místo z 60 týmů. 

Sezóna  2018  se  rozhodně  zařadí 
mezi  nejúspěšnější  v  naší  historii. 
Velkou zásluhu na tom má samozřej-
mě mládež, ale zahanbit se nenechalo 
ani družstvo žen. I přesto, že ve měs-
tě  nemáme  tréninkovou  plochu  pro 
dospělé  dobrovolné  hasiče,  tak  se 
holkám podařilo vyhrát Olomouckou 

noční ligu a obhájit tak titul z loňské-
ho roku. Krasická hasičská zbrojnice 
se  tedy  na  pár měsíců  stane  domo-
vem pro tři krásné putovní poháry.  

Na  závěr  bych  chtěla  poděko-
vat  Statutárnímu  městu  Prostějov 
za  finanční  podporu,  kterou  nám 
poskytlo,  dále  trenérům,  vedoucím 
a všem dalším, kteří se jakkoliv po-
díleli na letošní sezóně. Největší dík 
ale  patří  našim  dětem.  Bez  jejich 
píle,  snahy  a  odhodlání  by  to  totiž 
rozhodně nešlo. 

Karolína Burešová, vedoucí 
mládeže SDH Krasice

Pozvánka
Moravsko-slezská  křesťanská 
akademie,  region  Prostějov  vás 
zve na přednášku Doc.Dr.Pe-
tra Chalupu ThD, z univerzity 
v  Olomouci,  kterou  vysloví  dne 
21.listopadu  2018  v  17,30  hod. 
v  CM  gymnaziu  ,  Komenského 
17. na téma Mladí v bibli.Těšíme 
se na vaši návštěvu.

Karel Kotyza.

Skončili  historicky  první  komunální 
volby, ve kterých se vaši přízeň snažilo 
získat  i hnutí Svoboda a přímá demo-
kracie  –  Tomio  Okamura.  Mohli  jste 
nás  potkávat  na  městě,  číst  náš  pro-
gram,  diskutovat  s  našimi  kandidáty. 
Je těžké hodnotit výsledek voleb, když 
je první. Není s čím srovnávat. Získali 
jsme v absolutním počtu 30644 hlasů, 
což  nám  se  7,34%  přineslo  dva man-
dáty v Zastupitelstvu města Prostějova. 
Nejvíce vašich hlasů získali Ing. Radim 
Fiala a Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA, 
kteří zasednou v Zastupitelstvu města. 
Jedná se o úspěšný vstup do komunální 
politiky a za vaši důvěru vám děkujeme.

Nyní  přichází  období  práce,  kdy 
budeme  chtít  dokázat,  že  Váš  hlas 
pro  nás  byl  dobrou  volbou.  Budeme 
maximálně usilovat o prosazení bodů 
z  našeho  programu  tak,  aby  to  bylo 
přínosné  pro  občany  města  i  město 
samotné.

Jednou z priorit SPD v Prostějově 
je  centrum města,  kde  je  při  nečin-
nosti bývalého vedení zakonzervován 

velmi neutěšený stav. Zde věříme, že 
najdeme  soulad  napříč  politickým 
spektrem. Centrum musí být plné ze-
leně, parkovacích ploch a musí zde být 
dostatečně velký společenský sál. Roz-
hodovat na podkladě nezávislých od-
borných  posudků.  Rozhodnutí  musí 
být zcela transparentní.

Chceme  udržet  mladé  rodiny 
ve městě výstavbou startovacích bytů 
s dostupným nájemným. To současně 
s dostatečnou kapacitou jeslí a mateř-
ských škol. Je nutné rekonstruovat vo-
dovodní a kanalizační síť, do které se 
léta neinvestovalo a která  je  již často 
v havarijním stavu. Dokončit obchvat 
města  a  ulevit  centru  od  dopravní 
zátěže.  Jsme  proti  hernám  v  centru 
města, kdy jejich dostupnost často ničí 
celé  rodiny.  Chceme  rekonstruovat 
stadion  ve  Sportovní  ulici  a  vytvořit 
zde otevřený víceúčelový stánek, kde 
se dají provozovat různé sporty. Jsme 
pro smysluplné budování cyklostezek 
a  máme  zpětnou  vazbu  dlouholetý-
mi  zkušenostmi  z  pořádání  cyklis-

tických  akcí.  Dnes 
jsou  fenoménem 
právě  různé  běhy, 
překážkové  závody, 
cykloturistické akce, 
kterých  se  účastní 
tisíce  lidí.  Lidí,  kte-
ří  se  ubytovávají, 
chodí do restaurací, 
nakupují.  Těmito 
akcemi přivedeme do města turisty se 
zájmem o sport. 

Myslíme ovšem i na seniory a pro 
ně chceme udržet a případně vybudo-
vat dostatečnou kapacitu domů s pe-
čovatelskou službou. Pro ty aktivní vy-
budovat tělocvičny pod širým nebem 
a místa, kde by se mohli setkávat. Pro-
stějov musí být městem pro všechny 
generace.

Vaše důvěra, kterou jste nám pro-
jevili v těchto volbách, zavazuje a ne-
zklameme ji! 

Ing. Radim Fiala
Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA

Děkujeme našim voličům!
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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. 

Bude zima, bude mráz aneb 
lampionová cesta za panem 
myslivcem.
17. ročník tradiční akce pro veřej-
nost. Lampiony a krmení pro lesní 
zvěř na zimu s sebou! 
Sraz je v úterý 6.11. v 17 hodin 
před MC Cipísek na sídlišti Svo-
body. Na konci cesta nás bude 
čekat opět pohádka, zpívání a pan 
myslivec. Akce je určena veřej-
nosti, není potřeba přihlašovat se 
předem. V případě deště se akce 
nekoná.

Wi-fič
Žijeme život na síti? Umíme se od-
poutat od svých telefonů a umí to 
naše děti? Stanou se z našich dětí 

závisláci ? Jaké jim hrozí nebez-
pečí? Nechcete, aby digitální tech-
nologie ovládly život vám a vašim 
dětem? Jak využívat digitální 
technologie smysluplně? 
Workshop s D.Bezdomnikovem 
pro dospělé.v úterý 20.11. v 18.00

Nebojte se emocí
Víte, že emoce ovlivňují naši 
paměť i schopnost učit se? Víte, 
že jak se naučíme ovládat emoce 
v dětství ovlivní jednání v dospě-
losti? Jak zvládat strach, vztek 
i agresivitu dětí? Víte, že emoční 
inteligence může být důležitější 
pro život než IQ? 
Zážitkový seminář pro rodiče 
s Markétou Skládalovou v sobotu 
10. 11. 9.00–12.00.
Kurz šití na stroji pro mírně 
pokročilé
Kurzy povedou opět L. Křenková  
a S. Wantulová. dle rozpisupro při-
hlášené vždy v pondělí 17.30–20.30. 

Drátkohraní / Andělé a vá-
noční ozdoby
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 28. 11. pro děti 6–12  
16:00–17.30, pro dospělé  
18.00–20.00. 

Budeme mít miminko
besedy pro nastávající maminky 
s porodní asistentkou a mladou 
maminkou N. Hénikovou 
v úterý 13. 11. v 18.00 Témata: 
těhotenství, komunikace s mimin-
kem, příprava na porod, porodní 
plán, doprovod k porodu atd.
v úterý 27. 11 v 18.00 Témata: 
šestinedělí, kojení, kontaktní rodi-
čovství, nošení dětí v šátku atd.

Předvánoční úklid v nás
Připravujete se na velký vánoční 
úklid? Zkuste to bez čistících pro-
středků a zaručených postupů! 
Přijďte si uklidit svoji mysl na zá-
žitkový podvečer s Andreou Sná-
šelovou. Pojďte věnovat tento čas 
jen sami sobě a hledat pozitivní 

nadhled nad svým životem.
Seminář pro všechny dospělé 
ve středu 21. 11. v 18.00 

Individuální právní poraden-
ství s Mgr.Alenou Hálkovou dle 
objednání
Individuální psychologické 
poradenství s PhDr. PetrouTen-
glerovou dle objednání 

Individuální poradenství 
v péči o dítě s Mgr.Ivanou Ha-
louzkovou dle objednání 
Individuální poradenství 
v oblasti zdravého pohybu 
pro dospělé a dětí
Zdravý pohyb, správný vývoj dětí, 
odstranění bolestí a špatného dr-
žení těla cvičením, aromaterapie, 
podpora zdraví přírodními pro-
středky apod. s Mgr. H.Peterko-
vou 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. Součás-
tí programů je sílení v rodičov-
ských skupinách a předávání zku-
šenost i individuální poradenství 
v oblasti výchovy a komunikace 
s dětmi. Právě probíhá cyklus 
září–prosinec.

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 podpo-
řeny z dotač-
ního progra-
mu MPSV, 
Statutárním 
městem Pro-
stějov a Olo-
mouckým 
krajem.

Program MC Cipísek  LISTOPAD 2018POZVÁNKA – 
MOJE DIVADLO
1. 12. 2018 / 19:00 hodin 
/ přednáškový sál / mimo 
předplatné

Didier Bénureau
Můj tchán je princezna
Moje divadlo Prostějov – Režie: 
Pavel Drmola
Hrají: J. Dohnal, P. Drmola,  
M. Drmolová, H. Švédová, 

P. Kutalová
Provokativní 
francouzská 
komedie 

o tom, jak snadno se mohou 
člověku změnit jeho dosud neotře-
sitelně pevné životní zásady. Stačí 
pouhá maličkost, jen aby se zeť 
svému vlastnímu tchánovi svěřil, 
že se do něj patrně zamiloval.
Realizováno za podpory města 
Prostějov
Vstupenky je možné zakoupit 
v divadelní pokladně Městského 
divadla v Prostějově.
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INZERCE

MÁME PRO VÁS 
STABILNÍ PRÁCI
náborový příspěvek 

až 24.000 Kč

tel.: 582 301 611
paní Derková

DerkovaD@sppv.cz  

www.sppv.cz

svářeč
zámečník

obsluha CNC

MÁME PRO VÁS 
STABILNÍ PRÁCI
náborový příspěvek 

až 24.000 Kč

tel.: 582 301 611
paní Derková

DerkovaD@sppv.cz  

www.sppv.cz

svářeč
zámečník

obsluha CNC
MÁME PRO VÁS 
STABILNÍ PRÁCI
náborový příspěvek 

až 24.000 Kč

tel.: 582 301 611
paní Derková

DerkovaD@sppv.cz  

www.sppv.cz

svářeč
zámečník

obsluha CNC
MÁME PRO VÁS 
STABILNÍ PRÁCI
náborový příspěvek 

až 24.000 Kč

tel.: 582 301 611
paní Derková

DerkovaD@sppv.cz  

www.sppv.cz

svářeč
zámečník

obsluha CNC
RV

18
02

12
2/

01

Kelčice 144, 798 08
Vranovice-Kelčice

Pece na vypalování keramiky
Vrámci rozšíření pracovního týmu

přijmeme do hlavního pracovního poměru:

Technolog
Technolog – Konstruktér
Elektrotechnik
Skladník –
administrativní pracovník
Stavěč pecí

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

a.s.

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

Kelčice 144, 798 08
Vranovice-Kelčice

Pece na vypalování keramiky
Vrámci rozšíření pracovního týmu

přijmeme do hlavního pracovního poměru:

Technolog
Technolog – Konstruktér
Elektrotechnik
Skladník –
administrativní pracovník
Stavěč pecí

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

a.s.

                     Životopisy zasílejte na e-mail:
 vedeni@kittec.cz

Pece na vypalování keramiky

V rámci rozšíření pracovního týmu 
přijmeme do hlavního pracovního poměru:

Konstruktéra
Elektrikáře
Zámečníka
Montážního dělníka
Stavěče pecí
NABÍZÍME
• perspektivní dlouhodobé zaměstnání

ve firmě se zahraniční účastí
•
 

odpovídající ohodnocení
•
 

firemní benefity: závodní stravování/stravenky,
firemní akce

• práci v zajímavém oboru

RV
18

02
11

1/
01

RV
18

02
20

6/
01
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.
Nám.  J.  V.  Sládka  2,  79604  Pro-
stějov-Krasice,  http://prostejov.
dcpr.cz/,  cprprostejov@ado.cz,  tel. 
608 228 464

MATEŘSKÉ CENTRUM – kaž-
dé pondělí od 9–12 hod
Mateřské  centrum  nabízí  prostor 
pro maminky i děti. Děti se vydová-
dí, zatancují si, zazpívají, něco vyro-
bí a získají kontakt se svými vrstev-
níky před vstupem do MŠ. Program 
pro maminky probíhá bez odloučení 
od dětí. Vítány jsou všechny mamin-
ky a děti od narození do 5-ti let. 

PRVNÍ ŠKOLIČKA – každé úte-
rý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod
Dopolední  adaptační  kroužek  pro 
děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku 
usnadňuje přípravu na nástup do MŠ, 
připravuje na separaci od rodičů a na-
vazování  vztahů  s  vrstevníky  v malé 
skupině a bezpečném prostředí.
!!! Přijímáme nové děti. !!!
Těšíme se na vás. 
V  případě  vašeho  zájmu  o  někte-

rou  z  nabídek,  se  můžete  přihlá-
sit  u  Bc.  Blanka  Neckařová,  tel.: 
608 228 464 nebo emailem na adre-
su: cprprostejov@ado.cz .

SEMINÁŘ „JAK VÉST DĚTI 
K ODPOVĚDNOSTI“
KDY: 17. listopadu 2018  
OD 14:00–18:30
Přednáší Bc. Marcela Anežka Kořen-
ková-lektorka  projektu  KER  a  tera-
peutka  v oblasti  rodičovského pora-
denství. Zaměříme se na to,  jak děti 
učit odpovědnosti, jak pomoci dětem 
překonávat  překážky  a  čelit  těžkos-
tem v životě, jak se vyrovnávat s fru-
strací, nepohodlím, jak se chovat, aby 
mohly dosáhnout svých cílů.
Přihlásit se můžete zde: https://1url.
cz/ntPiy
Cena semináře je 200 Kč pro jednot-
livce, 300 Kč pro pár.
Aktivity projektu SPOKOJENÁ RO-
DINA  jsou  podpořeny  z  dotačního 
programu  RODINA  A  OCHRANA 
PRÁV  DĚTÍ  MPSV  Olomouckým 
krajem a městem Prostějov

Milí spoluobčané, s tímto heslem jsme 
šli do našeho volebního klání v letoš-
ních    podzimních  komunálních  vol-
bách. Nebylo a není to prázdné heslo, 
protože  jsme  se  jím  v  předchozích 
čtyřech letech řídili a mnohému dob-
rému jsme naší prací k rozkvětu města 
přispěli a budeme se jím řídit i v násle-
dujícím volebním období. Naši před-
chozí  práci  jste  v  letošních  volbách 
ohodnotili 26 864 hlasy, což je o 1 672 
hlasů více jako v roce 2014 a obhájili 
jsme 2 mandáty v zastupitelstvu měs-
ta. Za to vám, milí Prostějované, patří 
upřímný dík. Získali  jsme více hlasů, 
a to i přesto, že místní média nám ne-
dávala mnoho šancí a některé články 
byly vůči nám více jako nekorektní. 

Stojíme dnes na startovní čáře no-
vého zastupitelstva města. Vzhledem 
k  tomu, že ve volebních programech 
napříč  politickým  spektrem  všichni 
mají  zájem  o  bezpečnost města,  bu-
dování  zeleně,  parkovací  domy,  sta-
rost o mladé začínající občany i seni-
ory, lepší chodníky a dopravu, dotace 
do  sportu  všech  kategorií,  vytěsnění 
hazardu  z  centra města,  a  další  spo-
lečné  oblasti-  očekávám  tedy,  že  bu-

deme  mít  při  jednání  zastupitelstva 
mnoho  společných  zájmů pro  rozvoj 
města. Přál bych si, aby i to, co jsem 
nenašel  ve  všech  volebních  progra-
mech, ale pouze v našem programu, 
tedy  ctít  názory  politického  oponen-
ta,  slušné  chování,  aby  nebyly  vyvo-
lávány  zbytečné  spory  a  obstrukce, 
aby jednání zastupitelstva města byla 
vedena  na  principech  nezištnosti, 
nestrannosti,  odpovědnosti,  čestnos-
ti  a  otevřenosti,  přijmou  na  začátku 
volebního  období  i  ostatní  politické 
subjekty. Novému zastupitelstvu a no-
vému  panu  primátorovi  Mgr.  Fran-
tiškovi  Jurovi přejeme mnoho  zdaru 
a věřím, že i my budeme pozitivní si-
lou směřující k rozkvětu našeho už tak 
krásného města.

Za MěO KDU-ČSL  
ing. Petr Kousal  

a MVDr. Zuzana Bartošová

Dělat to, co je správné pro Prostějov

Město získalo finance  
z Motivačního programu pro obce
Město Prostějov  se  v  letošním  roce 
rozhodlo zažádat o poskytnutí finan-
cí z Motivačního programu pro obce 
od společnosti Elektrowin, a.s.

Jako  předmět  podpory  byl  zvo-
len nákup 4  kusů mobilních nájez-
dových  plošin  k  wintejnerům  (jed-
ná  se  o  velkoobjemové  kontejnery 
na  sběrných  dvorech,  do  nichž  se 

ukládají  lednice  a  jiné  elektrospo-
třebiče  odebírané  společností  Elek-
trowin,  a.s.).  Tyto  plošiny  velmi 
ulehčí  práci  zaměstnancům  sběr-
ných dvorů.  

Na  mobilní  nájezdové  plošiny 
město Prostějov získalo v září z Mo-
tivačního programu 2018 od společ-
nosti Elektrowin, a.s. 9 400,- Kč. -ik-
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Archeologie prostějovské průmyslové 
zóny aneb od pravěké osady 
k průmyslové aglomeraci
Pavel Fojtík
Na listopad 2018 připravil Klub his-
torický  a  státovědný  v  Prostějově 
další ze série oblíbených přednášek 
PhDr.  Pavla  Fojtíka,  o  současném 
stavu  archeologického  výzkumu 
na Prostějovsku. Tentokrát seznámí 
odborný  pracovník  prostějovského 
pracoviště  Ústavu  archeologické 
památkové  péče  Brno,  v.v.i.  poslu-
chače  s  výsledky  zcela  nedávného 
a nebývale rozsáhlého záchranného 
archeologického  výzkumu předchá-
zejícího  výstavbě  výrobního  areálu 
společnosti MUBEA. Téměř 8 měsí-
ců  trvající  terénní  odkryvy  přinesly 
řadu cenných poznatků – objeveno 
bylo  kupříkladu  sídliště  a  soudobé 
kostrové  pohřebiště  lidu  kultury  se 
šňůrovou keramikou, hrnčířský are-
ál se studnami z pozdní doby římské, 

ale i pozůstatky novověké bažantni-
ce založené Pernštejny v průběhu 16. 
století.

Klubová přednáška  se uskuteční 
v  tradiční  třetí  úterý  v  měsíci  dne  

20. listopadu 2018 v 17 hodin ve vý-
stavním sále Státního okresního ar-
chivu  Prostějov  v  Třebízského  ulici 
č. 1. Všichni jsou srdečně zváni.

-tc-

KČT Kosíř  
Prostějov děkuje
Klub  českých  turistů  Kosíř  Prostě-
jov, z. s., děkuje Statutárnímu městu 
Prostějov za přidělení dotace na rok 
2018 ve výši 35.000 Kč.

Tyto prostředky byly použity jako 
příspěvek  pro  naše  letošní  turistic-
ko-poznávací akce. 

Díky tomuto příspěvku jsme tyto 
akce mohli uskutečnit k naprostému 
splnění účelů akcí . Václav Kopečný,  
 místopředseda KČT Kosíř

Vánoční Bratislava
Pořadatel: Sportcentrum –  
DDM Prostějov
www.sportcentrumddm.cz 
Termín: pátek 7. prosince 2018
Sraz účastníků: 13:00 hod. 
nástupiště H („u lokomotivy“),  
hl. nádraží v Prostějově
Zaměření: rodinná akce, ale 
i individuální účastníci (děti 
i dospělí)
Program: prohlídka okolí 
Bratislavského hradu, procházka 
do centra Bratislavy nábřeží 
Dunaje, Primaciálne náměstí, Stará 
radnice, Františkánské náměstí, 
Michalská ulice, Dóm sv. Martina, 
Národní divadlo,  Rolandova kašna, 
náměstí SNP.
Bratislava se může pyšnit 
dosud nezkaženými trhy plnými 
tradičních a ručně vyráběných 
výrobků ze skla, kůže, keramiky 
a dalšího. Poznejte kouzlo Vánoc 
našich nejbližších a bratrských 
sousedů, aniž si tím narušíte délku 
víkendu.
Pedagogický dohled zajištěn.

Vánoční Budapešť
Pořadatel: Sportcentrum –  
DDM Prostějov
www.sportcentrumddm.cz
Termín: sobota 15. prosince 2018
Sraz účastníků: 04:30 hod. 
nástupiště H („u lokomotivy“) 
hlavní nádraží v Prostějově 
Zaměření: rodinný zájezd, ale 
i individuální účastníci
Program: prohlídka nejznámějších 
pamětihodností maďarské
metropole: Královský palác, Maty-
ášův chrám, Rybářská bašta, An-
drássyho třída, parlament rozchod 
na největším vánočním trhu před 
cukrárnou Gerbeaud součástí zájez-
du možnost navštívit světoznámé 
termální Széchényiho lázně, příp. 
bruslení na jedné z největších ledo-
vých ploch v Evropě
Pedagogický dohled zajištěn.
Cena: 840,- Kč (doprava, služby 
průvodce, pojištění)
Přihlášky:  
www.sportcentrumddm.cz  
(sekce „Akce“)
Informace: Jan Zatloukal 

jzatloukal@sportcentrumddm.cz 
+420 777 311 108

Vánoční Krakov
Pořadatel: Sportcentrum –  
DDM Prostějov 
Termín: sobota 8. prosince 2018
Sraz účastníků: 06:30 hod. ná-
stupiště H („u lokomotivy“) hlavní 
nádraží v Prostějově 
Zaměření: rodinný zájezd, ale i in-
dividuální účastníci (děti i dospělí) 
Program: návštěva historického 
centra města a hradu Wawel 
možnosti prohlídek muzeí vč. Dámy 
s hranostajem
Pedagogický dohled zajištěn. 
Cena: 540,- Kč (doprava, služby 
průvodce, pojištění) 
Přihlášky:  
www.sportcentrumddm.cz 
(sekce „Akce“)
Informace: Jan Zatloukal
jzatloukal@sportcentrumddm.cz
+420 777 311 108 
S sebou: teplé nepromokavé 
oblečení, průkaz zdravotního 
pojištění, cestovní průkaz

Vánoční Vídeň
Pořadatel: Sportcentrum –  
DDM Prostějov
www.sportcentrumddm.cz 
Termín: neděle 9. prosince 2018 
Sraz účastníků: 07:50 hod. 
nástupiště H („u lokomotivy“) 
hlavní nádraží v Prostějově 
Zaměření: rodinná akce, ale 
i individuální účastníci 
Program: návštěva centra 
města a jednotlivých trhů nedělní 
sváteční den není ve Vídni určen 
k nakupování, proto je atmosféra 
uvolněnější
Pedagogický dohled zajištěn. 
Cena: 440,- Kč (doprava, služby 
průvodce, pojištění) 
Přihlášky:  
www.sportcentrumddm.cz  
(sekce „Akce“)
Informace: Jan Zatloukal
 jzatloukal@sportcentrumddm.cz
+420 777 311 108 
S sebou: teplé nepromokavé 
oblečení, průkaz zdravotního 
pojištění, cestovní průkaz

Vánoční cestování

Sedmikráska zve:
podzimní kurzy  

bezlepkového pečení
15. 11., 6. 12., 13. 12.

Kursy budou probíhat na ZŠ 
Melantrichova v Prostějově 
v čase od 16.–19. hodin.

Informace: Ludmila Bedná-
řová, předsedkyně Sdružení 

„Sedmikráska“, 
tel.: 777 140 734
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ČER
N E D Ě L E
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Prostějov
sál Českobratrské církve 
evangelické 
(U Kalicha 1 /  Kollárova 6)
19:30 hod.

P E T R M A Š L A Ň
H o s t é :
V E R O N I K A  Z A C H A R O V Á  ( z p ě v )
M A R T I N  „ T U G I “  P I V O Ň K A  ( p e r k u s e )

V I O L O N C E L L O

N A  P R O G R A M U

Petr  I l j ič  Čajkovski j

Jaroslav Ježek

Louis Armstrong

Jiří  Kabát a další . . .

VE
D A N I E L J U N

K L A V Í R

Bez názvu-1   1 15.10.2018   12:33:23
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Vykoupíme a v hotovosti zaplatíme 
starožitný nábytek, chromový, umakartový 

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

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

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

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

Neváhejte a zavolejte – tel.: 773 113 303

RV
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18

4/
10

INZERCE

tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 5. listopadu,  

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 zvířatům
Uspávání ježků
KDY:  pátek 9. listopadu,  

od 16:00 do 17:30
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

Husovo nám. 67, Prostějov 
Benefiční akce – beseda o ježcích, je-
jich životě a zimním spánku. Povídání 
bude doplněno ukázkou živých ježků 
– dozvíte se, jak ježek dělá klubíčko, 
kolik má bodlinek, jestli má ocásek 
a jaký má zrak. 
Pokud se nemůžete akce zúčastnit, 
ale rádi byste na ježky přispěli, mů-
žete nadílku donést do Ekocentra Iris, 
a to každé úterý a čtvrtek ve 13–16 
hod. až do 14. prosince. O předání 
do stanice se postaráme. 

vycházka nejen pro rodiny s dětmi

Vycházka do lázní Skalka
KDY:  sobota 10. listopadu,  

od 9:45 do 15:00
KDE: Pivín, Skalka, Čelčice
Vycházka povede z Pivína do lázní 
Skalka a Čelčic. Cestou navštívíme 
lesík s jezírky Na Skalkách. 
Ráno sraz na hl. nádraží v Prostě-
jově v 9:45. Návrat vlakem z Čelčic 
do 15:00. Délka trasy max. 6 km. 
Poplatek 30 Kč/osobu.
tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 19. listopadu,  

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. 

seminář pro pedagogy
Voda v krajině
KDY:  pátek 23. listopadu,  

od 8:00 do 12:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

Husovo nám. 67, Prostějov
Seminář především pro pedagogické 
pracovníky základních škol. 
Seminář je pro pedagogy zdarma. 

Léčivá moc bylinek V.
KDY:  středa 28. listopadu, 17:00–19:00
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-
tem této přednášky budou dýchací 
cesty. Opět nás čeká ochutnávka čaje 
namíchaného autorem z jeho vlast-
ních bylin. Poplatek 60 Kč/osobu.

PŘIPRAVUJEME:
akce pro veřejnost
Vánoční nadílka pro  
zvířátka v sadu na Kosíři 
KDY:  neděle 2. prosince, 9:30–12:30
KDE:  ovocný sad Oulehle  

na Velkém Kosíři
Nedělní Mikulášský výstup na Kosíř, 
který pořádá Klub českých turistů 
Smržice, doplníme krátkým zastavením 
u ovocného sadu Oulehle. I tentokrát 
budeme pomáhat živočichům, kteří sídlí 
v sadu i v okolních lesích. V sadu ozdobí-
me vánoční stromky různými pochout-
kami pro ptactvo, zajíce, srnky a další 
živočichy. Materiál na výrobu ozdob si 
buď přineste s sebou, anebo můžete 
využít našich surovin. Při výrobě jedlých 
ozdob se můžete zahřát u ohýnku 
a ochutnat horký ovocný čaj. 

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 listopadu tyto akce:

Přehled 
odchycených psů 
v Prostějově, které 
je možné si osvojit

Liga na ochranu zvířat ČR místní or-
ganizace Olomouc, pobočný spolek

Telefon:    585  418  484,  E-mail: 
olomouc.utulek-loz@seznam.cz,  

Aktuální  přehled  odchycených 
psů najedete na webových stránkách 
útulku:  http://www.olomouckyutu-
lek.cz

Evid. č. 5560 (Aston) - pes kříže-
nec,  nalezen  dne  5.  9.  2018, místo 
nálezu: ulice Za Místním nádražím
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Stavte se na nově 
otevřenou pobočku

Spořicí účet 
s neomezeným
limitem

Prostějov, Kostelní 4644/12 

Po–Pá: 9.00–12.00, 12.30–17.00

Inzerce_Prostejov_v2.indd   2 19.10.18   9:05

INZERCE

Setkání s Olgou Stehlíkovou
Pokračuje druhý ročník jedinečné-
ho projektu Spisovatelé do kniho-
ven, jehož cílem je propagovat sou-
časnou  kvalitní  českou  literaturu 
a  představit  veřejnosti  zajímavé, 
známé  i  méně  známé  české  auto-
ry. Dalším, koho v rámci letošního 
ročníku tohoto projektu přivítáme, 
bude  básnířka,  literární  publicis-
tka  a  editorka  Olga  Stehlíková. 
Edičně připravila desítky knih po-

ezie a prózy pro různá česká nakla-
datelství.  Debutovala  v  roce  2014 
sbírkou Týdny, za kterou obdržela 
Magnesii  Literu.  Začátkem  roku 
vyšel  její  experimentální  projekt 
Vejce/eggs,  ve  kterém  předkládá 
101  dvojverší  a  propojuje  poezii, 
překlad a hudbu. A právě v těchto 
dnech  jí  vychází  zcela  nová  kniha 
Vykřičník  jak  stožár  a  pod  pseu-
donymem  Jaroslava  Oválská  také 

její společná sbírka s básníkem Mi-
lanem Ohniskem Půjdu  za  lyrický 
subjekt.  Nenechte  si  ujít  besedu 
a autorské čtení ve středu 21. listo-
padu v 17 hod. 

Jak se žije nevidomým
Ve  středu  14.  listopadu  máte  je-
dinečnou  příležitost  nahlédnout 
do  světa  zrakově  postižených. 
V  prostějovské  knihovně  bude 
v  rámci  Dne  nevidomých  od  14 
do  16  hod.  probíhat  prezentační 
akce  Sjednocené  organizace  ne-
vidomých  a  slabozrakých  SONS 
a  regionálního  střediska  Tyflo-
Centra v Prostějově. V prostorách 
půjčovny  pro  dospělé  se  budete 
moct  prostřednictvím  speciálních 

brýlí  simulujících  různé  zrako-
vé  vady  alespoň  na  chvilku  vžít 
do  pocitu  zrakově  postižené  oso-
by. Ukážeme vám také čtení a psa-
ní  Braillova  písma  na  Pichtově 
psacím  stroji.  Na  hudebním  od-
dělení bude možné si prohlédnout 
a  vyzkoušet  různé  kompenzační 
pomůcky  usnadňující  sebeobslu-
hu  a  prostorovou  orientaci,  ale 
také notebook  s mluvícím a  zvět-
šovacím  programem,  mobilní  te-

lefon  s  hlasovým  výstupem  a  hry 
pro  nevidomé.  V  knihovně  je 
k  dispozici  i  spousta  zvukových 
knih a filmů s audiopopisem, a tak 
můžete nahlédnout i do jejich bo-
hatého fondu. Součástí prezentace 
bude  také  prodejní  výstava  vý-
robků z pedigu a keramické hlíny 
vytvořených v rámci tvořivé dílny 
nevidomých.  Pracovníci  SONS, 
Tyflocentra  i  knihovny  se  těší 
na vaši návštěvu.

Oceán plastů
Ve  čtvrtek 22.  listopadu v  17 hod. 
přijďte na promítání filmu A Plas-
tic  Ocean,  které  se  koná  pod  zá-
štitou  Greenpeace  ČR.  Režisér 
a novinář Craig Leeson spolu s re-
kordmankou ve freedivingu a eko-
logickou aktivistkou Tanjou Stree-
ter a celým týmem vědců odhalují 
šokující pravdu o úrovni znečištění 
a  množství  plastu  v  našich  oceá-
nech.  To,  co  začíná  jako  idylický 
dokumentární  film o krásách oce-
ánů,  končí  alarmujícími  záběry 
plastového  podvodního  světa. Ka-
ždým  rokem  vzniká  300  milionů 
tun  plastového  odpadu,  a  pokud 
se  situace nezmění, do  roku 2050 
bychom  v  oceánech  mohli  vidět 
plavat  více  plastu  než  ryb.  „Plast 
je nejodolnější materiál, který kdy 
člověk  vyrobil.  Každý  kousek  se 
v určité formě na naší planetě stále 
nachází,“ dodává k motivaci vzniku 
filmu režisér. Film bude promítán 
v anglickém jazyce s českými titul-
ky.  Vstup  je  volný,  více  informací 
o  filmu  najdete  na:  http://www.
plasticoceans.org/
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CELÝ MĚSÍC
OSUDOVÉ OSMIČKY V DĚJINÁCH REPUBLIKY: ONLINE KVÍZ
U příležitosti stého výročí vzniku našeho státu jsme pro vás připravili další vědomostní soutěž. Tentokrát bude věnována významným his-
torickým událostem, které se odehrály v uplynulém století, v letech s osmičkou na konci letopočtu. Kvíz najdete na adrese: www.knihovnapv.
cz/soutez. Ti, kdo odpoví správně na všechny otázky, budou zařazeni do slosování o knižní ceny. Soutěžit můžete celý listopad.

LUŠTÍME S KNIHOVNOU
Pokračuje 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., 15., 29. 11. | ČT | 15–17H | UČEBNA  

PORADNA SOS
5.11. | PO | 17.30H | PODKROVNÍ SÁL   

DEN PRO IZRAEL
6., 20. 11. | ÚT | 9.30H | PODKROVNÍ SÁL   

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
8.11. |  ČT | 9.30H | PODKROVNÍ SÁL   

SETKÁNÍ S PAMĚTÍ
13.11. | ÚT | 9.30H | PODKROVNÍ SÁL   

PROMÍTÁNÍ PRO NEVIDOMÉ
14.11. | ST | 14–16H | PŮJČOVNA, HUDEBNÍ ODDĚLENÍ   

JAK SE ŽIJE NEVIDOMÝM 
15.11. | ČT |17H | PODKROVNÍ SÁL   

ZA KRÁSAMI BALKÁNU
21.11. |  ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL   

SETKÁNÍ S OLGOU STEHLÍKOVOU
22.11. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL   

FILM A PLASTIC OCEAN
26.11. | PO | 17H | PODKROVNÍ SÁL   

ŠKOLA A DĚTI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI 
27.11. | ÚT | 9H | PŮJČOVNA   

TVOŘIVÁ KNIHOVNA
28.11. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL   

BOJ O SLOVENSKO V ROCE 1918
30.11. | PÁ | 8-13H | BUDOVA SŠ ART ECON, HUSOVO NÁM. 91   

NA STOPĚ LITERATUŘE

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 – Asoci-
ace s Vámi budou řešit Váš konkrétní problém. 

Diskusní podvečer určený jak těm, kteří se chtějí dozvědět o Izraeli něco nového, 
tak těm, kteří vědí a chtějí diskutovat. Hosty budou přední čeští odborníci na blíz-
kovýchodní problematiku RNDr. Mojmír Kallus, Ing. Jaromír Vykoukal a Ing. Daniel 
Žingor. Téma: Izrael – mediální obraz vs. realita.

Pravidelné setkání účastníků Virtuální Univer-
zity třetího věku. Další přednáška z cyklu „České 
dějiny a jejich souvislosti II.“. Koná se pod záštitou 
Provozně ekonomické fakulty České zemědělské 
univerzity v Praze.

Další setkání účastníků minulých kurzů trénování paměti. Připomeneme si významné 
události našich dějin, budeme procvičovat, co jsme se už naučili, trošku přemýšlet, 
soustředit se a přitom si zopakujeme některou z paměťových technik. Těšíme se 
na vás. 

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

Prezentace Sjednocené organizace nevidomých 
a slabozrakých SONS a regionálního střediska Ty-
floCentra v Prostějově v rámci Dne nevidomých. 
Nahlédněte do světa zrakově postižených - můžete 
si vyzkoušet např. čtení a psaní Braillova písma, tel-
efon a počítač s hlasovým výstupem, hry pro nevi-
domé a další pomůcky. 

Prostějovští cestovatelé Vlastimil Hadra a Josef Franc budou povídat o putování 
Srbskem a Černou Horou, pěšky i na kole, za krásnou, ještě neporušenou přírodou, 
přátelskými lidmi a kulinářskými zážitky.

Promítání filmu pod záštitou Greenpeace ČR. Ekologický dokumentární film odha-
luje šokující pravdu o úrovni znečištění a množství plastu v našich oceánech. 

Další přednáška Mgr. Venduly Kaprálové z doprovázející or-
ganizace Dobrá rodina o.p.s. Tentokrát si budeme povídat 
o tom, proč mohou mít děti v pěstounské péči obtíže ve 
škole a jak jim můžeme pomoct situaci zvládnout. 

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

Další přednáška popularizátora vojenské historie Ing. 
Jaromíra Vykoukala je připomínkou 100. výročí vzniku 
Československa a bude věnována vojenskému konfliktu mezi 
Republikou československou a Maďarskou republikou rad 
v roce 1918. 

Znalostní literární soutěž pro studenty 
prostějovských základních a středních 
škol. Hrajeme o knižní ceny, ale hlavní je 
něco se dozvědět a pobavit se.

Autorské čtení básnířky a literární kritičky Olgy Stehlíkové se 
uskuteční v rámci jedinečného projektu Spisovatelé do kni-
hoven, jehož cílem je představit čtenářům zajímavé současné 
české autory. 
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Škola a děti v pěstounské péči
Dítě  v  pěstounské  péči  je  jako 
každé  jiné. Má své kamarády,  zá-
liby,  chodí  do  školy…  Ale  někdy 
se  stane,  že mu  to  ve  škole nejde 
tak dobře,  jako  jeho  spolužákům. 
Učení mu nejde tak rychle, jak by-
chom  si  přáli,  je  více  nepozorné, 
občas  přinese  domů  nějakou  tu 
poznámku.  Je  to  nevyhnutelné? 

Dá se s tím něco dělat? Může dítě-
ti pomoct pěstoun, nebo dokonce 
učitel?  Pokud  vás  toto  téma  zají-
má, přijďte v pondělí 26.  listopa-
du v 17 hod. do Městské knihovny 
v  Prostějově.  Společně  si  řekne-
me, co může způsobovat uvedené 
obtíže  a  především  jak  můžeme 
dítěti  pomoct  situaci  zvládnout. 

Samozřejmě  bude  prostor  také 
na Vaše dotazy i diskusi. Tématem 
vás  provede  regionální  koordiná-
torka  Mgr.  Vendula  Kaprálová. 
Pracuje v doprovázející organizaci 
Dobrá  rodina  o.p.s.,  která  již  ně-
kolik  let poskytuje podporu a po-
moc pěstounům v celé ČR. Těšíme 
se na vás.

Osudové osmičky 
v dějinách republiky
Na  listopad  jsme  pro  vás  připravili 
další  vědomostní  soutěž.  On-line 
kvíz  věnovaný  významným  histo-
rickým  událostem,  které  se  ode-
hrály  v  uplynulém  století  v  letech 
s osmičkou na konci  letopočtu, na-
jdete  na  adrese:  www.knihovnapv.
cz/soutez.  Ti,  kdo  odpoví  správně 
na  všechny  otázky,  budou  zařazeni 
do slosování o knižní ceny. 

Za krásami Balkánu
Za krásnou, ještě neporušenou pří-
rodou, přátelskými lidmi a kulinář-
skými zážitky se vydáme ve čtvrtek 
15. listopadu v 17 hod. spolu s pro-
stějovským cestovatelem Vlastimi-
lem Hadrou a fotografem Josefem 
Francem.  Procestujeme  Srbsko 
a  Černou  Horu  pěšky  i  na  kole, 
podíváme  se  za  přírodními  krása-

mi  Zlatiboru,  Jadovniku,  Kamené 
Gory  a  Zlataru,  prohlédneme  si 
rozeklané  štíty  Durmitoru  i  re-
konstruované  pravoslavné  mona-
styry a kláštery a budeme raftovat 
na řece Tara. Balkánský poloostrov 
je  sice  součástí  evropského  kon-
tinentu  a  není  od nás  nijak  zvlášť 
vzdálený,  ale  po  překonání  zhru-

ba  tisícovky  kilometrů  se  ocitáme 
v úplně  jiném světě. Ve světě, kde 
platí jiné tradice, společenská pra-
vidla  i  jiné  hodnoty.  Budeme-li 
vnímavými  návštěvníky  i  dobrý-
mi  hosty,  přinese  nám  putování 
po balkánských horách spoustu za-
jímavých zážitků, které nás budou 
motivovat k návratu. 

Odešel  
Jaroslav Knejp

4. října zemřel po dlouhé nemoci Ja-
roslav Knejp –  známá prostějovská 
osobnost a dlouholetý spolupracov-
ník  Městské  knihovny  Prostějov. 
V knihovně jste ho mohli vídat jako 
výborného moderátora  soutěže Au-
diostop  a  hlavního  protagonistu 
každoročních  vánočních  recitálů. 
I  přes  vážný  a  zhoršující  se  handi-
cap neztrácel svůj osobitý smysl pro 
humor,  životní  nadhled  a  entuzias-
mus.  Každý,  kdo  se  s  Jaroslavem 
Knejpem potkal, odcházel něčím po-
těšený a zároveň s pocitem, že všech-
no se dá zvládnout, když má člověk 
chuť žít a okolo sebe dobré lidi. A Ja-
roslav Knejp měl velkou oporu hlav-
ně  ve  svojí  ženě  Zuzaně.  Jaroslav 
Knejp nám bude hodně chybět. 

Čest jeho památce.
Knihovníci

Boj o Slovensko v roce 1918
Po  skončení  Velké  války  prochá-
zela celá střední Evropa procesem 
vzniku  nových,  národních  států. 
Už  od  poloviny  válečného  kon-
fliktu  bojovali  budoucí  vítězové 
-  Dohodové  mocnosti  a  Spojené 
státy  americké  spolu  s  lidmi  za-
stupujícími naše národy za to, aby 
po válce vznikl samostatný stát Če-
chů a Slováků, ale i menšin žijících 

na našem území. Podařilo se, jenže 
jen vyhlásit stát nestačí. Maďarsko, 
které z války vyšlo krutě ožebrače-
né, se svých Horních Uher omítalo 
vzdát.  Došlo  k  rozsáhlému  vojen-
skému  konfliktu mezi  Republikou 
československou  a Maďarskou  re-
publikou rad, kdy se samotná mož-
nost, že Slovensko zůstane součástí 
nového státu, otřásala v základech. 

Před hrozící  katastrofou  zachránil 
naši zemi zásah Dohodových moc-
ností  a  hlavně  armády  Rumun-
ského  království,  která  odvedla 
z  území  Slovenska  část Maďarské 
Rudé  armády.  O  tom  všem  bude 
další  přednáška  popularizátora 
vojenské  historie  Ing.  Jaromíra 
Vykoukala ve středu 28.  listopadu 
v 17 hod. 

AVÍZO:
Dovolujeme si vás pozvat na besední setkání z cyklu 

„Moderní město pro všechny generace“ na téma
Vzdělávání a zaměstnanost

Akce se uskuteční 6. 12. 2018 v 17.00 hodin 
v podkrovním sále Městské knihovny v Prostějově.

Přednášet a diskutovat s vámi budou:
Bob Kartous, koordinátor komunikace ve společnosti 
EDUin, o.p.s., Pavel Pěnička, ředitel Siemens s.r.o., 
odštěpný závod Elektromotory Mohelnice.

Zveme studenty, rodiče, učitele i personalisty prostějovských podniků! Přijďte diskutovat s odborníky o tom, jak by 
mohlo vypadat naše školství a vzdělávací systém. Aby školy neprodukovaly pouze levnou pracovní sílu pro montovny. 
Aby nabízely zajímavé a inovativní formy vzdělávání. Aby vychovávaly samostatné, kreativní osobnosti, které budou 

pro firmy přínosem a současně i zárukou zdravé budoucnosti naší společnosti.
Více informací o této akci (a nejen o ní) najdete na facebookovém profilu „Moderní město pro všechny generace.“ Akce 

je realizována ve spolupráci s Městskou knihovnou Prostějov v rámci participativního projektu České pirátské strany.

Těšíme se na vás!
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HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

„LIDE ČESKOSLOVENSKÝ, 
TVŮJ ODVĚKÝ SEN STAL SE SKUTKEM!“
do 12. 12. 2018

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“.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

MAURIC REMEŠ
PŘÍBĚH LÉKAŘE A SLAVNÉHO MORAVSKÉHO 
PALEONTOLOGA (1867–1959)
do 18. 11. 2018

Výstava je věnována známému moravskému paleontologovi a pří-
rodovědci,  člověku,  který  výrazně ovlivnil  počátky moravské geo-
logie. 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 cito-

vány v odborných časopisech a čerpají z nich také současní vědci. 
Remeš  byl  doslova  renesanční  osobností  s  rozsáhlými  znalostmi 
z botaniky, zoologie, mineralogie  i astronomie. Všechny  jeho záli-
by, k nimž patřilo především cestování, výstava podrobně mapuje. 
V roce 1898 patřil k zakládajícím členům slavného Klubu přírodo-
vědeckého v Prostějově, kolem kterého se soustředil vědecký život 
téměř celé Moravy. Předmětem odborného zájmu M. Remeše byly 
především moravské  lokality  různého  stáří.  Kromě  druhohorních 
vápenců  u  Štramberka  studoval  především  čelechovický  devon. 
Bohatou  faunu  korálového  útesu  v  podobě  zkamenělin  korálů, 
stromatopor, trilobitů, měkkýšů, ramenonožců a  lilijic sbíral u Če-
lechovic na Hané celé půlstoletí (!). Ukázky zkamenělin z obou lo-
kalit včetně originálů sběrů M. Remeše zapůjčené z Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsou součástí výstavy.
Výstava  je  výsledkem  spolupráce  geoložek  Muzea  Novojičínska 
v Novém  Jičíně  (RNDr. Oldřiška  Frühbauerová)  a Muzea a  galerie 
v Prostějově (RNDr. Vladimíra Jašková). 
Ve  výstavních  sálech  Špalíčku  se můžete podívat  do  časů,  kdy  se 
do terénu jezdilo v obleku s vestou a s motýlkem.
Foto: Dr. Mauric Remeš (vlevo) spolu s dr. 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. 2018
S  podtitulem  znovuobjevené.  I  když 
by  se  na  první  pohled  mohlo  zdát, 
že kromě špalíčku budov po židovské 
historii v Prostějově mnoho nezbylo, 
opak  je  pravdou.  Ve  městě  Prostě-
jově  zůstala  celá  řada  stop  po  naší 
společné  minulosti:  Namátkou  tře-
ba dodnes  funkční  sladovna,  která patřila  rodině Winterových, dům 
v Sádkách, kde fungoval židovský chudobinec a po válce židovská mod-
litebna, někdejší stará i nová synagoga. Na konci Brněnské ulice je pak 
nový  židovský  hřbitov  se  zhruba  pětistovkou náhrobků  zde  pohřbe-
ných prostějovských občanů židovského původu a ve Studentské ulici 
kulturní památka, kterou je pozemek se starým židovským hřbitovem, 
kde dodnes spočívají ostatky bezmála dvou tisíc židovských obyvatel…
Na  vystavených  zhruba  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. Například fota domů z ulic Demelovy, Uprkovy (kdysi 
Brecherovy), Školní, Kostelní, Hradební, Koželuhovy, nám. Svatopluka 
Čecha. Fotografie nové synagogy (Templu) i starého židovského hřbi-
tova.
Výstavu pořádá spolek Hanácký Jeruzalém a Muzeum a galerie v Pro-
stějově, p.o. 

NASTUPUJTE, ODJÍŽDÍME!
od 22. 11. 2018 do 28. 1. 2019
Výstava o železničním modelářství je již 
třetí, kterou Muzeum galerie v Prostě-
jově pořádá. Na výstavě budou prezen-
továny  historické  předměty  z  Muzea 
a galerie v Prostějově a Vlastivědného 
muzea v Šumperku vztahující se k želez-
niční  tématice. Modeláři  z Prostějova 
představí modelovou železnici, modely a doplňky k ní, včetně fotografií. 
Pro děti je připraven zajímavý doprovodný program. 
Nejde  jen  o  akci  zaměřenou  na  úzce  specializované  zájemce,  ale 
na celou rodinu. Výstava představuje hry, náměty pro hobby a mo-
delářské záležitosti, které přimějí lidi se sejít, být spolu a trávit spo-
lečně volný čas.
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STÁLÉ EXPOZICE MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, P.O. 
HLAVNÍ BUDOVA NA NÁM. T. G. MASARYKA 2

EXPOZICE HISTORIE

EXPOZICE ARCHEOLOGIE

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

KÁMEN MLUVÍ
EXPOZICE GEOLOGIE PROSTĚJOVSKA

Geologické lokality Prostějovska nabízejí jedinečnou možnost projít se 
časem a prostorem od dob před více než 500 miliony let až po součas-
nost. Expozice představuje nejzajímavější místa na geologické mapě 
našeho regionu. Z muzejní geologické sbírky byly vybrány nejcennější 
kolekce hornin, nerostů a zkamenělin, často z dnes již zaniklých lomů, 
pískoven a cihelen. Kontinuitu geologických výzkumů Prostějovska do-
kumentují  také nálezy  z  lokalit  nově objevených.  Expozicí  provedou 
návštěvníka  názorné  a  populárně  laděné  výstavní  panely  věnované 
jednotlivým geologickým útvarům,  jedinečné obrazové rekonstrukce 
devonského a  třetihorního moře a  také  iluze „karbonského pralesa“ 
s obří vážkou Meganeurou. Přímo v terénu pod stěnou z devonských 
vápenců se ocitneme díky fotografii Růžičkova lomu v Čelechovicích, 
vrstvy třetihorních písků se nad námi tyčí v pískovně ve Skalce. 
Kromě regionální části vztahující se k Prostějovsku nabízíme v expozici 
základní  informace o vzniku zkamenělin a  také o nerostech a horni-
nách. 
Přijměte  tedy  pozvání  k  prohlídce  nové  muzejní  expozice,  protože  
„každý kámen má svůj příběh“.
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ – 
HVĚZDÁRNA

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

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AVČR

Pondělí 5. 11.:
14:00 až 15:00 hodin – pozorování Slunce
18:30 až 19:30 hodin – pozorování hvězdné oblohy

Úterý 6. 11.:
14:00 až 15:00 hodin – Díváme se na Sluníčko (povídání o Sluníčku 
pro děti spojené s pozorováním)
15:30 hodin – astronomická pohádka pro děti: 
„VOJENSKÝ BUBENÍČEK“
17:30 až 18:30 hodin – pozorování hvězdné oblohy pro děti

Středa 7. 11.:
18:00 hodin – přednáška: Pavel Suchan „Tma  jako ohrožený druh 
(aneb o světelném znečištění)“. 

Čtvrtek 8. 11.:
14:00 až 15:00 hodin – pozorování Slunce
18:30 až 19:30 hodin – pozorování hvězdné oblohy

Pátek 9. 11.:
18:00 hodin – přednáška: Dr. Jan Tomáštík „OLOMOUCKÁ ZRCADLA 
DOBÝVAJÍ SVĚT“. 
Sobota 10. 11.:

14:00 až 15:00 hodin – pozorování Slunce
15:00 hodin – soutěž pro děti na téma „PODZIMNÍ SOUHVĚZDÍ“
18:30 až 19:30 hodin – pozorování hvězdné oblohy
Vstup na všechny akce konané v rámci Týdne vědy a techniky AVČR 
je volný.

PŘEDNÁŠKA
TMA JAKO OHROŽENÝ DRUH 
(ANEB O SVĚTELNÉM ZNEČIŠTĚNÍ) – PAVEL SUCHAN 
7. 11. (středa) v 18:00 hodin

Když  se  zamyslíme  nad  takovou  samozřejmostí,  že  ve  dne  je  světlo 
a v noci tma, paradoxně zjistíme, že to samozřejmost už dávno není. 
Dvě  třetiny obyvatel na  Zemi  žije  v oblastech  zasažených  světelným 
znečištěním, v Evropě a v USA je to dokonce 90 %. V Evropě už původní 
přírodní noční prostředí nenajdeme. Vypadá to nevýznamně, důsledky 
to má ale  velmi  rozsáhlé,  včetně  těch,  které  se  týkají  našeho  zdraví 
i peněženky.
Pavel Suchan je předsedou Odborné skupiny pro tmavou oblohu Čes-
ké  astronomické  společnosti  a  pracovníkem Astronomického  ústavu 
AV ČR. Aktuálně  se podílí  na  řešení  světelného  znečištění  v ČR  jako 
člen mezirezortní pracovní  skupiny  svolané v únoru 2017 ministrem 
životního prostředí. První výsledky už přijala vláda do svého usnesení. 
V problematice se pohybuje od samého začátku, v České republice to 
znamená rok 2001.
Přednáška  se  koná  v  rámci  Týdne  vědy  a  techniky  AVČR,  vstup 
je volný.
Vstupenky  je  možné  předem  rezervovat.  Za  dobrého  počasí  bude 
po přednášce následovat pozorování hvězdné oblohy.

PŘEDNÁŠKA
OLOMOUCKÁ ZRCADLA DOBÝVAJÍ SVĚT – 
Dr. JAN TOMÁŠTÍK 
9. 11. (pátek) v 18:00 hodin 
Astronomové v minulých stoletích i dnes plně závisí na kvalitě svých 
pozorovacích přístrojů. Výroba  jejich optické části by se pak neo-
bešla bez staletého kumštu optiků a moderních znalostí materiálo-
vých fyziků. Pozadu nezůstává ani Česká republika, která má zkuše-
nosti ve všech zmíněných oborech. 
V  této  přednášce  vám  Dr.  Jan  Tomáštík,  materiálový  fyzik  z  olo-
moucké  Společné  laboratoře  optiky,  poví  o  zdejší  výrobě  zr-
cadel,  které  zkoumají  vesmír  v  mnoha  vlnových  délkách  z  Ev-
ropy,  jižní  i  severní  Ameriky,  případně  v  centru  CERN.  Jedno 

z nich pak krášlí  i vstup do naší prostě-
jovské hvězdárny.
Přednáška  se  koná v  rámci  Týdne vědy 
a techniky AVČR, vstup je volný.
Vstupenky je možné předem rezervovat. 
Za  dobrého  počasí  bude  po  přednášce 
následovat pozorování hvězdné oblohy.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST 
Pozorování Slunce v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 14:00 
do 15:00 hodin.

Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek a pá-
tek od 18:30 do 19:30 hodin  a  ve  středu od 17:30 do 18:30 hodin. 
V Týdnu vědy a techniky AVČR. se pozorování konají po ukončení přednášky.
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, či 
Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. 
Mimo  Týden  vědy  a  techniky AVČR  je  vstupné  40 Kč,  děti,  studenti, 
senioři a invalidé 20 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND  
10. 11. (sobota)
Během Astronomického víkendu je možné v sobotu navštívit hvěz-
dárnu  a  zúčastnit  se  pozorování  Slunce  od  14:00  do  15:00  ho-
din  a  v  sobotu  též  pozorování  večerní  hvězdné  oblohy  od  18:30 
do 19:30 hodin. 
Pozorování se konají v rámci Týdne vědy a techniky AVČR, vstup je 
volný.
V sobotu 10. 11. v 15:00 hodin se koná soutěž pro děti z cyklu sou-
těží „SOUHVĚZDÍ“– PODZIMNÍ OBLOHA. Soutěži bude předcházet 
povídání o podzimní noční obloze. O souhvězdích a viditelných pla-
netách.
Soutěž se koná v rámci Týdne vědy a techniky AVČR, vstup je volný.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
JAK KAPIČKA PUTOVALA
Pohádku uvádíme každou listopadovou středu v 15:30 hodin. Kapička 
Evička putuje z mraků napřed do malého horského potůčku, pak se vy-
dává na cestu krajinou až do širého oceánu. Jak její putování dopadne?
Mimo  Týden  vědy  a  techniky  AVČR  je  vstupné  pro  děti,  studenty 
a seniory 20 Kč, dospělí 40 Kč.
Změna programu vyhrazena.
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Předprodej: v kavárně Společenského domu

INZERCE

 
Kdy: 15. 11. 2018 

Kde: Aula Gymnázia J. Wolkera 
v Prostějově, Kollárova 2602/3 

V kolik: 19.00 h 
Vstupné: CZK 100, - 

Předprodej:  rudolf.dub@maccabi.cz 

 
tvorba  

židovských jazzových autorů  
30. a 40. let - bratří Gershwinové,  

Kurt Weil a další 
 

účinkují:  
Dáša Ubrová (alt. František Nečas) 

Petr Kořínek 
Milan Kašuba

Pořádají: spolek Maccabi Olomouc, farní sbor ČCE Prostějov,
spolek Hanácký Jeruzalém

JAZZ 
(nejen) v synagoze
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1.11. ČTVRTEK
17:30 ZLATÝ PODRAZ
ČR | 2018 | 106‘ | romantické drama 
120 | 12+

20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
GB/US | 2018 | 134‘ | životopisné 
drama | titulky | 130 | 12+
--------------------------------------------------
2.11. PÁTEK
15:30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE   
PRO DĚTI   
US | 2018 | 100‘ | rodinné fantasy 
dabing | 130/110 | MP

18:00 JOHNNY ENGLISH 
ZNOVU ZASAHUJE
GB | 2018 | 88‘ | akční komedie  
dabing | 130 | MP

20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
GB/US | 2018 | 134‘ | životopisné 
drama | titulky | 130 | 12+
--------------------------------------------------
3.11. SOBOTA    
MALé OČI: 
fILMOVÝ fESTIVAL PRO DĚTI

10:00 KINO VŠEMI SMYSLY
11:00 POHÁDKY KARLA ZEMANA
12:00  VÝTVARNÁ DÍLNA
             PŘED OPONOU
14:00 ANIMAČNÍ DÍLNA 
14:30 PRAGUESHORTS  
16:30 POHÁDKA NARUBY
18:00 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE   
US | 2018 | rodinné fantasy | 100‘  
dabing | 130/110 | MP

20:30 BOHEMIAN RHAPSODY
GB/US | 2018 | 134‘ | životopisné 
drama | titulky | 130 | 12+
--------------------------------------------------
4.11. NEDĚLE
10:30 KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA    
PRO DĚTI 

ČR | 2018 | 99‘ | pohádka | 130/110 | MP

15:30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE   
PRO DĚTI  3D

US | 2018 | 100‘ | rodinné fantasy  
dabing | 150/130 | MP

17:30 BOHEMIAN RHAPSODY
GB/US | 2018 | 134‘ | životopisné 
drama | titulky | 130 | 12+

20:00 CLIMAX
FR | 2018 | 95‘ | taneční horor | titulky 
120 | 18+
--------------------------------------------------
5.11. PONDĚLÍ 
14:00 PŘÍŠERKY Z VESMÍRU BIJÁSEK

DE/LU/DK | 2018 | 90‘ | animovaná 
komedie | dabing | 50 | MP
 
17:30 KIBERA: PŘÍBĚH SLUMU     
fILMOVÝ KLUB

ČR | 2018 | 90‘ | dokument | titulky  
100/80 | 12+

20:00 NEBEZPEČNÁ LASKAVOST
US | 2018 | 117‘ | mysteriózní thriller  
titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
6.11. ÚTERÝ
14:00 PŘÍŠERKY Z VESMÍRU BIJÁSEK

DE/LU/DK | 2018 | 90‘ | animovaná 
komedie | dabing | 50 | MP

18:00 HOVORY S TGM
ČR | 2018 | 80‘ | historické drama | 120 | MP

20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
GB/US | 2018 | 134‘ | životopisné 
drama | titulky | 130 | 12+
--------------------------------------------------
7.11. STŘEDA
17:00 ČESKÝ ŽURNÁL - DĚTI 
STÁTU fILMOVÝ KLUB

ČR | 2017 | 57‘ + 30‘ | dokument 
+ diskuse | 100/80 | 12+

19:00 BOHEMIAN RHAPSODY 
GB/US | 2018 | 134‘ | životopisné 
drama | titulky | 130 | 12+

8.11. ČTVRTEK
17:30 ZLATÝ PODRAZ
ČR | 2018 | 106‘ | romantické drama 
120 | 12+

20:00 DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI     
US | 2018 | 111’ | thriller | titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
9.11. PÁTEK 
15:30 GRINCH PRO DĚTI

US | 2018 | 86‘ | animovaná kome-
die | dabing | 130/110 | MP

17:30 CHVILKY 
ČR | 2018 | 93‘ | drama + delegace 
k filmu v 19:00 | 120 | 12+

20:00 TEN, KDO TĚ MILOVAL 
ČR | 2018 | 90‘ | rodinná komedie | 130 | MP
--------------------------------------------------
10.11. SOBOTA
15:00 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE   
PRO DĚTI

US | 2018 | 100‘ | rodinné fantasy  
dabing | 130/110 | MP

17:00 JOHNNY ENGLISH 
ZNOVU ZASAHUJE
GB | 2018 | 88‘ | akční komedie  
titulky | 130 | MP 

19:00 TEN, KDO TĚ MILOVAL
ČR | 2018 | 90‘ | rodinná komedie | 130 | MP

21:00 CLIMAX
FR | 2018 | 95‘ | taneční horor
titulky | 120 | 18+
--------------------------------------------------
11.11. NEDĚLE
10:30 GRINCH PRO DĚTI 

US | 2018 | 86‘ | animovaná kome-
die | dabing | 130/110 | MP

15:30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE 
PRO DĚTI 3D

US | 2018 | 100‘ | rodinné fantasy  
dabing | 150/130 | MP

17:30 TEN, KDO TĚ MILOVAL
ČR | 2018 | 90‘ | rodinná komedie | 130 | MP

20:00 DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI 
US | 2018 | 111‘ | thriller | titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
12.11. PONDĚLÍ
17:30 TEN, KDO TĚ MILOVAL
ČR | 2018 | 90‘ | rodinná komedie | 130 | MP

20:00 OTEVŘENÁ fILMOVÝ KLUB

RS | 2016 | 72‘ | balkánský horor  
titulky | 100/80 | 18+
--------------------------------------------------
13.11. ÚTERÝ
15:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ METRO SENIOR

ČR | 2018 | 95‘ | komedie | 50 | MP

19:00 LADISLAV ZIBURA: 
40 DNÍ PĚŠKY DO JERUZALéMA
ČR | 2018 | 120‘ | cestovatelská 
přednáška | 160/120 | MP
--------------------------------------------------
14.11. STŘEDA 
15:00 fANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY 
PŘEDPREMIéRA

GB/US | 2018 | 134‘ | dobrodružné 
fantasy | dabing | 140/120 | 12+

17:30 fANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY 
PŘEDPREMIéRA 
GB/US | 2018 | 134‘ | dobrodružné 
fantasy | titulky | 140/120 | 12+

20:00 SVĚDKOVé PUTINOVI   
fILMOVÝ KLUB 
FK/LV/CH/ČR | 2018 | 102‘ | doku-
ment | titulky | 100/80 | 15+
--------------------------------------------------
15.11. ČTVRTEK
17:30 fANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
GB/US | 2018 | 134‘ | dobrodružné 
fantasy | dabing | 140/120 | 12+

20:00 ONI A SILVIO PREMIéRA 

IT/FR | 2018 | 150‘ | životopisné 
drama | titulky | 120 | 15+

16.11. PÁTEK
15:30 GRINCH  PRO DĚTI

US | 2018 | 86‘ | animovaná kome-
die | dabing | 130/110 | MP

17:30 fANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
GB,US | 2018 | 134‘ | dobrodružné 
fantasy | titulky | 140/120 | 12+

20:00 TEN, KDO TĚ MILOVAL
ČR | 2018 | 90‘ | rodinná komedie | 130 | MP
--------------------------------------------------
17.11. SOBOTA
15:30 GRINCH  PRO DĚTI 3D

US | 2018 | 86‘ | animovaná 
komedie | dabing | 140/120 | MP

17:30 HOVORY S TGM 
ČR | 2018 | 80‘ | historické drama | 120 | MP

20:00 fANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
GB/US | 2018 | 134‘ | dobrodružné 
fantasy | titulky | 140/120 | 12+
--------------------------------------------------
18.11. NEDĚLE
10:30 GRINCH PRO DĚTI

US | 2018 | 86‘ | animovaná kome-
die | dabing |130/110 | MP

15:30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE 
PRO DĚTI

US | 2018 | 100‘ | rodinné fantasy 
dabing | 130/110 | MP

17:30 fANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY 3D

GB/US | 2018 | 134‘ | dobrodružné 
fantasy | dabing | 160/140 |12+

20:00 ONI A SILVIO 
IT/FR | 2018 | 150‘ | životopisné 
drama | titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
19.11. PONDĚLÍ
14:00 JO NESBø: DOKTOR 
PROKTOR A VANA ČASU BIJÁSEK

NO/DE | 2015 | 95‘ | rodinná kome-
die | dabing | 50 | MP

17:30 fANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY     
GB/US | 2018 | 134‘ | dobrodružné 
fantasy | dabing | 140/120 | 12+

20:00 ZBOROV fILMOVÝ KLUB

ČSR | 1938 | 109‘ | legionářské 
drama | 100/80 | MP
--------------------------------------------------
20.11. ÚTERÝ
14:00 JO NESBø: DOKTOR 
PROKTOR A VANA ČASU BIJÁSEK 

NO/DE | 2015 | 95‘ | rodinná kome-
die | dabing | 50 | MP

17:30 HOVORY S TGM 
ČR | 2018 | 80‘ | historické drama | 120 | MP

20:00 fANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY 
GB/US | 2018 | 134‘ | dobrodružné 
fantasy | titulky | 140/120 | 12+
--------------------------------------------------
21.11. STŘEDA
17:00 SVĚT PODLE DALIBORKA 
fILMOVÝ KLUB

ČR | 2017 |105‘ + 30‘ | dokument 
+ diskuse | 100/80 | 12+

20:00 fANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY    
GB/US | 2018 | 134‘ | dobrodružné 
fantasy | titulky | 140/120 | 12+
--------------------------------------------------
22.11. ČTVRTEK 
17:30 CREED II
US | 2018 | 130‘ | sportovní drama  
titulky | 120 | 12+

20:00 MLADÍ ZABIJÁCI 
US | 2018 | 121‘ | akční thriller 
titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
23.11. PÁTEK
15:30 GRINCH  PRO DĚTI 3D

US | 2018 | 86‘ | animovaná kome-
die | dabing | 150/130 | MP

17:30 fANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY 
GB/US | 2018 | 134‘ | dobrodružné 
fantasy | titulky | 140/120 | 12+

20:00 ÚTOK Z HLUBIN
US | 2018 |121‘ | akční thriller 
titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
24.11. SOBOTA
15:30 PAT A MAT: 
ZIMNÍ RADOVÁNKY PRO DĚTI

ČR | 2018 | 60‘ | animovaný rodinný 
130/110 | MP

17:30 MOVEMBER
info na webu
--------------------------------------------------
25.11. NEDĚLE
10:30 PAT A MAT: 
ZIMNÍ RADOVÁNKY PRO DĚTI

ČR | 2018 | 60‘ | animovaný rodinný 
film | 130/110 | MP

15:30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE  
PRO DĚTI  3D 
US | 2018 | 100‘ | rodinné fantasy  
dabing | 150/130 | MP

17:30 fANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
GB/US | 2018 | 134‘ | dobrodružné 
fantasy | dabing | 140/120 | 12+

20:00 ÚTOK Z HLUBIN 
US | 2018 | 121‘ | akční thriller 
titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
26.11. PONDĚLÍ
17:30 CREED II
US | 2018 | 130‘ | sportovní drama 
titulky | 120 | 12+

20:00 LÁSKA BEZ HRANIC fILMOVÝ KLUB

FR/CA/MA | 2017 | 96‘ | drama  
titulky | 100/80 | 12+
--------------------------------------------------
27.11. ÚTERÝ
17:30 CIRKUS RWANDA
ČR/SK | 2018 | 80‘ | dokument | 100 | MP

20:00 MLADÍ ZABIJÁCI
US | 2018 | 103‘ | akční thriller 
titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
28.11. STŘEDA
15:30 fANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY BABY BIO

GB/US | 2018 | 134‘ | dobrodružné 
fantasy | dabing | 140/120 | 12+

18:00 V MOSULU fILMOVÝ KLUB

ČR | 2018 | 72‘ | dokument | 100/80 | 15+

20:00 ÚTOK Z HLUBIN
US | 2018 | 121‘ | akční thriller 
titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
29.11. ČTVRTEK
17:30 VDOVY
US/GB | 2018 | 129‘ | drama | titulky | 120 | 12+

20:00 ROBIN HOOD
US | 2018 | 117‘ | dobrodružný akční 
titulky | 120 | 12+
--------------------------------------------------
30.11. PÁTEK
15:30 PAT A MAT: 
ZIMNÍ RADOVÁNKY PRO DĚTI  
ČR | 2018 | 60‘ | animovaný rodinný 
130/110 | MP

17:00 ČERTÍ BRKO PRO DĚTI

ČR | 2018 | 99‘ | pohádka | 130/110 | MP

19:00 fANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY 3D

GB/US | 2018 |134‘ | dobrodružné 
fantasy | dabing | 160/140 |12+

KINO 
PROSTĚJOV

KINO METRO 70 
WWW.METRO70.CZ

fACEBOOK: KINOMETRO70
KINO@METRO70.CZ

LISTOPAD
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BIG BEN na radnici předal certifikáty,  
s nimiž se děti neztratí
Skvělou  znalost  angličtiny  prokázalo 
31  absolventů,  z  toho  tři  na  nejvyšší 
možné úrovni 

PROSTĚJOV  Zatímco  na  slavné 
hodinové  věži  v  Londýně  se  doslova 
„zastavil čas“, neboť už zhruba rok pro-
chází  kompletní  rekonstrukcí,  prostě-
jovská  jazyková  škola  stejného  jména 
jede  stále  na  plné  obrátky.  BIG BEN 
v úterý předal další certifikáty, s nimiž 
se mladým lidem otevírá celý svět. 

S  dobrou  znalostí  angličtiny  mo-
hou vaše děti cestovat do všech koutů 
naší planety, prakticky neomezeně vy-
hledávat informace na internetu, sle-
dovat filmové trháky v originále a ze-
jména  nebudou  mít  problém  získat 
práci  i  plat  dle  svých  představ.  Jako 
důkaz k tomu, že angličtinu skutečně 
ovládají,  je  třeba mít  nějaký  doklad. 
Podobný  certifikát  platný  i  za hrani-
cemi naší republiky mohou již během 
studia na střední či základní škole zís-
kat v prostějovské jazykové škole BIG 
BEN.

Její absolventi si v úterý odpoledne 
převzali  certifikáty  přímo  na  prostě-
jovské radnici, kde je přivítala i pros-
tějovská primátorka. „Za své úspěchy 
byste  měli  poděkovat  zejména  kan-
torům  a  také  rodičům,“  vybídla  31 
úspěšných absolventů Alena Rašková. 

Prostějovská  jazyková  škola 
od roku 2011 pomohla  již  141 dětem 
k získání prestižního certifikátu Cam-
bridge, který uznávají všechny vysoké 
školy  u  nás  stejně  jako mezinárodní 
firmy.  Každým  rokem  se  jejich  po-
čet zvyšuje a mnohé z nich postupují 

na stále vyšší úroveň. Škola se přitom 
může dlouhodobě pochlubit naprosto 
nevídanou  stoprocentní  úspěšnosti 
svých žáků při zkouškách. „Letos nás 
nejvíce  překvapil  čtrnáctiletý  Tomáš 
Švec,  který  svoji  zkoušku  zvládl  na-
tolik skvěle, že mu byl přiznán certi-
fikát  úrovně C1.  Je  to  náš  nejmladší 
žák, který něčeho podobného dosáhl. 
Dostal  se  tím  na  úroveň  absolventa 
magisterského studia angličtiny na fi-
losofické fakultě. Obstál i díky své po-
zoruhodné  eseji  psané  v  angličtině,“ 
netajila hrdost ředitelka jazykové ško-

ly Big Ben Zuzana Šutová, která  jed-
ním  dechem  pochválila  všechny  své 
žáky. „Tři kluci včetně šestnáctiletého 
Štěpána  Rataje  již  dosáhli  nejvyšší 
možné úrovně C2, kterou nemám ani 
já. Někdy si říkám, že bych k ním měla 
docházet na doučování,“ usmívala se 
po předání všech certifikátů Šutová. 

Dětským zájemcům o studium i le-
tos v Big Benu nabízí přes čtyři desítky 
jazykových  kurzů  ve  čtrnácti  úrov-
ních. Přihlásit se je možné v kanceláři 
na Vodní ulici v Prostějově. 

Martin Zaoral

Rodiče těchto dětí se o budoucnost svých potomků bát nemusí.  Foto: Martin Zaoral 
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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 L I S T O P A D  2 0 1 8

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.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

ČTVRTEK 1. LISTOPADU  | 9 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 80 MINUT 
Jaromír Nohavica – Vlastimil Peška:  
KABARET NOHAVICA ANEB BAREVNÉ KORÁLKY NA ŠŇŮRCE
Účinkují: V. Řezáč, R. Sasínek, P. Šmiřák, P. J. Riedl, J. Daniel, M. Baladová, E. Lesáková ad.
Režie: Vlastimil Peška
DIVADLO RADOST BRNO

NEDĚLE 4. LISTOPADU | 17 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ – PRO VEŘEJNOST
SLAVNOSTNÍ KONCERT - Dechový orchestr ZUŠ Vladimíra Ambrose
ZUŠ Vladimíra Ambrose pořádá koncert ke 100. výročí založení republiky

PONDĚLÍ 5. LISTOPADU | 19 HODIN  
DIVADELNÍ SÁL | APLAUS 2018 | OMEZENÝ POČET MÍST - VYPRODÁNO
Jan Balzer, Geraldine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Hrají: Eliška Balzerová a pes AXL, překlad: Pavel Dominik, režie: Jana Kališová | Pořádá TK PLUS

ÚTERÝ 6. LISTOPADU | 8.30 A 10 HODIN 
LISTOVÁNÍ. CZ – SCÉNICKÉ ČTENÍ | DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 40 MINUT
LiStOVáNí.cz: KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI (Arnold Lobel)
Účinkují: Lukáš Hejlík, Alan Novotný

STŘEDA 7. LISTOPADU | DIVADELNÍ SÁL
9 A 11 HODIN | PRO ŠKOLY | 60 MINUT
Tomáš Jarkovský – Jakub Vašíček: BÍLÝ TESÁK
Hrají:  D. Linka, L. Smadiš, M. Hajn, M. Žďárský, J. Vyšohlíd, J. Popela, režie: Jakub Vašíček
DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ

ČTVRTEK 8. LISTOPADU | DIVADELNÍ SÁL
8.30 A 10.30 HODIN | PRO ŠKOLY | 60 MINUT
Tomáš Jarkovský – Jakub Vašíček: BÍLÝ TESÁK
Hrají:  D. Linka, L. Smadiš, M. Hajn, M. Žďárský, J. Vyšohlíd, J. Popela, režie: Jakub Vašíček
DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ

ČTVRTEK 8. LISTOPADU | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA B, DOPRODEJ, LM
Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO
Účinkují: Y. Kyotani/K. Zarach, D. Krajevskaja, I. Jambor/A. Orlowski, L. Cenek/D. Campbell 
Williams, T. Derka/S. Iliin, A. Blahuta ad. | Choreografie: Hana Vláčilová, režie: Robert Balogh
MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

PÁTEK 9. LISTOPADU | 10 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY
Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO
Účinkují: Y. Kyotani/K. Zarach, D. Krajevskaja, I. Jambor/A. Orlowski, L. Cenek/D. Campbell 
Williams, T. Derka/S. Iliin, A. Blahuta ad. | Choreografie: Hana Vláčilová, režie: Robert Balogh
MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

PÁTEK 9. LISTOPADU | 15.30 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ – PRO VEŘEJNOST
VÝROČNÍ AKADEMIE 
25. výročí založení Střední školy, základní školy a mateřské školy, JISTOTA, o. p. s.
Vystupují žáci školy a pěvecký sbor partnerské ZŠ ul. E. Valenty v Prostějově

STŘEDA 14. LISTOPADU | 18 HODIN
JEVIŠTĚ ZA OPONOU | LISTOVÁNÍ Č. 2, DOPRODEJ
Erlend Loe: DOPPLER | V hlavní roli Lukáš Hejlík  

ČTVRTEK 15. LISTOPADU | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | 2. ABONENTNÍ KONCERT, DOPRODEJ, LM
KONCERT VÁCLAVA HUDEČKA & MARTINA HROCHA 
Václav Hudeček – housle, Martin Hroch – cembalo

SOBOTA 17. LISTOPADU
NOC DIVADEL - NOC OTEVŘENÝCH DIVADEL A VÝJIMEČNÝCH ZÁŽITKŮ
Letošním tématem šestého ročníku Noci divadel je 100. výročí založení Československa.

16.00 HODIN | JEVIŠTĚ ZA OPONOU | PRO DĚTI A RODIČE
Josef Čapek, Hana Lužná: O TLUSTÉM PRADĚDEČKOVI | Režie: Hana Lužná 
DIVADLO HANÁCKÉ OBCE
19.00 HODIN | JEVIŠTĚ ZA OPONOU | MIMO PŘEDPLATNÉ – PRO VEŘEJNOST
NOBLESNÍ VEČÍREK
Nostalgický večer připomínající zašlé časy, které si chceme pamatovat. Uvidíme přehlídku 100 let módy, dámy 
z Pin Up & Vintage studia nám předvedou vývoj módy a stylu od roku 1918 do konce 90. let v kontextu doby 
a historických událostí. A pánové z  jazzového akustického tria LAM trio nás potěší vlastní originální úpravou 
jazzových standardů a evergreenů 20. a 30. a 40. let 20. století.  
Celý večírek bude drobně okořeněn pitoreskními pikantnostmi z historie divadla.
Vstupenky na Noc divadel v prodeji od 1. 11. 2018 

ÚTERÝ 20. LISTOPADU | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL  | SKUPINA A, DOPRODEJ, LM
Christoph Willibald Gluck: IFIGÉNIE NA TAURIDĚ
Účinkují: K. Jorda-Kramolišová, P. Nôtová, L. Zeman, V. Vallon, V. Čížek, A. Vovk, 
Z. Kapl, R. Cimbál, D. Hrda ad., dirigent: Vojtěch Spurný, režie: Lubor Cukr
SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA

STŘEDA 21. LISTOPADU | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5N, DOPRODEJ
Timur Vermes: UŽ JE TADY ZAS!
Hrají: O. Kavan, K. Hrušínská, Z. Hruška, M. Kern, M. Šplechtová, M. Sitta, T. Němcová
Překlad románu: Michaela Škultéty, dramatizace a režie: Matěj Balcar
DIVADLO NA JEZERCE PRAHA

ČTVRTEK 22. LISTOPADU | 18 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ - PRO VEŘEJNOST
SNOW FILM FEST
Celovečerní pásmo špičkových filmů o zimních sportech a dobrodružstvích.
Pořádá CK Vlha Vlastimil Hadra

NEDĚLE 25. LISTOPADU  | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL  SKUPINA 5P, DOPRODEJ
Ariel Dorfman: SMRT A DÍVKA
Hrají: L. Štěpánková (Cena Thálie 2009), T. Dastlík, P. Stach
Překlad: Ota Ornest, režie: Jiří Svoboda
DIVADLO UNGELT PRAHA

PONDĚLÍ 26. LISTOPADU | 9  A 11 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 60 MINUT
Podle Boženy Němcové: PYŠNÁ PRINCEZNA
Režie: Dana Bartůňková
DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JURIŠTOVÉ PRAHA

PONDĚLÍ 26. LISTOPADU | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA B, DOPRODEJ
Fabrice Roger-Lacan: ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
Hrají: J. Paulová, D. Suchařípa, režie: Lída Engelová
DIVADLO KALICH PRAHA

ÚTERÝ 27. LISTOPADU | 9 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 60 MINUT
Podle Boženy Němcové: PYŠNÁ PRINCEZNA
Režie: Dana Bartůňková
DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JURIŠTOVÉ PRAHA

ČTVRTEK 29. LISTOPADU | 16 HODIN
20. ROČNÍK HUMANITÁRNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL 
našich předních výtvarných umělců. Díla si lze prohlédnout od 20. listopadu 
ve foyer divadla, v aukční den od 10 hodin v přednáškovém sále.
Pořádá Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA o.p.s. 
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:
1. 12. | pro veřejnost   
MŮJ TCHÁN JE PRINCEZNA – Moje divadlo Prostějov
2. 12. | pro veřejnost   ADVENTNÍ ZASTAVENÍ ZUŠ V. AMBROSE
5. 12. | 3.  abonentní koncert   
IMPRESSIONS – KATEŘINA ENGLICHOVÁ & VILÉM VEVERKA 
9. 12. | pro veřejnost 
ANDĚLSKÉ VÁNOCE – vánoční akademie RG a ZŠ města Prostějova
9. 12. | pro veřejnost  
ANDĚLÉ V MÉM SRDCI – Léčivé divadlo
12. 12. | pro veřejnost | 4TET  | prodej od 22. 10. 2018    
18. 12. | pro školy   PEJPRBÓJ 
19. 12. | skupina 5N   SÓLO
21. 12. | pro školy  KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN:
28. 1. 2019 | skupina B, prodej od 27. 11. 2018
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA

TROJÁK: Třikrát Simona Stašová | prodej od 27. 11. 2018
15. 1. 2019  | DROBEČKY Z PERNÍKU
19. 1. 2019  | VĚZEŇ Z DRUHÉ AVENUE
12. 3. 2019  | SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC 
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PRODEJNÍ AKCE

 Zimní dámské kabáty (flauš) – od 990 Kč
Podzimní dámské pláště – od 690 Kč

Dámské bundy – od 690 Kč
Dámské sukně – od 290 Kč

Dámské kalhoty – od 690 Kč
Dámské halenky a trička – od 490 Kč

Šaty – od 990 Kč
Pánské zimní bundy – od 990 Kč

Pánské zimní pláště (flauš) – od 1990 Kč
Obleky – od 1490 Kč
Kalhoty – od 590 Kč

Košile – od 100 Kč

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po–Pá od 9. 00 do 18.00 hodin

So od 9. 00 do 12. 00 hodin

AKCE SE KONÁ DO 30. 11. 
NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

RV FASHION STYLE
Outletová prodejna Sonáta
Žeranovská ul. 8, Prostějov
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17. listopadu 2018
NOC DIVADEL – Noc otevřených divadel a výjimečných zážitků
Letošním tématem šestého ročníku Noci divadel je 100. výročí zalo-

žení Československa.
16.00

jeviště za oponou
Josef Čapek, Hana Lužná

O TLUSTÉM PRADĚDEČKOVI
Tlustý pradědeček se dostane do podivné hospody, kde se chystá 
maškarní bál. Zvládne zkoušky, které tam na něho čekají?

Divadlo Hanácké obce
Režie: Hana Lužná
vstupné 20 Kč

19.00
jeviště za oponou

NOBLESNÍ VEČÍREK
Nostalgický večer připomínající zašlé časy, které si chceme pamato-

vat. Uvidíme přehlídku 100 let módy, dámy z Pin Up & Vintage studia 
nám předvedou vývoj módy a stylu od roku 1918 do konce 90. let v kon-
textu doby a historických událostí. A pánové z jazzového akustického 
tria LAM trio nás potěší vlastní originální úpravou jazzových standardů 
a evergreenů 20. a 30. a 40. let 20. století. Celý večírek bude drobně 

okořeněn pitoreskními pikantnostmi z historie divadla.
Vstupné 20 Kč

Vstupenky na Noc divadel v předprodeji od 1. 11. 2018 
-hašpry

Listopad s nádechem klasiky
Perlu klasického baletu LABUTÍ JE-
ZERO mohou zhlédnout diváci v po-
dání Moravského  divadla  Olomouc 
ve  čtvrtek  8.  listopadu  2018  v  19 
hodin  v  Městském  divadle  v  Pros-
tějově. Tento balet baletů,  jak bývá 
někdy  označován,  patří  k  nejslav-
nějším  klasickým  baletním  titulům 
a  je  součástí  repertoáru  všech  vý-
znamných světových scén. Německá 
pohádka o princezně Odettě promě-
něné  v  labuť,  o  zlém Rudovousovi, 
nešťastném  princi,  který  zapomene 
na svou přísahu, a černé labuti Odilii 
si  získala  nesmrtelnost  díky  hudbě 
Petra  Iljiče  Čajkovského.  Choreo-
graficky připravila  bývalá  primaba-
lerína pražského Národního divadla 
Hana Vláčilová za režijní spolupráce 
šéfa souboru Roberta Balogha.

Ve čtvrtek 15.  listopadu v 19 ho-
din si přijdou na své milovníci kla-
sické  hudby.  S  velmi  atraktivním 
programem  se  představí  v  Prostě-
jově  koncertní  mistři  –  VÁCLAV 
HUDEČEK  A  MARTIN  HROCH. 
Program je složený z děl J. S. Bacha, 
G. F. Händla, G. Paisielleho nebo G. 

Tartiniho.  Spojení  houslí  a  cemba-
la  ve  virtuózních  sonátách,  jako  je 
třeba Tartiniho Ďáblův trylek, bude 
jistě úžasným zážitkem.

Nevšední  atmosféru  zažije  di-
vák  opery  Christopha  Willibalda 
Glucka  –  IFIGÉNIE NA TAURIDĚ 
v  úterý  20.  listopadu  v  19  hodin. 
Opera  Ifigénie na Tauridě zobrazu-
je  dobu  před  trojskou  válkou,  kdy 
král  Agamemnon  obětuje  bohyni 
Artemis  svoji  dceru  Ifigénii.  Nikdo 
netuší, že k oběti nedojde a že Ifigé-
nie je bohyní přenesena do Tauridy 
(země Skytů) a zde vykonává  funk-
ci  kněžky  bohyně  Artemis.  V  jejím 
chrámu  na  skytském  pobřeží  do-
stává Ifigénie rozkaz od Thoa (krále 
Skytů) obětovat každého cizince vy-
vrženého na břeh, protože Thoas se 
na základě věštby obává o svůj život. 
V režii Lubora Cukra vystoupí členo-
vé Slezského divadla Opava, diriguje 
Vojtěch Spurný.

Vstupenky  jsou  v  prodeji  v  po-
kladně  MD,  diváci  mohou  využít 
i slevy LM.

-hašpry-
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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
6. 11. 2018 14.00 Beseda s policistou

ezpečnost je důležitá v každém věku. 
A proto mezi nás přijde mluvčí Policie 
ČR, který nám připomene nejdůležitější 
zásady bezpečnosti v každodenním živo-
tě a jistě mu zbyde čas k zodpovězení 
Vašich dotazů.

por.Mgr.
František 
Kořínek

13. 11. 2018 14.00 Dechová cvičen
ravidelný cyklus cvičení, při kterém se 
sejdeme v tělocvičně a zopakujeme si 
dechové techniky a naučíme se i nová 
cvičení, která nám pomohou najít har-
monii v našem uspěchaném životě. Neza-
pomeňte si sportovní obuv a oblečení.

Pavla  
Glocová

20. 11. 2018 14.00 Cestujeme po Polsku
Tentokrát se podíváme do Tater 
a k Baltu. Na chvíli zabrousíme 
i do okolí našeho partnerského města 
Srody Wielkopolske. 

Hana  
Vybíhalová

27. 11. 2018 14.00 Výroba nejen vánoční dekorace
den před Adventem si vyrobíme vánoční 
dekoraci a malý dárek. Netradičně se 
sejdeme v naší Cukrárně ve Vraho-
vicích. Nezapomeňte si ostré nůžky 
a dobrou náladu.

Mgr. Rad-
ka Hemza-
lová 

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

VÝLETY A AKCE PRO SENIORY 
V LISTOPADU
Vzhledem k tomu, že se i s blížící zi-
mou chodí mnozí ptát do obchůdku 
na výlety, máme pro vás připravený 
program:

15. 11. – čtvrtek – exkurze 
ve firmě Irisa ve Vsetíně, kde se 
vyrábí  vánoční  baňky. Druhou  část 
dne  strávíme  v  Rožnově  pod  Rad-
hoštěm. 

27. 11. – úterý – Brno – vila 
Tugendhat a vila Löw-Beer. 
Tento  výlet  už  dlouho dopředu  ob-
sazený. Případným zájemcům o ná-
vštěvu  známé  vily  můžeme  dopo-
ručit,  aby  se  zapsali  do  stávajícího 
pořadníku. Na jaře se chystáme ten-
to výlet opakovat.

Připravujeme  ale  program 
i na prosinec. Jen stručně:

4. 12. – exkurze a ochutnáv-
ka ve firmě Marlenka spojená 
s návštěvou vánočního jarmar-
ku ve Frýdku – Místku. Za příz-

nivého počasí se dopoledne vydáme 
procházkou k hradu Starý Jičín.

13. 12. – Vánoční večírek – 
restaurace Národního domu

19. 12. – představení Morav-
ského divadla Olomouc: Hle-
dám  děvče  na  Boogie  woogie  (hu-
dební komedie)

Jako obvykle se můžete na výlety 
přihlásit  na  prodejně  v  Prostějově 
na nám. T. G. Masaryka 18 (pondě-
lí – pátek: 9:00–17:00 hod., sobota: 
8:30–11:00  hod.),  prostřednictvím 
internetu  na  webu  www.filemon-
-baucis.cz,  emailem  na  adrese: 
info@filemon-baucis.cz nebo telefo-
nicky na čísle 728 337 983  (během 
otevírací doby). 

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

Jana Šmudlová

srpen
70 let Stanislav Brož

Vlastimila Danyiová
Františka Matoušková
Anna Javůrková
Ludmila Pěšáková
Petr Novotný
Milan Klimeš
Bohumil Lexa
Vlasta Heinischová
Anna Trnečková
Ludmila Neugebauerová
Dana Ticháčková
Zdeněk Kmoníček
Antonín Grulich
Stanislava Procházková
Libuše Pořízková
Ing. Jiří Havelka
Alena Spáčilová
Vladimíra Minxová
Mgr. Zdeněk Petržela
Václav Najer
Marie Bednářová

75 let Mgr. Marie Skřeková
Miluše Cetkovská
Ludmila Šopíková
Ing. Ladislav Cabicar
Adolf Konšel
Josef Mucha
František Marák
Lubomír Turna
Vojtech Teszarovics

85 let Miroslava Sedlačíková
98 let Ludmila Bendáková
září
70 let Ladislav Frňka

MUDr. Vlasta Medková
Marie Domanská
Stanislav Pěnčík
Jan Soldán
Alena Navrátilová
Marie Poislová
Hana Stejskalová
Ludmila Zatloukalová
Ludmila Vosátková
Jaroslava Černá
Drahomíra Navrátilová
Karol Loebe
Dana Ošťádalová
Anna Šnajdrová
Eva Veselá
Vladimír Vaverka
Jaromír Vyvial
František Dokoupil
Helena Hamplová
Zdenka Schockherrová
Pavel Vymazal
Mgr. Ilja Procházková

75 let Jiří Kočař
Rostislav Žáček
Vladimír Skácel

Miroslav Černohorský
František Studený
Jana Pospíšilová
Břetislav Lutera
Ludmila Staníková
Vladimíra Krebsová
Josef Fryštenský
Miloš Zima
Jaroslav Seidl
Jaroslava Andrlová
Milada Fodorová
František Bednár
Marta Štolpová
Vlastimila Stančíková
Božena Lukešová

Věra Skládalová

Blanka Moučková
Milada Texlová

80 let Marta Klíčová
Marie Prinzová
Jaroslav Došla
Mgr. Marie Kočendová
Ing. Rudolf Zapletal
Martě Prinzová
Milada Puppová
JUDr. Arnošt Přikryl
Vladimír Grasse
Jana Hanáková
Olga Vorálková
Marie Procházková
Vlasta Soldánová
Dagmar Hubáčková
Karla Huťková
Jaroslava Mejzlíková

85 let Antonín Peštuka
Basilie Sedláčková
Miroslav Hošek
Božena Zichová
Terezia Köverová
Jarmila Vláčilová
Žofie Zdráhalová
Věra Halamásková

90 let Ludmila Náglová
91 let Lubomír Studený

Ing. Hynek Horák
92 let Květoslava Hanáková

Eva Kučová
93 let Vlasta Marešová

Ludmila Nezvalová
Aloisie Tylšarová
Věra Šolcová
Jiřina Vítková
Jaroslav Stör
Ludmila Vysloužilová
Božena Zaoralová

94 let Alžběta Malíšková
Alma Gorošová

95 let Blažena Pituchová
Blanka Homolová
Jarmila Zatloukalová

97 let Večeslav Tomek

SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2018  
OSLAVILI SVÁ JUBILEA A DOPLNĚNÍ NEZVEŘEJNĚNÝCH 

SRPNOVÝCH JUBILANTŮ
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INZERCE
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01www.anobudelip.cz | www.chcemelepsicesko.cz |     FrantisekJuraPV

DĚKUJEME VŠEM 
VOLIČŮM, KTEŘÍ DALI 
SVŮJ HLAS HNUTÍ ANO 
V PROSTĚJOVĚ

VĚŘÍME, ŽE VOLEBNÍ 
VÍTĚZSTVÍ NÁM 
UMOŽNÍ PLNIT 
PROGRAM, KTERÝ 
JSME PRO NAŠE 
MĚSTO PŘIPRAVILI

František 
Jura

INZERCE

ATELIER PERFORMANCE – 223 METRŮ NAD MOŘEM
Ateliér Performance Fakulty umění 
a  designu Univerzity  Jana  Evange-
listy Purkyně v Ústí nad Labem pro 
Rainbow  Gallery  připravil  další  ze 
série  společných  projektů.  V  rámci 
instalace  se  prezentují  všichni  stu-
denti i vedoucí ateliéru a vyjadřují se 
ke stejnému tématu – k Prostějovu. 
Název  reaguje  na  geografickou  po-
lohu města  Prostějov,  je  však  i  pa-
rafrází  Vernova  fantastického  ro-
mánu Dvacet  tisíc mil  pod mořem. 
Můžeme  tedy  přemýšlet  o  tématu 
jako o neskutečných skutečnostech, 
nebo  všedně  nevšedních  situacích, 

které  můžeme  spatřovat  v  běžném 
každodenním  životě,  to  vše  viděné 
s  nadhled  em nebo  podhledem ús-

teckého  prostředí  pohybujícího  se 
v  nadmořské  výšce  218 metrů  nad 
mořem.

Základní umělecká 
škola Vladimíra 
Ambrose  Prostějov
Kravařova 14
ZUŠ LISTOPAD 2018
HUDEBNÍ OBOR
Slavnostní  koncert  Dechového  or-
chestru  ke  100.  výročí  založení  re-
publiky

4. 11. 2018 v 17.00 hod. v sále Měst-
ského divadla
Besídky žáků v 17.00 hod. sál ZUŠ, 
Kravařova 14

8., 13., 15., 20., 21. a 22. 11. 2018
Připomínka Adventní zastavení
2. 12. 2018 v 17.00 hod. v sále Měst-
ského divadla
komponovaný pořad žáků a učitelů 
školy

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka, Kravařova 14 
listopad  2018  –  Až  vyrostu  budu 
umělec – výstava nejmladších žáků 
výtvarného oboru ZUŠ 

ATELIER REKLAMNÍ FOTOGRAFIE – ANTROPOCÉN
Ateliér  reklamní  fotografie  Uni-
verzity  Tomáše  Bati  ve  Zlíne  se 
zaměřuje na široké spektrum foto-
grafických přístupů – od analogo-
vé  fotografie až k digitální  tvorbě, 
audiovizuálním  experimentům 
a  site-specific  objektům.  Studenti 
se učí vytvářet tradiční produktové 
a reklamní snímky i volné fotogra-
fické soubory. Vedoucím ateliéru je 

doc. MgA. Jaroslav Prokop. Na vý-
stavě v Rainbow Gallery v Kultur-
ním  klubu  DUHA  na  Školní  ulici 
v Prostějově studenti ateliéru pre-
zentují  práce  věnující  se  novému 
termínu  z  oblasti  geochronologie, 
tím je ANTROPOCÉN. Tento termí 
označuje  období,  kdy  lidstvo  svou 
činností globálně ovlivňuje zemský 
ekosystém.
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Galerie města Prostějova – historie a současnost
Prostějov je již několik let statutárním 
městem. Několik desítek let byl měs-
tem módy. Téměř třicet let jsme měs-
tem  sportu.  Prostějovu  se  také  říká 
„Hanácký Jeruzalém.“ Návštěvníkům 
se  můžeme  pochlubit  Kotěrovým 
Národním  domem,  budovou  radni-
ce z roku 1914 a dalšími památkami. 
Řada  menších  i  větších  měst  může 
návštěvníkům  a  turistům  nabídnout 
v  průběhu  roku  mnoho  zajímavých 
výstav ve svých galeriích. Naše město 
dosud stálou obrazovou galerii nemě-
lo. Dne 5. září se konala v obnovené 
městské galerii první vernisáž výstavy 
obrazů z městských sbírek.

Nejprve  se  podívejme  na  konec 
19.  století,  kdy  poprvé  vznikl  záměr 
vybudovat městskou galerii. Vytvoře-
ní stálé obrazové galerie v Prostějově 
patřilo do okruhu velkých přání kul-
turních pracovníků a  širokých vrstev 
obdivovatelů výtvarného umění regi-
onu. Myšlenka a tužba vyrostla z bo-
hatých kulturních tradic a můžeme ji 
sledovat již od roku 1892, kdy správa 
města  přešla  z  rukou  moravských 
Němců do rukou českých.  I po válce 
a zvláště od roku 1925 se nákup umě-
leckých  děl  spojoval  s  plánovaným 
vybudováním městské obrazárny. Vý-
běr obrazů a jejich nákup do poloviny 
30. let zajišťovala Komise pro zřízení 
galerie města Prostějova. V září 1934 
bylo  ustaveno  kuratorium  umělec-
ké galerie. V  listopadu 1934 městská 
rada  rozhodla  galerii  umístit  v  tzv. 
volebních  místnostech  ve  dvorním 
traktu  radnice.  Slavnostní  otevře-
ní  stálé  obrazové  galerie  proběhlo  
2.  dubna  1939.  Místnosti  neodpoví-
daly  nárokům  na  obrazovou  galerii 
a  také vlastní prostory byly stísněné. 
Stálá  obrazárna  však  neměla  dlou-
hého trvání, již v září 1941 ji němečtí 
okupanti uzavřeli.

V  roce  1938 městská  rada přijala 
plány na postavení kulturního domu, 
v němž měla být vedle Umělecké ga-
lerie města Prostějova a Hané umístě-
na knihovna, archív a část muzejních 
sbírek. 

Po roce 1945 se o výtvarný rozvoj 
v našem městě přičinil Viktor Hohaus, 
Jan Tříska a Hilar Václavek. Byli nejen 
aktivními tvůrci, ale také organizátory 
výtvarného  života.  Zvláště  podnětná 
byla výstava prostějovských výtvarní-
ků na jaře roku 1951, která veřejnost 
seznámila s novou poválečnou výtvar-

nou tvorbou.
V roce 1948 KPÚ Beseda uspořá-

dal  výstavu  obrazů  z majetku města 
a  iniciativně  navrhl  umístit  galerii 
do prostor zámku, který se v roce 1949 
stal majetkem města.  Úsilí  o  zřízení 
stálé  obrazárny  naráželo  především 
na problémy prostorového rázu, které 
se  nepodařilo  vyřešit  ani  v  následu-
jících letech. V roce 1954 byly obrazy 
uložené  v  muzeu  právně  převedeny 
do majetku města,  což  ve  svých  dů-
sledcích  další  úsilí  o  zřízení  galerie 
oslabilo. V roce 1962 se podařilo adap-
tovat dvě místnosti pro stálou obrazo-
vou galerii v přízemí zámku, brzy však 
původní  záměr  nahradily  jednotlivé 
výstavy.

V prosinci 1967 se situací zabýval 
přípravný výbor Kroužku přátel umě-
ní v Prostějově, který navrhl prosadit 
myšlenku  specializované  galerie  za-
měřené na oblast Prostějovska. Nová 
iniciativa vyšla v roce 1973 z umělecké 
rady při ONV v Prostějově, která  to-
muto  orgánu doporučila  vybudování 
regionální  galerie  a  grafického  kabi-
netu  pro  trvalou  instalaci  děl  našich 
předních výtvarníků. Současně navrh-
la zřídit i sochařskou galerii v prostě-
jovských parcích.

Tuto  organizační  linii  budování 
galerie  doprovázelo  vytváření  sbírky 
obrazů.  Počátkem  roku  1954  fond 
obsahoval 267 obrazů, 219 grafických 
listů a 10 plastik. Od poloviny 60. let 
a  zejména  v  současnosti,  jsou  sbír-
ky doplňovány o díla  prostějovských 
umělců. V roce 1975 byla větší část ob-
razového fondu převedena do majet-
ku Muzea Prostějovska. V 80.  letech 
perspektiva  vytvoření  stálé  obrazové 
galerie narážela na problémy dvojího 
druhu. Nedostatek vlastních prostor, 
jisté naděje do budoucna sliboval při-
pravený projekt prostějovského zám-
ku  pro  kulturní  účely.  Podle  názoru 
odpovědných  pracovníků  vytváření 

obrazového  fondu  probíhalo  natolik 
živelně, že vedle skutečně hodnotných 
obrazů  je  většina  dalších  průměrné 
úrovně. Proto bez zápůjček nebo pod-
statného  doplnění  fondu  bylo  vytvo-
ření ucelené expozice problematické. 
V  těchto  letech  se  zdálo,  že  původní 
koncepce  stálé  obrazárny  je  uzavře-
nou záležitostí.

V roce 1993 bylo v muzeu uloženo 
710 kreseb, 2 072 grafik a 246 plas-
tik. Soubor byl pořízen z peněz města 
a muzea, některá umělecká díla byla 
darována.

V  90.  letech  20.  století  získala 
na významu dřívější myšlenka a ná-
vrh na vybudování městské obrazové 
galerie. V  roce  1996 převzalo město 
opět  do  svého  vlastnictví  obrazový 
fond, který byl do té doby v majetku 
Muzea  Prostějovska  v  Prostějově. 
V  červnu  2002  osvícení  představi-
telé  městského  zastupitelstva  zřídili 
Komisi  pro  nákup  uměleckých  děl, 
která  vyvíjí  svou  činnost  spočívající 
v  nákupu  obrazů,  grafik,  litografií, 
plastik,  soch  a  fotografií  do  součas-
ných  dnů.  Koncepce  nákupů  po-
stupně  směřovala  ve  snahu  získat 
do městských sbírek především tvor-
bu malířů, grafiků, sochařů a fotogra-
fů, kteří se narodili či působili v Pro-
stějově a na Prostějovsku a umělecká 
díla  s  tématikou  spojenou  s  naším 
regionem. Hlavní myšlenkou tohoto 
projektu je prezentovat umění naše-
ho  regionu  ve  veřejných  prostorách 
města a podporovat tvorbu místních 
a  s  Prostějovskem  spjatých  umělců. 
V rozpočtu města byla od roku 2003 
vyčleněna pro nákup částka nejprve 
500 tis. Kč, v posledních dvou letech 
je to částka 400 tis. Kč.

Počátkem  roku  2006  proběhla 
v  Muzeu  Prostějovska  výstava  na-
zvaná  „Na  cestě  za  budoucí  galerií“ 
s podtitulem „Umělecká díla v majet-
ku města Prostějova.“ Ve výstavní síni 

v  Regionálním  informačním  centru 

v zámku byla instalována kolekce ob-
razů vybraných z děl postupně zakou-
pených na základě doporučení komise 
v letech 2006 – 2016. Obě tyto výstavy 
vyvolaly mimořádný zájem návštěvní-
ků a byly laickou i odbornou veřejnos-
tí příznivě přijaty. 

Od  roku  2010  je  otevřena  v  Re-
gionálním  informačním  středisku 
v prostějovském zámku výstavní síň, 
kde probíhají  zajímavé výstavy umě-
leckých děl.

Od  července  2002  do  července 
2018  nakoupilo  město  717  umělec-
kých děl a vynaložilo celkem finanční 
částku 7 566 689 Kč. 

Myšlenku, aby město mělo vlastní 
galerii,  se  podařilo  prosadit  před  řa-
dou let v rámci celkové rekonstrukce 
prostějovského  zámku.  Galerie  byla 
vybudována v letech 2016 – 2017 v ji-
hozápadním  křídle  zámku  současně 
s kavárnou.  Investiční náklady  činily 
téměř 7 milionů Kč. 

Dne 5. září 2018 v 17.00 hodin byla 
„Městská  galerie  v  Prostějově“  slav-
nostně otevřena pro  širokou veřejnost 
a opětovný provoz byl zahájen vernisáží 
výstavy „Ze sbírky uměleckých děl měs-
ta  Prostějova.“  Tato  výstava  je  dalším 
pohledem do městského depozitáře. 

JUDr. Josef Augustin
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Pozvánka na seminář 

Novinky v dotacích 
pro úspornou domácnost 

Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického 

domu, solární panely, zachytávání dešťové vody – i na to můžete získat 

dotaci! 

Státní fond životního prostředí ČR a statutární město Prostějov Vás srdečně zvou na 
setkání k novinkám v dotačním programu Nová zelená úsporám, který podporuje 
rekonstrukce a výstavbu domů či úsporné zdroje energie. Informace získáte také 
k programu Dešťovka zaměřenému na podporu využívání srážkové a odpadní vody 
v domácnostech. 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 

20. listopadu 2018 / od 15 hod. / Prostějov 

Sál kulturního klubu DUHA – 1. patro 
ul. Školní č. 4, Prostějov 

 

Přijďte si poslechnout, na co lze příspěvek získat, kolik uspoříte a co vše potřebujete k jeho 

vyřízení. Ukážeme vám, že získat dotaci není tak obtížné, jak se může zdát. Prostor bude i 

pro vaše dotazy a individuální konzultace. 

Seminář je bezplatný. Dostavit se můžete bez předchozího přihlášení.  
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Závěr sezóny Richarda Sedláka
Poslední závod sezóny se uskutečnil 
15–16. 9. v Hradci Králové, kde se Ri-
chard Sedlák umístil na druhém mís-
tě a celkově tak obhájil loňské celkové 
prvenství v přeboru České republiky 
v kategorii do 600ccm na přírodních 
okruzích pod Autoklubem České re-
publiky.  Letošní  sezóna  byla  zase 
o  kousek  náročnější  a  vyrovnanější 
než v roce 2017. Sezóna sotva skonči-

la ale už teď se připravují plány na se-
zónu  2019  kdy  se  budu  snažit  opět 
jednotlivé závody vyhrávat a obhájit 
celkové prvenství. Děkuji Statutární-
mu městu Prostějov  za podporu při 
těchto  závodech.  Veškeré  informa-
ce  o  přípravě  na  sezónu  2019,  jako 
i fotky a videa ze sezóny 2018 najdete 
na  mých  facebookových  stránkách 
Richard Sedlák #96.

Boxerský turnaj policistů
V pátek 12. října 2018 proběhl v Prostě-
jovské tělocvičně místního boxerského 
klubu 1. ročník boxerského turnaje pro 
policisty.  Klání  se  aktivně,  tedy mezi 
provazy, zúčastnilo celkem 34 policistů 
působících napříč celou republikou.

Turnaj  uspořádali  členové  Spor-
tovního  klubu  policie  Moravan  Pro-
stějov  ve  spolupráci  s BC DTJ Pros-
tějov  za  podpory  statutárního města 
Prostějova. Záštitu nad turnajem pak 
převzal  ředitel  Krajského  ředitelství 
policie Olomouckého kraje, plukovník 
Tomáš  Landsfeld,  který  se  zúčastnil 
i  jeho  zahájení.  Z  dalších  čestných 
hostů turnaj navštívil i náměstek pri-
mátorky města Prostějova pan Pavel 
Smetana,  nebo  zástupce  vedoucího 
územního  odboru Prostějov,  plukov-
ník Tomáš Adam.

Rohovníci  se  utkali  v  sedmi  vá-
hových kategoriích v  zápasech na  tři 
dvouminutová kola. Přestože se jedná 
o  bojový  sport,  boje  proběhly  v  přá-
telském duchu a vždy čistě a v rámci 
zásad fair play. Potěšující skutečností 

je také fakt, že nedošlo k žádnému zá-
važnějšímu  zranění.  Přítomný  lékař 
musel zasahovat jen jednou. Naštěstí 
se nejednalo o zranění vážné.

Zřejmě  nejúspěšnější  „výprava“ 
na turnaj přijela z Pardubického kra-
je.  Borci  tohoto  kraje  zvítězili  hned 
ve  dvou  kategoriích  (do  95 kg  a  nad 
95 kg). Úspěch vyslanců z východních 
Čech doplnili i další dva policisté dru-
hými místy (do 71 kg a do 91 kg). Ani 
sportovci našeho krajského ředitelství 
se mezi svými kolegy neztratili. Bodo-
vali hlavně ve váhové kategorii do 91 
kilogramů, kde Petr Štolfa  z Přerova 
obsadil třetí místo a všestranný spor-
tovec Jiří Horký z Olomouce – extrali-
gový boxer i atlet závodící v hodu dis-
kem – se radoval dokonce z vítězství.

Přestože  byl  turnaj  pro  sportovce 
i pořadatele velice náročný, byly k jeho 
konci  slyšet  dotazy  na  další  ročník. 
Z realizačního týmu pak byla k zaslech-
nutí i odpověď, že pokud to jen trochu 
půjde, druhý ročník se určitě uskuteč-
ní.  por. Mgr. František Kořínek

Spolupráce prostějovských  
a srbských policistů 
Družební přátelství policistů z pro-
fesních  spolků –  International Po-
lice Association  (IPA)  -  sekce Čes-
ké  republiky,  územní  skupiny  223 
Prostějov  a Sportovního klubu po-
licie  Moravan  Prostějov  pokračuje 
pátým rokem.

Srbští  policisté  IPA  z  Prijepolje 
se  letos  v  červnu  účastnili  4.  roč-
níku IPA pochodu, konaném v Ra-
díkově u Hranic. Čekala je 45 kilo-
metrová  trasa v krajině Oderských 
vrchů; její zvládnutí stvrdila pamět-
ní medaile. Na oplátku zase dostali 
prostějovští policisté pozvání (od 6. 
do  10.  září  2018) do města Priboj, 
v  srbském  Zlatiborském  okruhu. 
Pořadatelé  připravili  bohatý  pro-
gram. Za účasti novinářů a televize 
byli,  spolu se zástupcem Magistrá-
tu  města  Prostějova,  náměstkem 
primátorky  Bc.  Pavlem  Smetanou 
přijati  vedením  města  Priboj.  Zde 
se, mimo  jiné,  jednalo o další  spo-
lupráci v oblasti turistického ruchu 
a investic. 

Výprava se podívala jak do měst-
ského muzea, tak Višegradu v Bos-

ně a Hercegovině, plavila se po řece 
Drině, shlédla kamenné město An-
dričgrad a poznávala krásy kaňonu 
Uvac. Součástí pobytu byla návště-
va  termálních  lázní  Priboj  Banja. 
Příští rok čeká na prostějovské poli-
cisty příprava programu pro srbské 
přátele.

K zajištění družebních akcí poli-
cistů Prostějova a Prijepolje přispě-
li podporovatelé a sponzoři, kterým 
patří  poděkování  pořadatelů  IPA 
223 Prostějov.

Statutární město Prostějov                            
Olomoucký kraj

text: Josef Franc, vedoucí 
územní skupiny IPA 223 Prostějov 

/ kaa
foto: archiv IPA 223 Prostějov
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www.pila-javorice.cz
Najdete nás v Ptenském Dvorku č.p. 69, v areálu bývalého dřevoskladu. Vjedete branou ze silnice Ptení – Konice.

Otevírací doba:
ČT a PÁ 07:00–17:00 hodin

Na Vaši návštěvu, dotazy a objednávky se těší pan Josef Svoboda, tel.: +420 606 752 517, e-mail: josef.svoboda@pila-javorice.cz

Dopravu štípaného dříví nabízíme  
v kontejneru o objemu 10 sprm.

Do 20 km je doprava zdarma!

Pila Javořice, a.s. zahájila od  
června 2018 ve své podnikové prodejně výrobu a prodej jeh-
ličnatého štípaného dříví. Délka polínek je 25, 33 nebo 50 cm.

V naší prodejně nakoupíte stavební řezivo, brikety, pelety, frézované 
kuláče, zahradní substráty, hobby cetris desky, mulčovací kůru, podpalové třísky…

INZERCE

Převážně sportovní vzpomínky Vlastimila Kadlece– X. 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.
Box je v Prostějově  
tradičně velmi kvalitní
Na  boxerská  utkání  velmi  vysoké 
kvality  chodili  v Prostějově diváci už 
brzy po druhé světové válce. Následně 
i v dalších desetiletích zásluhou borců 
TJ OP a nejinak je tomu dodnes. Do-
mácí  utkání  probíhala  v  někdejším 
Dělnickém domě ve Wolkerově ulici, 
někdy  i  pod  širým nebem v  zahradě 
Slovanského domu na Vápenici, nebo 
na stadionu za Kosteleckou ulicí. Poz-
ději v sokolovně na Skálově náměstí. 
Pamětníci viděli když dominovali bra-
tři Oldřich a Jaroslav Netukové, jejich 
bratr  Horymír  boxoval  za  Hranice 
na Moravě. Dále se v Prostějově hojně 
zviditelňovali Miroslav Zeman, Fran-

tišek  Neuman,  Jaroslav Machů,  Jan 
Tomeček,  Rudolf  Vařák,  Karel  Surý, 
Jiří Šulista, Zikmund Száthmáry, Jan 
Hanzlík, Ivo Pospíšil, Karel Menyház, 
František  Gašparík  a  mnozí  další. 
V  Prostějově  nejpopulárnější  z  nich, 
Miloš Králíček, jel pak už jako trenér 
s  československou  boxerskou  elitou 
na  Olympiádu  do  Říma,  kde  jeden 
z  jeho  svěřenců,  Bohumil  Němeček, 
vybojoval  zlato.  Prostějovští  boxeři 
dosáhli  celé  řady  československých 
i českých mistrovských titulů a velmi 
úspěšně si vedou v naší nejvyšší sou-
těži,  pod  vedením  trenéra Petra No-
votného, i v současnosti. 
Výborně reprezentovali  
Prostějov i zápasníci
Prostějov měl vždy také vynikající zá-
pasníky v místních klubech SK Rolný, 
SK Ctibor, SK Sparta, TJ Jiskra, TJ OP 
i VTJ Dukla. Klub SK Ctibor spoluza-
kládali František Cásek s legendárním 
Gustavem Frištenským, který byl poz-
ději vyznamenán v prostějovské soko-
lovně titulem zasloužilý mistr sportu. 
Z  prostějovských  vynikajících  borců 
jmenujme  alespoň  ty  nejúspěšnější, 
mnozí z nich si zasloužili tituly mistrů 

naší země. Josefa Herdu, Ferdinanda 
Hyžu,  devítinásobného  mistra  ČSR 
a olympionika Františka Kotrbatého, 
Františka  Dvořáka,  Aloise  Huňku, 
Adolfa Krupičku, Antonína Šína, Mi-
lana  Řehulku,  Ladislava  Sekaninu, 
Jiřího  Schustera,  Svatopluka  Kuklu, 
Jindřicha  Hejčíka,  jeho  bratra  Vác-
lava Hejčíka,  Vojtěcha  Szilvu,  Václa-
va  Buchmana,  Františka  Kocourka, 
Františka  Nesvadbíka,  rozhodčí  Hu-
rčíka,  Sedláka,  Pištělku,  Haltmara, 
Podborského,  Lose,  Hromadu, Mac-
kuliaka a mezinárodního  rozhodčího 
Jaroslava Hájka.
Do sokolovny mnohdy  
diváci ani nevešli
FOTO 8 – Krasojezdkyně Anna Ma-
toušková z Němčic nad Hanou.

Byly  případy,  že  se  do  hlediště 
prostějovské  sokolovny  na  Skálově 
náměstí  všichni  zájemci  o  nabízená 
sportovní  klání  nevešli.  Bylo  to  brzy 
po  druhé  světové  válce  když  prostě-
jovští bicyklebalisté, bratři Novákové, 
sváděli boje s dvojicí Sedláček – Da-
neš z Prahy Pankrác o tituly českoslo-
venských šampionů. Neméně zdatnou 
prostějovskou  bicyklebalovou  dvo-

jicí  byli  Beneš 
se  Špičákem 
i  další.  Z  vyni-
kajících  kra-
sojezdců  nelze 
zapomenout 
na  několikaná-
sobného mistra  světa Františka Kra-
tochvíla,  dále  na  devatenáctinásob-
nou mistryni  Československa  z  roků 
1995  až  1974  a  mistryni  světa  1974 
v  holandském  Heerlenu  Annu  Ma-
touškovou  z  Němčic  na  Hané,  ani 
na  juniorskou mistryni Českosloven-
ska Jiřinu Novákovou, později Julín-
kovou. 

Stejně  přitažlivá  byla  i  volejbalo-
vá  utkání  TJ  OP  Prostějov  v  ženské 
národní  lize,  když  v  prostějovském 
celku, i když hrál naši druhou nejvyšší 
soutěž, byly dvě  reprezentantky Čes-
koslovenska, Anna Poláková, později 
Stužková, a Eva Součková, po provdá-
ní  Krupová.  Stěny  sokolovny  tlakem 
diváků „praskaly ve švech“ i při extra-
ligových utkáních boxerů TJ OP Pros-
tějov. Prostějovští boxeři,  jak už bylo 
řečeno,  patřili  v  naší  republice  vždy 
k nejlepším. 



Lékárna Mamed Prostějov 

Akční ceny produktů platné od 1. 11.–30. 11. 2018. 
Platí do vyprodání zásob.

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

www.aaaleky.cz

  klientské karty 

 internetový obchod www.aaaleky.cz

  lékárna se širokým sortimentem a příznivými cenami 

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

  obuv Santé  

  Sunar lékárna

30 ml

60+60

100 tbl

800 tbl

75 Kč

95 Kč

83 Kč
105 Kč67 Kč

10 sáčků

132 Kč5 ks

249 Kč

2479 Kč

116 Kč

310 Kč

100 g

239 Kč

135 Kč
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oční optika

-30% na ztenčené
brýlové čočky Hoya

AKCE 1 + 1 ZDARMA
na multifokální brýlové čočky

Akční ceny na brýlové
obruby METZLER -20%

Slevy se nesčítají *** Informace v optikách Eurooptik s.r.o.


