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Akutně hledám pro mou 
prodávající klientku byt 
1+1 ke koupi. 
Děkuji Vám za nabídku.

Iveta Kořínková
Váš realitní specialista

734 747 528

VILA V PROSTĚJOVĚ
Cihlový objekt 2x 3+1 se 
zahradou v klidné lokalitě. 
Stojí za prohlídku.

4.550.000 Kč
PENB G

www.rkokno.cz Drozdovice 1338/3, 
796 01 Prostějov

NABÍDKA:
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Novým prostějovským primátorem  
je František Jura (ANO 2011) 
Na ustavujícím zastupitelstvu města 
Prostějova  dne  30.  října  letošního 
roku byla zvolena nová rada města, 
její uvolnění členové i primátor. Tím 
se  stal  lídr  kandidátky  ANO  2011 
František Jura. Prvním náměstkem 
se stal Jiří Pospíšil  (PéVéČko), dal-
šími  náměstky  jsou  Jiří  Rozehnal 
(ANO 2011), Jan Krchňavý (PéVéČ-
ko), Milada Sokolová (ODS) a Alena 
Rašková (ČSSD). Neuvolněnými čle-
ny Rady města Prostějova jsou Miloš 
Sklenka (ANO 2011), Roman Karšu-
lín  (ANO  2011)  Marcela  Župková 
(ANO  2011),  Tomáš  Blumenstein 
(ODS), Zdeněk Fišer (ČSSD).

Uvolnění radní 

Jiří Pospíšil            Jiří Rozehnal                     Jan Krchňavý         Milada Sokolová                 Alena Rašková
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Statutární město Prostějov –  
vítěz roku 2017

Statutární město Prostějov 
bude příští rok hospodařit 
s rozpočtem přesahujícím 
miliardu korun. Takřka čtvrtina 
výdajů půjde na investice 
a opravy majetku. Definitivní 
schválení je v pravomoci 
zastupitelstva. 

„Důkladnému  projednání  tohoto 
klíčového materiálu přikládám mi-
mořádnou důležitost. I proto chce-
me  rozpočet  schvalovat  počátkem 
prosince  na  speciálním  zasedání 
zastupitelstva  vyhrazeném  právě 
tomuto  tématu,  abychom měli  do-
statek prostoru na případné připo-

mínky  a  diskusi  s  občany.  Návrh 
rozpočtu připravený minulou radou 
města  ještě  před  volbami  považuji 
za kvalitní, nicméně diskusi o kon-
krétních  položkách  a  opatřeních 
se  nijak  nebráním,“  říká  primátor 
města František Jura.

Plán  hospodaření  počítá  s  vý-
daji  ve  výši  1,027  miliardy  korun. 
Většinu  z  nich  kryjí  příjmy  města 
přesahující jednu miliardu, na část 
investic  a  oprav město  využije  své 
rezervy z předcházejících let. 

„Takřka  245 milionů  korun  by-
chom rádi směřovali do oblasti  in-
vestic  a  oprav  majetku.  Investice 
si vyžádají přes 176 milionů korun, 

opravy  pak  dalších  68,5  milionů. 
Rozpočet  našeho  města  nechceme 
takzvaně projíst. Kromě provozních 
výdajů  proto  hodláme  především 
zhodnocovat  majetek  Prostějova 
a  zvelebovat  veřejná  prostranství 
ve městě,“ pokračuje Jura. 

Významnou  položkou  rozpočtu 
v roce 2019 se stanou opravy a  in-
vestice  do  Národního  domu.  Re-
konstrukce  secesní  perly  navržené 
Jenem  Kotěrou  si  vyžádá  takřka  
63 milionů korun. 

Návrh  rozpočtu  počítá  také 
s  dokončením  rekonstrukce  Plum-
lovské  ulice  za  32  milionů  korun, 
pokračováním  regenerace  sídliště 

Šárka  za  13,6 milionu  a  výstavbou 
dopravního  terminálu  na  Florián-
ském náměstí  za  30 milionů.  Plán 
hospodaření dále  zahrnuje  investi-
ce a opravy v mateřských a základ-
ních  školách  zřizovaných  městem, 
peníze do veřejných sportovišť a fi-
nance  pro  zlepšení  zázemí  sborů 
dobrovolných hasičů. 

„Rozpočet  je pro město  zásadní 
dokument  určující  dění  v  Prostě-
jově na  celý  rok. Proto bychom  jej 
rádi projednali i se zastupiteli, kteří 
nejsou v koalici. Věřím, že alespoň 
s některými najdeme shodu,“ uzaví-
rá primátor Jura.    

-kaa-jg-

Rozpočet města Prostějova:  
čtvrtina peněz půjde na investice

Návrh stavebních investičních výdajů v celkovém objemu 175 600 000 Kč
Regenerace sídliště Šárka – VI. Etapa 13 000,00

Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična vč. PD 1 000,00

Zimní stadion – rekonstrukce technologického objektu 1 000,00

Zimní stadion – rekonstrukce – PD 3 000,00

Obnova Národního domu – investiční 6 900,00

Přivaděč vody do průmyslové zóny – PD 100,00

Nový park – jih – Okružní – PD 200,00

Rekonstrukce ulice Plumlovská (dokončení) 30 000,00

Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice 2 000,00

Dílny a učebny na pv. ZŠ vč. PD 3 000,00

Dopravní terminál na Floriánském náměstí vč. PD 30 000,00

Komunikace a chodník v Čechovicích č. p. 18/71 zúžení komunikace – PD 300,00

Autobusové čekárny vč. PD 300,00

Vrahovická – most (dokončení) 1 000,00

Městský hřbitov – urnové hroby III. etapa přesun desek PD 3 600,00

EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč. PD 5 000,00

Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice vč. PD 6 000,00

CS Martinákova – Pod Kosířem vč. PD 500,00

Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská vč. PD 1 000,00

Rekonstrukce komunikace v Žešově (dokončení) 7 000,00

Rekonstrukce domovních kotelen v nájmu DS (dokončení) 2 000,00

Rekonstrukce domu Knihařská 18 vč. PD 15 000,00

EÚO MŠ Partyzánská vč. PD (dokončení) 5 000,00

Okružní křižovatka Olomoucká – Vápenice vč. PD 400,00

Technická infrastruktura v lokalitě M. Alše, Vrahovice – PD 1 000,00

Podchod pod mostem v Olomoucké ulici – manipulační plocha 3 800,00

VO a chodník Luční PD 200,00

CS Okružní II. vč. PD 4 000,00

Rekonstrukce střechy Havlíčkova 2–4 (vč. zateplení) 2 800,00

Komunikace, CS, přechod a protihluková stěna ul. J. Lady vč. PD 2 000,00

Regenerace sídliště Mozartova – PD 600,00

CS sídliště Svobody – Anglická – Anenská PD 150,00

Regenerace sídl. Moravská (PD) 500,00

Komunikace Sušilova vč. PD 2 800,00

ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce objektu bazénu, střechy vč. PD 6 000,00

Kino Metro 70 – rekonstrukce bytu na veřejné prostory (dokončení) 200,00

Šárka 9, 11 – rekonstrukce objektu – PD 1 200,00

VO Kosířská ulice vč. PD 250,00

Rozšíření Aquaparku – krytý bazén – PD 2 000,00

Sportcentrum DDM Vápenice – fotovoltaická elektrárna vč. PD 1 500,00

MŠ Čechovice – rekonstrukce učebnových pavilonů – PD 800,00

Centrální spisovna MMPV – rozšíření – PD 500,00

EÚO ZŠ Čechovická vč. PD 250,00

EÚO MŠ Mozartova – PD 250,00

EÚO MŠ Mánesova – PD 250,00

Plotová zídka Okružní – akustické panely a hluková studie – PD 500,00

Jihozápadní kvadrant – zjišťování hladin akustického tlaku a návrh 250,00

Regenerace panelového sídl. B. Šmerala I. Etapa komunikace 6 000,00

Studie parkování v centru města 500,00

Návrh rozpočtu
je zveřejněn na úřední desce i na webu města – www.prostejov.eu . 

Veřejné projednání v rámci zasedání Zastupitelstva města 
Prostějova se uskuteční v úterý 4. prosince 2018.



5PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

Vánoční přání
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám jménem Rady města Prostějova popřál co možná nejklidnější prožití předvánočního a vánočního času. Času, který 
by měl být zejména ve znamení přátelství a rodinné pohody. Nenechejte si proto advent ani přicházející svátky pokazit zbytečným stresem 
a shonem. Za Radu města Prostějova vám přeji krásné svátky vánoční, hodně rodinné pohody, zdraví a štěstí. František Jura, primátor 
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www.creditas.cz  |  800 888 009

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
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Jazz nejen v synagoze

Sportovní klub Maccabi Olomouc 
uspořádal  ve  čtvrtek  15.  11. 2018 

ve spolupráci se spolkem Hanác-
ký  Jeruzalém  v  rámci  „Cesty  bez 

návratu“    koncert  v  cyklu  Jazz 
(ne)jen v synagoze. 

Jazzovou  muziku  věnova-
nou  dětem,  i  těm  nenarozeným, 
dospělým, kteří nedobrovolně na-
stoupili  tzv. „Cestu bez návratu“,  
Židům,  kteří  byli  vražděni  jen 
proto,  že  „byli  jiní“,  „překáželi“, 
„mohli za vše“, i těm, kteří přežili 
tuto  "Cestu"  osudu  navzdory,  si 
do auly Gymnázia Jiřího Wolkera 
přišly  poslechnout  i  náměstkyně 
primátora města  Prostějova  Ale-
na Rašková a Milada Sokolová.

-jg-

Poděkování
JISTOTA,  o.p.s.  děkuje  všem  li-
dem za hřejivá a milá slova u pří-
ležitosti 25. výročí založení školy, 
která stále přicházení od občanů, 
zastupitelů  města  i  statutární-
ho  města  Prostějova.  Děkujeme.
 PhDr. Marie Turková

ředitelka o. p. s. 

Výročí založení 
Střední školy, základní 
a mateřské školy 
JISTOTA, o.p.s. 
Prostějov

Škola slavila 25 let od svého vzniku.
V pátek 9. listopadu 2018 osla-

vila Střední škola, základní škola 
a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. 
Prostějov  již  25.  výročí  od  svého 
založení.

K této příležitosti škola připra-
vila  v  Městském  divadle  v  Pro-
stějově  AKADEMII  svých  žáků. 
Děti  na  podiu  předvedly  taneč-
ky,  scénky  i  hudební  vystoupení. 
Sál  divadla  byl  téměř  zaplněn 
a  na  představení  se  přišli  podí-
vat  také  zástupci  vedení  města 
Prostějova  –  náměstkyně  primá-
tora  Alena Rašková,  náměstkyně 
Milada  Sokolová,  náměstek  Jiří 
Rozehnal  nebo  členka  Zastupi-
telstva  města  Prostějova  Božena 
Sekaninová.  -kaa-

POZOR – informace k poskytování dotací z rozpočtu města 
Prostějova pro rok 2019  
… na pravidelnou činnost spolků a sdružení je nutno podávat žádosti do konce ledna 2019.

Statutární  město  Prostějov  (dále 
jen  SMPv)  poskytuje  dotace  for-
mou individuálních žádostí, které 
se  podávají  elektronicky  na  pře-
depsaných tiskopisech, a to:
a)  Žádost  o  poskytnutí  dotace 

na  jednorázovou  akci  z  roz-
počtu SMPv,

b)  Žádost  o  poskytnutí  dotace 
na celoroční činnost z rozpoč-
tu SMPv.
Tiskopisy žádostí a pokyny pro 

podávání  individuálních  žádos-
tí  jsou  umístěny  na  webu  SMPv 
https://www.prostejov.eu/cs/
obcan/dotace.html.

Žadatelé podávají žádost elek-
tronicky i včetně vyplněných pří-
loh  prostřednictvím  elektronické 
aplikace „Komunikace s občany“.

Vyplněnou a elektronicky ode-
slanou  žádost  o  dotaci  žadatelé 
o dotaci následně zašlou

na podatelnu Magistrátu měs-
ta  Prostějova  (dále  jen  „MMPv“) 
jednou z uvedených možností: 

v  listinné podobě podepsanou 
osobou  oprávněnou  jednat  jmé-
nem žadatele (osobně

či poštou),

v  elektronické  podobě  pode-
psanou  uznávaným  elektronic-
kým  podpisem  osoby  oprávněné 
jednat jménem žadatele na emai-
lovou  adresu  posta@prostejov.
eu,

v  elektronické  podobě  do  da-
tové schránky statutárního města 
Prostějova.

„Poslední  termín  pro  příjem 
žádostí  o  dotaci  na  rok  2018  je 
stanoven  do  30.  11.  2018,  23:59 
hodin.

Na  těchto  formulářích  nebu-
dou  přijímány  žádosti  o  dotaci 
na rok 2019. Nové formuláře, kte-
ré mohou  žadatelé  o  dotaci  pou-
žít pro rok 2019, budou na webu 
umístěny  bezprostředně  po 
  schválení  termínu přijímání do-
tací,  odeslat  je  bude  možné  až  
1. 12. 2018, 0:00 hodin,“ upřesni-
la  náměstkyně  primátora Milada 
Sokolová.

-kaa-

Dotační titul/oblast Věcně příslušný odbor

sociální, zdravotní odbor sociálních věcí 

sport, kultura, školství odbor školství, kultury a sportu 

investice odbor rozvoje a investic 

památková péče odbor územního plánování a památkové péče 

ochrana životního prostředí odbor životního prostředí 

„Zdravé město“ odbor kancelář primátora 

bezpečnost a prevence kriminality odbor dopravy 

ostatní žádost obdrží odbor kancelář primátora, 
který rozhodne podle účelu dotace o jejím 
přidělení na věcně příslušný odbor

Pro rok 2019 budou dle „Zásad poskytování dotace“ 
stanoveny dotační tituly/oblasti uvedené dále v tabulce. 
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Město připravuje novinku pro cyklisty
Hledáme  nejlep-
ší  cestu,  jak  do-
stat  bikesharing 
do Prostějova.
Bikesharing aneb 
sdílení  jízdních 
kol  je  novinka, 
o kterou nedávno 

veřejnost projevila zájem.
„Z  výsledků  ankety,  která  proběhla 
na  webových  stránkách  města,  vy-
chází, že většina respondentů (81%) 
projevila  zájem  o  možnost  služby 
sdílených kol. Zjištění zájmu občanů 
byl  prvním  krokem  k  realizaci  této 
služby  lidem  našeho  města,“  uvedl 
1.  náměstek  primátora  Jiří  Pospí-
šil  s  tím,  že  tato  služba  je nedílnou 

součástí  schváleného  dokumentu 
Koncepce Smart Prostějov / Manuál 
chytrého města. O této problematice 
konkrétně  „mluví“  kapitola 08 ma-
nuálu s názvem Lidé vs. automobily, 
obsahující  systém  sdílení  doprav-
ních prostředků – bikesharing, tedy 
sdílení jízdních kol. Jak doplnil, pi-
lotní projekt počítá  zhruba  se  stov-
kou  kol  a  deseti  stanovišti.  Sdílení 
kol by mělo být zdarma. 

„Pro zavedení  této služby hovo-
ří například i to, že ve městě máme 
silně  rozvinutou  síť  cyklostezek. 
Navíc  jako  za  podpůrnou  službu 
můžeme považovat i aktuálně reali-
zované uzamykatelné boxy na kola 
v budovaných dopravních terminá-

lech.  Také  aktuální  zájem  soukro-
mých investorů o vybudování bike-
sharingové sítě mluví sám za sebe,“ 
nastínil dále situaci Pospíšil.

Rada města Prostějova na svém 
posledním jednání odsouhlasila vy-
tvoření  pracovní  skupiny,  která  se 
bude  problematikou  bikesharingu 
v Prostějově dále detailněji zabývat: 
Mgr. František Jura – vedoucí pra-
covní skupiny
Mgr. Jiří Pospíšil 
RNDr. Alena Rašková
Ing. Milada Sokolová
Mgr. Lenka Tisoňová
Ing. Václav Lužný
Ing. Kateřina Vosičková

-kaa-

Separaci bioodpadů 
podpořily dotační 
peníze
Dotaci  udělilo 
Ministerstvo  ži-
votního  prostředí 
ČR  z  Operačního 
programu  Život-
ního prostředí. 

Peníze  v  konkrétní  hodnotě  
451 614,35 Kč město obdrželo v rám-
ci 69. výzvy vyhlášené Ministerstvem 
životního prostředí. Jde o 85 % z cel-
kových způsobilých nákladů projektu, 
které jsou ve výši 531 311,00 Kč – způ-
sobilé  náklady  odpovídají  celkovým 
nákladům projektu.

„Obsahem  projektu  je  rozšíření 
systému separace bioodpadů ve měs-
tě  Prostějov  zrealizovaného  v  letech 
2011  a  2013.  V  rámci  projektu  byly 
pořízeny  a  jsou  rozmísťovány  sběr-
né nádoby na biologicky  rozložitelný 
odpad  v  lokalitách  se  zástavbou  ro-
dinných  domů  a  dále  byly  pořízeny 
kontejnery na biologicky  rozložitelný 
odpad s umístěním v lokalitách sídlišť 
a bytové  zástavby,“ popsal náměstek 
primátora Jiří Rozehnal.

Cílem projektu „Systém pro sepa-
raci  bioodpadů  ve  městě  Prostějov, 
III.  etapa“  je  snížit  složky  biologicky 
rozložitelného odpadu v komunálním 
odpadu od občanů.  -kaa-

Staré atrium nahradí zahrada
Čtyřicet let nevy-
užívané  vnitřní 
prostory  budou 
opět  sloužit  dě-
tem.

Cílem  pro-
jektu  s  názvem 
„Příroda  učí 

s  námi“  je  vybudování  venkovní 
učebny  na  školní  i  mimoškolní 
vzdělávání,  které  probíhá  v  pří-
mém kontaktu s přírodou.

„Učebna  bude  v  prostoru  atria 
o  výměře  398  metrů  čtverečných, 
který  je  v  současnosti  nevyužívaný 
a kde chybí jakékoli vybavení. Nově 
tady budou děti mít venkovní pro-
stor s mobiliářem pro variabilní vy-
užití.  Prostor  budou  využívat  také 
ti, kteří  si  chodí do  školy  zaplavat. 
Pochopitelně místo bude doplněno 
o  zeleň  jako například keře, půdo-

pokryvní  rostliny,  byliny  a  podob-
ně.  Mobiliář  bude  umístěn  pod 
vzrostlé břízy, které dětem poskyt-
nou stín,“ popsal náměstek primá-
tora Jan Krchňavý. 

Rada  města  Prostějova  již  letos 
v  lednu  odsouhlasila  poskytnout 
škole,  pro  vznik  zahrady,  finance 
ve výši 75 tisíc korun. Jak se ale uká-
zalo,  chyba  architektky  potřebu  fi-
nancí navýšila o více než 118 tisíc ko-
run. Rada města Prostějova na svém 
jednání  kývla  na  to,  že  Základní 
škole Prostějov, ul. Dr. Horáka tuto 
částku na dofinancování vzniku za-
hrady poskytne  (s použitím  finanč-
ních prostředků v roce 2019). 

„Tyto finance dokrývají podhod-
nocený  rozpočet  zahradní  archi-
tektky,  kde  nebyl  zohledněn  fakt, 
že do  atria není  volný přístup, ne-
lze přivést  techniku a  veškeré prá-

ce budou veskrze  ruční. Také  ceny 
za  mobiliář  a  rostlinný  materiál 
neodpovídají cenám na trhu. Archi-
tektka použila takzvané katalogové 
ceny,“ dále vysvětlil navýšení finan-
cí Krchňavý. 

Nové atrium – zahrada si vyžádá 
částku přes 693 tisíc korun (včetně 
DPH).  -kaa-

Informace o stanovení 
pracovní doby o vánočních 

svátcích
Magistrát města Prostějova  
bude otevřen pro veřejnost:

v pátek 21. 12. 2018: 8:00–12:00 hod.
v pondělí 31. 12. 2018 8:00–12:00 hod.

Odborníky je hodnocen jako omezeně 
použitelný.  Pravidelná  a  každoroční 
prohlídka mostu přes dálnici a letošní 
jeho  diagnostika  vysílají  jasný  signál 
o správném postupu při omezení jeho 
provozu. 

„Nedávné uzavření mostu pro mo-
torovou dopravu, z důvodu nerespek-
tování  dopravního  značení  s  omeze-
ním hmotnosti  projíždějících  vozidel 
do 10 tun (opatření z hlavní prohlíd-
ky mostu),  se  ukazuje  jako naprosto 
správné.  Na  mostě  je  v  současnosti 

osazeno  zákazové  dopravní  značení 
pro vjezd motorovým vozidlům a dále 
jsou zde  instalovány dopravní sloup-
ky  jako  fyzická  zábrana  vjezdu  pře-
devším  těžké  zemědělské  techniky,“ 
popsal situaci 1. náměstek primátora 
Jiří Pospíšil s tím, že tímto postupem 
chce vedení města předejít případným 
vážným problémům. 

„Vzhledem  k  tomu,  že  se  jedná 
o  most  přes  dálnici  D46,  kde  jaké-
koliv  závady  (odpadávající  betonová 
krycí vrstva výztuže atd.) mohou mít 

vážné následky na bezpečnost dopra-
vy,  je nutné jeho stav řešit dle dopo-
ručení  z  hlavní  prohlídky  a  nedávné 
diagnostiky  mostu,“  doplnil  Pospíšil 
s  tím, že výsledek hovoří zcela  jasně. 
Stav spodní stavby mostu, stav nosné 
konstrukce  a  celkový  stav  mostu  je 
hodnocen  jako  špatný  a  jeho  použi-
telnost je hodnocena jako podmíněně 
použitelná.  Vedení  města  Prostějova 
rozhodlo o jeho rekonstrukci.

„Bezprostředně po té, co padlo toto 
rozhodnutí, jsme na osobním setkání 

o  situaci  informovali  občany Žešova. 
Předpokládané  náklady  na  celkovou 
rekonstrukci  mostu  pro  zachování 
jeho  účelu  a  obnovení  jeho  provo-
zuschopnosti  jsou  zhruba  11 milionů 
korun (včetně DPH). 

Průzkum  stavu  mostu  provedla 
společnost Mostní  vývoj,  s.r.o., DIA-
GNOSTIKA, Brno. 

Pro reálné vyhodnocení celé situa-
ce uvádíme, že most přes dálnici D46 
v Žešově nebyl určen pro automobilní 
dopravu.  

-kaa-

Město má výsledek diagnostiky mostu přes dálnici D46 v Žešově
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SOŠPO oslavilo 100 let republiky

Netradičně  oslavili  studenti  a  pe-
dagogové  Střední  odborné  školy 
podnikání  a  obchodu  100.  výročí 
založení  republiky.  V  pátek  26. 
října  proběhl  po  zábavném  vzdě-
lávacím programu o vzniku Česko-
slovenska pietní akt u sochy první-
ho  československého  prezidenta. 
V  krátkých  projevech  připomněli 
ředitel školy Marek Moudrý a jed-

natelka  školy  Silvie  Šteigerlová 
okolnosti  vzniku  Československa. 
Shromáždění  pozdravila  také  teh-
dejší  primátorka  Alena  Rašková. 
Vedení  školy  a  zástupci  jednotli-
vých  tříd  položili  k  Masarykově 

soše květiny a pietní akt doprovo-
dili  zpěvem  státní  hymny.  Netra-
dičním  a  originálním  zakončením 
bylo  vytvoření  živé  vlaky  u Masa-
rykovy sochy. 

-mou-

Logická olympiáda v Prostějově

V pátek 2. 11. 2018 se do Prostě-
jova sjeli účastníci Logické olym-
piády. 

Jde  o  soutěž  pořádanou Men-
sou  České  republiky.  Logická 
olympiáda  je  založená  na  logic-
kých  úlohách,  jejichž  řešení  vy-
žaduje  samostatný  a  kreativní 
přístup.  Nerozhodují  zde  nauče-
né  znalosti,  ale  schopnost  samo-
statného uvažování a pohotového 
rozhodování.  Logická  olympiáda 

je  svým  pojetím  unikátní  soutě-
ží,  protože  se  nejedná  o  znalost-
ní  soutěž,  ale  o  soutěž  rozvíjející 
především  schopnost  samostat-
ného logického uvažování.

Její krajské kolo zahájil primá-
tor města Prostějova Mgr. Franti-
šek Jura.

Foto: -kaa-
Text: -kaa-,  

www.logickaolympiada.cz/o_soutezi/ 

Město Prostějov je 
připraveno pomoci 
divadlu Point se zázemím
Po první částečné výpomoci divadel-
níkům se připravuje další.

Do nepříjemné situace se koncem 
roku 2017 dostalo studentské divadlo 
Point,  které  přišlo  o  „své“  divadelní 
zázemí v Olomoucké ulici. S pomocí 
tehdy  přišlo  město  Prostějov  a  po-
skytlo  souboru  prostory  v  bývalé 
základní  škole  na  Husově  náměstí. 
Podle náměstkyně primátora Milady 
Sokolové, která má ve své gesci oblast 
kultury  a  ochrany  životního prostře-
dí, město  ani  teď mladé divadelníky 
na holičkách nenechá. 

„Prošli  jsme  stávající  prosto-
ry,  které  divadlo  používá  a  kde  má 
uskladněn materiál. Podívali  jsme se 
také  do  budoucího  divadelního  sálu 
na úpravy, které  tam probíhají,  aby-
chom  zjistili,  co  můžeme  dál  udělat 
pro to, aby divadlo mohlo co nejdříve 
přivítat  své  diváky,“  uvedla  po  pon-
dělní (19. 11. 2018) návštěvě divadla.

V současnosti divadelníci z dotač-
ních  peněz  poskytnutých  Olomouc-
kým  krajem  nakupují  věci  potřebné 
pro vybavení divadelního sálu. 

„Studentské divadlo rozhodně ne-
zůstane bez podpory města. Po první 
částečné  pomoci,  chystáme  finanční 
injekci, kterou směřujeme na začátek 
roku 2019 a to pro kompletní dokon-
čení sálu,“ doplnil náměstek primáto-
ra Jan Krchňavý zodpovědný za škol-
ství a sport. 

Mladí umělci  se už brzy opět po-
staví na divadelní prkna a zahájí svou 
staronovou  činnost,  slíbil  to  jejich 
principál Aleš Procházka. 

„Divadlo  Point  po  přestěhování 
do  prostor  bývalé  školy  na Husově 
náměstí (téměř před rokem), už pil-
ně zkouší. Je však nutné prostory za-
řídit tak, abychom mohli nabídnout 
divákům  i hercům opravdový diva-
delní sál. V létě jsme získali zmíně-
nou  finanční dotaci  150  tisíc korun 
od  Olomouckého  kraje.  Padesáti-
procentní spoluúčast na dotaci nese 
Gymnázium Jiřího Wolkera. V tuto 
chvíli proběhlo vymalování a ve vý-
robě jsou například osvětlovací ram-
py  a  další  nezbytné  vybavení.  Zá-
roveň  jednáme  s  vedením  města 
Prostějova  o  dalším  financování 
nezbytného materiálu a prací. Velice 
mě těší, že máme jejich velkou pod-
poru,“ uvedl Aleš Procházka.

-kaa-
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INZERCE

Modlitba záchrany
Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti, 

že jsi zemřel na kříži místo mě 
a Tvá čistá krev mě očistila od hříchu, 

který mě od Tebe odděloval.
Pane Ježíši Kriste,

věřím, že jsi Syn Boží
a že jsi byl po třech dnech

vzkříšen z mrtvých mocí Boží.
Pane Ježíši Kriste, vyznávám,

že jsi můj Pán a Spasitel. 
Amen

Pokud jste se modlili tuto modlitbu, 
kontaktujte nás prosím:

www.slovozivotapv.cz | slovozivotapv@gmail.com
Církev Slovo života, sbor Prostějov, Vápenice 7

SLUNNÉ POZEMKY
VRAHOVICE

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ
VELIKOST OD 598 m2 DO 740 m2

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NA KAŽDÉM POZEMKU
DOKONČENÁ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
IDEÁLNÍ TVAR POZEMKU
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
CENA: OD 2.090 Kč/m2

www.jhreality.cz

Vodní 23, Prostějov
tel.:  608 805 659, 775 341 705
e-mail: jhreality@jhreality.cz
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Dopravní terminál na Floriánském náměstí 

Stavba řeší vybudování dopravního 
terminálu  veřejné  dopravy na Flo-
riánském náměstí. Dojde k přemís-
tění  „provizorních“  zastávek  linek 
příměstské  autobusové  dopravy 
z ulice Hliníky do modernizované-
ho dopravního terminálu podél uli-
ce Blahoslavovy ve vazbě na MHD. 
Součástí  návrhu  je  zároveň  plošné 
zastřešení  plochy  autobusového 
nástupiště  a  výstavba  zázemí  pro 
autobusový  terminál,  včetně  in-
formačního  systému.  Informační 
systém se bude  skládat  ze  souhrn-
ného  12ti  řádkového  panelu  umís-
těného  v objektu  zázemí  (čekárna) 
a  jednotlivých  označníků  zastávek, 
ve  kterých  budou  vestavěny  elek-
tronické informační třířádkové tex-
tové panely.

Dále dojde k úpravě celého Flo-
riánského  náměstí,  kde  budou  ob-
noveny  veškeré  zpevněné  plochy. 
Bude rekonstruována ulice Hliníky. 
Dále  budou  nově  vybudována  kol-
má a šikmá parkovací stání. V mís-
tě přechodu stezky pro cyklisty přes 
komunikaci  v  ulici  Hliníky  bude 

proveden  vyvýšený  zpomalovací 
práh pro zklidnění dopravy.

Součástí  návrhu  je  zároveň  re-
konstrukce stezky pro chodce a cyk-
listy, tras pro pěší a veřejného pro-
storu Floriánského náměstí.

Stavba  bude  sloužit  nejen  pro 
optimalizaci  dopravní  obslužnos-
ti,  ale  také  pro  kultivaci  parko-
vé  části  náměstí,  jeho  napojení 
na  pěší  a  cyklistickou  infrastruk-
turu města. Cílem projektu je zří-
zení terminálu, jeho zatraktivnění 

jako  veřejného  prostoru  s  cílem 
podporovat  hromadnou  přepra-
vu  osob,  resp.  komfortnější  po-
hyb  cestujících.  Zároveň  dojde 
k  zefektivnění  přepravních  vazeb 
tohoto  uzlu,  který  je  obsluhován 
až  354  spoji  denně  (251  spojů 
MHD a  139  spojů příměstské  au-
tobusové  dopravy).  Významnou 
měrou  také dojde ke zvýšení bez-
pečnosti dopravy.

Na  tento  investiční projekt byla 
městu  Prostějov  schválena  žádost 

o  dotaci  z  Evropského  fondu  pro 
regionální  rozvoj  prostřednictvím 
Integrovaného  regionálního  ope-
račního  programu,  a  to  ve  výši 
26,2 mil. Kč. Realizace projektu  je 
plánována od dubna do října 2019. 
Celkové  náklady  na  realizaci  pro-
jektu byly vyčísleny na 33,5 mil. Kč. 
O skutečné ceně rozhodne výběrové 
řízení  na  zhotovitele,  které  je  nyní 
připravováno.

Autorem  návrhu  je  Ing.  arch. 
Petr Brožek

Martin Barták, Ing. Roman 
Švarc, Odbor rozvoje a investic
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Fotoohlédnutí za zajímavými událostmi

Hulány 
v Prostějově 
přivítal 
primátor 
František Jura
Náměstí  T. G. Masaryka  se  stalo 
v  neděli  25.  listopadu  dějištěm 
již  tradiční  podívané.  Huláni 
z  klímkovického  spolku  oděni 
v  historických  uniformách  vjeli 
na  koních  do  centra  města,  kde 
za  přihlížení  desítek  Prostějova-
nů předvedli ukázku souboje. 

Nadšence  historie  zaměřené 
na  napoleonské  války  přivítali 
na  náměstí  členové  vedení  měs-
ta  společně  s  primátorem  Fran-
tiškem  Jurou,  který  vyzkoušel 
i pohled na Prostějov z koňského 
hřbetu.

Klímkovičtí  huláni  poté  po-
kračovali  ke  Slavkovu  na  rekon-
strukci Bitvy tří císařů. 

-jg-

Uctili jsme Den veteránů. „Připomínáme si všechny, kteří bojovali a bojují za naši svo-
bodu a naplňují tak slova své přísahy. Vzdáváme úctu všem hrdinům, kterým vděčíme 
za vznik našeho státu, za jeho svobodu a nezávislost i těm, kteří dnes bojují za naše bez-
pečí mimo území naší republiky. A nezapomínejme na veterány, kteří jsou mezi námi 
a my je můžeme reálně podpořit a oplatit jim tak službu vlasti. V tento den by tak mělo 
být našim společným přáním zachování naší vlastní svobody a především ochrana na-
šich blízkých a dětí, aby jejich životy nebyly ohroženy,“ uvedl primátor František Jura. 

Připomněli jsme si 17. listopad 1939 a 1989. „O svobodu je třeba trvale pečovat a někdy 
i bojovat. Máme štěstí, že žijeme v klidných a svobodných časech. Můžeme  projevovat 
své názory, svobodně se vzdělávat, podnikat i cestovat a rovněž si vybírat své zástupce 
ve volbách. Proto si připomeňme památku mužů a žen, kterým za svou svobodu vděčí-
me, a buďme hrdými a svobodnými občany své vlasti,“ uvedl primátor města Prostějova 
František Jura.
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CENTRUM 
PRO RODINU 
PROSTĚJOV z.s.
Nám. J. V. Sládka 2,  
79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/,  
cprprostejov@ado.cz,  
tel. 608 228 464

MATEŘSKÉ CENTRUM –  
každé pondělí od 9–12 hod
Mateřské  centrum  nabízí  prostor 
pro  maminky  i  děti.  Děti  se  vydo-
vádí,  zatancují  si,  zazpívají,  něco 
vyrobí  a  získají  kontakt  se  svými 
vrstevníky.  Program  pro  maminky 
probíhá  bez  odloučení  od  dětí.  Ví-
tány  jsou  všechny  maminky  a  děti 
od narození do 5ti let. 
PRVNÍ ŠKOLIČKA –  
každé úterý 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 .
Aktivity projektu SPOKOJENÁ RO-
DINA  jsou  podpořeny  z  dotačního 
programu  RODINA  A  OCHRANA 
PRÁV  DĚTÍ  MPSV,  Olomouckým 
krajem a městem Prostějov

Vánoční ("půlnoční") 
bohoslužba
Apoštolská církev pořádá ve své 
budově na Raisově ulici 1159 
v Prostějově  "Půlnoční" vánoční 
bohoslužbu pro veřejnost, která 
se bude konat 24. 12. 2018 
od 21 hodin. 
Jste zváni strávit štědrovečerní 
chvíle v příjemných teplých 
prostorách, kde uslyšíte moderní 
duchovní hudbu, koledy a vánoč-
ní poselství. 
Kontakt pro případné další infor-
mace – tel.: 734 182 021, mail: 
starsi@acprostejov.cz

Ondřej Kříž

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pondělky 9.30–11.30 – Klub rodičů 
a dětí – program pro rodiče s malými dětmi 
Vám rozšíří obzory, zatímco Vaše děti si zlepší 
své sociální, pohybové, hudební a manuální 
schopnosti. Přijďte si odpočinout od každo-
denní rutiny, získat nové přátele a dozvědět 
se důležité informace. Rodinná atmosféra 
v malých skupinách rodičů a dětí. Probíhá 
každé pondělí mimo srpen a státní svátky. 
Bez předchozího přihlašování.
Vstupné 30 Kč dospělí, hlídání dětí  
30 Kč/1 – 3 vlastní děti. 
Středy 8.30–11.30 – Školička v Mozaice
Adaptační kurz pro děti před vstupem 
do MŠ (cca od 2 let věku). Připravte své děti 
na vstup do mateřské školy a na odloučení 
od rodičů. Během kurzů simulujeme režim 
v mateřské škole (výtvarné, hudební, pohybo-
vé a další aktivity) včetně pobytu na zahradě. 
Kapacita 8 dětí. Jen pro přihlášené!
Pátky 9.30–11.30 – Cvičení rodičů 
a dětí + volná herna 
Přijďte se s dětmi protáhnout a zábavnou 
formou působit už odmalička proti vadnému 
držení těla, plochým nohám apod. Cvičení je 
určeno pro rodiče s dětmi  
(cca 1–3 roky) a probíhá v čase 9.30–10.15, 
poté do 11.30 můžete zůstat v naší herně. 
Kapacita 6–12 párů (rodič + dítě). Jen pro 
přihlášené! 
Bližší informace a přihlášky na  

svobodovae@zebrik-os.cz nebo na  
tel.: 739 524 805.
A NAVÍC:
2. 12. Mikulášská party pro celou rodinu 
16.00–18.00
Zveme vás na zábavný podvečer plný her 
a soutěží, které si pro Vaše děti v mírném 
předstihu připraví Mikuláš s andělem (čert 
letos opět nepřijde!). Chybět nebude ani 
mikulášská nadílka. 
POZOR: NA AKCI JE NUTNO SE PŘIHLÁSIT 
DO 30. 11. na níže uvedené kontakty. Těšíme 
se na vás! 
Vstupné 30 Kč dospělí a 30 Kč za každé dítě.
4. 12. Klíč ke zdravým vztahům s dětmi 
III. 17.30–19.00 
Kurz rodinného poradce Ing. P. Mečkov-
ského, M.A. Rodina a prostředí, ve kterém 
jsme vyrostli, nás hodně ovlivnily. Jak se to 
odráží v přístupu k našim dětem? Kurz nám 
pomůže lépe porozumět sami sobě i druhým. 
Pomocí testů rozpoznáme různé typy našeho 
jednání ve stresových situacích, jejich výhody 
a nevýhody, a budeme probírat možnosti, jak 
nevhodné stereotypy nahrazovat vhodnějším 
jednáním. Lektor nabízí osobní přístup 
a individuální konzultace v rámci kurzu. Jen 
pro přihlášené účastníky.
11. 12. Klíč ke zdravým vztahům s dětmi 
IV. 17.30–19.00 
Poslední lekce kurzu rodinného poradce 
Ing. P. Mečkovského, M.A. Jen pro přihlášené 

účastníky.
13. 12. Vánoční ozdoby z přírodního 
materiálu 17.00–19.00. Tvořivá dílna 
s E. Svobodovou, DiS. 
Na předvánoční tvořivé dílně si vyrobíme 
drobné ozdoby (vhodné na vánoční věnec 
nebo na chvojí ve váze) z půlek skořápek 
vlašských ořechů a kousků látky s vánočním 
dekorem, na které přidáme stužky na za-
věšení. Děti si mohou slavnostně nazdobit 
šišky. Přijďte se vánočně naladit a chvilku 
vypadnout ze shonu všedních dní. Vstupné 
30 Kč každý, kdo tvoří, hlídání dětí  
30 Kč/1–3 vlastní děti.
18. 12. Je vaše výchova efektivní? 
17.30–19.00 
Reflexivní setkání s Mgr. M. Mečkovskou 
pro absolventy Kurzu efektivního rodičovství. 
Ohlédneme se za tím, co se nám po kurzu 
podařilo změnit, příp. v čem máme stále 
potíže, inspirujeme se zkušenostmi druhých 
a můžeme přinést podněty pro ostatní. 
Vstupné: 30 Kč, hlídání dětí 30 Kč/1–3 
vlastní děti.

NAŠE AKTIVITY JSOU URČENY ŠIROKÉ 
VEŘEJNOSTI A KAŽDÝ JE SRDEČNĚ ZVÁN!
Adresa: Raisova 1159, Prostějov,  
bližší info: J. Rozehnalová 776 347 021,  
mozaika@zebrik-os.cz, 
FB: mozaika.multikulturni.centrum,  
www.zebrik.org

PROGRAM NA PROSINEC

ICM – informační centrum pro mládež Prostějov
Změny v otevírací době ICM
V úterý 4. prosince bude v ICM 
Prostějov  probíhat Den  otevřených 
dveří – nebude možné využít přístup 
na počítač.
V pondělí 10. prosince bude 
v  ICM Prostějov probíhat kreativní 
dílna – nebude možné využít přístup 
na počítač.
V pondělí 17. prosince  bude 
v  ICM Prostějov probíhat kreativní 
dílna – nebude možné využít přístup 
na počítač.
ICM Prostějov bude uzavřeno o vá-
nočních  prázdninách  –  od  pátku 
21.prosince  až  do  středy  2.  ledna 
2019 
Aktuální  informace  najdete  vždy 
na  našich  stránkách  www.icmpro-
stejov.cz.
AKCE PLÁNOVANÉ  
NA PROSINEC
Den otevřených dveří ICM

V úterý 4. prosince od 14.45 až 17.00 
hodin  jsou  pro  veřejnost  otevřeny 
prostory ICM Prostějov. 
Den otevřených dveří  
MEIS Prostějov
Při Informačním centru pro mládež 
působí Městské evropské informač-
ní  středisko.  Využijte  Den  otevře-
ných dveří MEIS Prostějov  v  úterý 
4. prosince od 14.45 až 17.00 hodin 
k  načerpání  aktuálních  informací 
z této oblasti. 
1. adventní kreativní odpole-
dne v ICM – Vánoční přání
V pondělí 10. prosince od 14.00, se 
můžete  společně  s  námi  seznámit 
s  technikou  vodopád  (waterfall), 
která při zatažení za šňůrku nebo pa-
pír rolují a zase vrací zpět nalepené 
obrázky s různými motivy – v našem 
případě vánočními. Tvoření probíhá 
v prostorách ICM Prostějov (studov-
na).

2. adventní kreativní odpole-
dne v ICM – Vánoční ozdoby
V  pondělí  17.  prosince  od  14.00 
budeme  společně  vytvářet  ozdoby 
na stromeček. Na flash disku si mů-
žete přinést vlastní obrázky nebo fot-
ky, které budete chtít při výrobě po-
užít.  Tvoření  probíhá  v  prostorách 
ICM Prostějov (studovna).
Průkazy ISIC Scholar,  
ISIC a ITIC
Chcete využívat slevy a výhody, kte-
ré vám zajistí průkazy ISIC Scholar 
(žáci), ISIC (studenti) nebo ITIC (pe-
dagogové) – v Prostějově, na cestách 
v ČR i v zahraničí? Kartu si můžete 
vyřídit v ICM Prostějov, Komenské-
ho 17 v otevírací době (obvykle 12.00 
až 17.00 hod). Informace o tom, co 
potřebujete  k  vyřízení  karty,  a  pří-
padné  změny  naši  otevírací  doby 
najdete  na  našem webu www.icm-
prostejov.cz.
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Adventní koncert
Hudební uskupení Amor Christi vás 
zve  na  svůj  adventní  koncert  při 
svíčkách.  Skupina  hraje  ve  složení 
Vítězslav Šlahař (zpěv, kytara, akor-
deon, metalofon), Tomáš Zejda (ky-
tara), David Kostrhon (violoncello), 
Jiří  Šafka  (zpěv),  Jaroslav  Flek  (el. 

kytara),  Lukáš  Kopečný  (perkuse), 
Jan Beran (baskytara). 

Na programu budou vánoční pís-
ně ze starých bratrských kancionálů 
i soudobé křesťanské písně a koledy. 
Hudební čísla  jsou provázena umě-
leckým  přednesem  starozákonních 

i  novozákonních  biblických  textů 
a obrazovou projekcí. 

Místo konání: budova Apoštolské 
církve, Raisova 1159, Prostějov. 

Termín  konání:  14.  12.  2018 
v 19:00.

Ondřej Kříž

PROMĚNY ZVOU:
Proměny vás srdečně zvou na vánoční koncert  

do kostela Povýšení sv. Kříže, ve středu 19. prosince v 18 hodin. -lc-

Umění lidem 
a Scholastika – dvě 
výstavy v DUZE –  
6. 12. 2018–2. 1. 2019

UMĚNÍ LIDEM 
Umění lidem je projekt, který napo-
máhá  uměleckému  rozvoji  v  soci-
álních,  školských  a  zdravotnických 
zařízeních. 
Umění lidem o sobě:
Společně  s  lidmi  v  zařízeních  ma-
lujeme  obrazy,  rozvíjíme  jejich  kre-
ativitu  a  učíme  je  nové,  moderní 
techniky. Obrazy nabízíme k prodeji  
  z  každého  prodaného  obrazu  jde 
30 %  zpět  do  zařízení  na  kulturní 
a společenské aktivity. Určitě už jste 
narazili  na  neziskovou  organizaci, 
která  vyvíjí  podobnou  činnost.  Aby 
se náš projekt stal  jedinečným, spo-
jili  jsme se s módní návrhářkou La-
dou Vyvialovou. Díla, která vzniknou 
na workshopech převedeme do digi-
tální podoby a vytvoříme z nich grafi-
ky vhodné pro tisk. Lada tyto grafiky 
tiskne na své produkty, ze kterých se 
stávají  ojedinělá  a  nenapodobitelná 
módní/umělecká  díla  s  příběhem. 
Z  prodeje  těchto  produktů  jde  také 
30% na podporu zařízení.   -mm-

VOŠ  Scholastika  bude  prezentovat 
za  supervize  svých  pedagogů  práce 
studentů  Produktového  a  Grafické-
ho  designu.  Cílem bude  inovativním 
a výstavně neotřelým způsobem pre-
zentovat  výsledky  práce  za  minulý 
školní  rok.  Prezentují  se  tak  napří-
klad výsledky workshopu se studiem 
Qubus (nápojové sklo), porcelán (pod 

vedením Jana Čapka) nebo typografie 
vzniklá na workshopu Building Praha.

VOŠ Scholastika nabízí tříletý stu-
dijní program se zaměřením na pro-
duktový,  grafický  a  motion  design. 
Škola se snaží o aktuální reflexi sou-
časné české i mezinárodní designérské 
scény,  přináší  originální,  nové  a  při-
tom praktické přístupy opřené o kva-
litní  technické  zázemí;  především  se 
však naši studenti pravidelně setkáva-

jí  se  svými  pedagogy,  designérskými 
špičkami a aktivními, respektovanými 
umělci a teoretiky: Matějem Činčerou 
a Janem Klossem, grafiky z uskupení 

OKOLO,  designérem  Janem  Čap-
kem,  výtvarným  umělcem  Vladimí-
rem Strejčkem, či teoretiky And reou 
Průchovou  nebo  Adamem  Štěchem. 
Scholastika sídlí v centru Prahy, nabízí 
příjemné a funkčně vybavené studijní 
prostředí.  Organizuje  také  program 
zahraniční  studijní  a  pracovní  stáže 
Erasmus+ a dlouhodobé designérské 
praxe ve vyhlášených českých studiích 
a firmách.  -mm-

SCHOLASTIKA



14 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORTZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

Pracoviště OSSZ Prostějov  
se budou stěhovat
V pondělí  3. prosince 2018 
začne stěhování pracovišť oddě-
lení  důchodového  pojištění  a  od-
dělení    lékařské  posudkové  služby 
(LPS) Okresní správy sociální-
ho zabezpečení Prostějov, a to 
ze  stávající  adresy  Újezd  4012/10, 
Prostějov  na adresu Plumlov-
ská 458/36, Prostějov.   Stě-
hování  potrvá do pátku 7.  pro-
since 2018. Během  stěhování  se 
tato  pracoviště  pro  veřejnost uza-

vřou,  po  dobu  stěhování  nebude 
v  provozu  ani  telefonické  spojení. 
Klientům  bude  k  dispozici  pou-
ze  podatelna  a  telefonní  ústředna 
pracoviště OSSZ Prostějov v Plum-
lovské ulici  č.  458/36 na  tel.  čísle: 
+420 582 300 511.

Plné služby veřejnosti z ob-
lasti důchodového pojištění 
a LPS začnou pracoviště  OSSZ 
Prostějov poskytovat od pon-
dělí 10. prosince 2018 

na  pracovišti  Plumlovská 
458/36, Prostějov, 1. patro. 

Telefonní  čísla  na  oddělení  dů-
chodového pojištění a oddělení LPS 
zůstávají beze změny. 

Úřední hodiny pro veřejnost zů-
stanou  zachovány:  každý  pracovní 
den  v  pondělí  a  ve  středu  od  8.00 
do 17.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek 
od 8.00 do 14.00 hodin.

Klientům  děkujeme  za  pocho-
pení.

Prostějovští 
vozíčkáři děkují 
městu Prostějovu 
za poskytnutí dotace ve výši 
24.000 Kč, která se využila 
k činnosti, ke sportovnímu vyžití 
Prostějovských vozíčkářů a jejich 
členů. Touto cestou bychom 
rádi oslovili i další vozíčkáře, 
kteří mají zájem o aktivní využití 
volného času. Přijďte mezi nás!

Za Prostějovské vozíčkáře 
předsedkyně Eva Křepelková 

+420739492414

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV 
Městská policie Prostějov přijme do pracovního poměru vhodné uchazeče na pracovní pozici

STRÁŽNÍK Městské policie Prostějov
Vznik  pracovního  poměru  za-
městnance je podmíněn splněním 
základních  předpokladů  dle  §  4 
zákona  č.  553/1991  Sb.,  o  obecní 
policii,  ve  znění  pozdějších  před-
pisů:
Strážníkem může být občan 
České republiky, který
n je bezúhonný
n je spolehlivý
n je starší 18 let
n  je zdravotně způsobilý (duševní 
a fyzická způsobilost)

n  dosáhl středního vzdělání s ma-
turitní zkouškou a

Další požadavky pro přijetí:
n  úspěšné  absolvování  přijíma-
cích  testů  (fyzické  a  psycholo-
gické)

n  úspěšné absolvování vstupního 
pohovoru

n  řidičské  oprávnění  minimálně 

skupiny B
n  uživatelská znalost práce na PC 
n  morální předpoklady pro výkon 
funkce strážníka

n  zbrojní průkaz skupiny D výho-
dou

n  časová flexibilita
n  znalost  místního  prostředí  vý-
hodou

Přihláška musí obsahovat tyto 
náležitosti:
n  jméno,  příjmení  a  titul  ucha-
zeče,  datum  a  místo  narození, 
státní  příslušnost,  místo  trva-
lého  pobytu,  číslo  občanského 
průkazu, datum a podpis ucha-
zeče, fotografii

K přihlášce uchazeč připojí ná-
sledující doklady:
n  výpis z Rejstříku trestů ne starší 
než 3 měsíce

n  čestné prohlášení o spolehlivos-
ti  (dle  §  4b/4  zákona  o  obecní 
policii) 

n  ověřenou  kopii  dokladu  o  nej-
vyšším dosaženém vzdělání

životopis psaný ručně

Platové zařazení:
n  platové zařazení dle stávajících 
příslušných platových předpisů 

n  osobní  hodnocení  dle  dosaho-
vaných pracovních výsledků

n  rizikový příplatek
n  příplatky  za  noční  práci,  práci 
o víkendech, ve svátcích

n  stabilitu zaměstnání 
n  benefity zaměstnavatele 
Přihlášku lze podat poštou 
na adresu: Městská policie  Pro-
stějov, Havlíčkova 2953/4, 796 01 
Prostějov  nebo  podat  osobně 
na úřadovně městské policie. Bliž-
ší  informace  o  pracovním  místě 

na tel.. 582 402 222 nebo na slu-
žebně městské policie Havlíčkova 
2953/4.
Předpokládaný nástup po dohodě 
s vybraným uchazečem.

Fyzické testy
Jedná  se  o  soubor  testů  kondiční 
zdatnosti.  Fyzické  testy  prověřu-
jí  základní  pohybové  schopnos-
ti:  rychlost,  obratnost,  pohybli-
vost, sílu a vytrvalost.
n  člunkový běh – 4 x 10m na čas
n  kliky na výdrž – muži
n  gymnastický test
n  sestava s tyčí – psychomotorika
n  sed  –  leh  opakovaně  v  limitu  
2 min

n  vytrvalostní běh na 12 min.

Při hodnocení výsledků se přihlíží 
k věku uchazeče. 

POZOR – UZAVÍRKA ULICE PLUMLOVSKÁ
Důvod uzavírky: 
provádění  stavby  „Rekonstrukce 
ulice Plumlovská Prostějov“ 
Délka uzavírky: cca 300 m
Délka objížďky: cca 3500 m 
Stanovení trasy objížďky: 
doprava bude vedena po ulicích Jo-
sefa Lady, U Stadionu, Kostelecká, 
Blahoslavova,  Plumlovská  v  Pros-
tějově 
Termín uzavírky: 
od 5. 11. 2018–2. 12. 2018 částečná 

uzavírka sil. II/150
od  3.  12.  2018–9.  12.  2018  úplná 
uzavírka sil. II/150
Částečná uzavírka: 
Po  dobu  částečné  uzavírky  bude 
autobusům  ve  směru  z  Prostějova 
umožněn průjezd, všechny autobu-
sové zastávky budou obslouženy dle 
platného jízdního řádu. 
Úplná uzavírka: 
Po  dobu  úplné  uzavírky  bude  ob-
jízdná  trasa  dotčených  spojů  linek 

obousměrně  vedena  z  okružní  kři-
žovatky  silnice  II/150  (Plumlov-
ská)  s  odbočením na ulici Anglická, 
po ulici Anenská, Bohumíra Šmerala 
a Jungmannova na II/150 (Plumlov-
ská), dále dle platné licence. Zastávka 
Prostějov,  Plumlovská,  sídl.  nebude 
po dobu úplné uzavírky obsluhována. 

Dotčené  spoje  linek  780404, 
780430 a 780432 ve směru do Pro-
stějova  budou  z  důvodu  včasného 
dovozu  žáků  do  přilehlé  ZŠ  v  pra-

covní dny do 8,00 hod.  zastavovat 
na náhradní zastávce na ulici Jung-
mannova  (přibližně  do  prostoru 
před dům č.p. 13). 

Dotčené  spoje  linky  780404 
ve směru z Prostějova budou z dů-
vodu včasného dovozu žáků do při-
lehlé  ZŠ  v  pracovní  dny  do  8,00 
hod. zastavovat na náhradní zastáv-
ce na ulici Jungmannova (v prosto-
ru parkoviště nákupního střediska). 

-nak-
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PRODEJ POZEMKŮ
Čechy pod Kosířem
LOKALITA POD HŘBITOVEM

Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů, 
14 km od Prostějova a 22 km od Olomouce, 
výměra pozemků 700–1100m2.

Čechy pod Kosířem jsou malebná hanácká vesnice ležící na rozhraní 
Hané a Drahanské vrchoviny, na úpatí severozápadního svahu Kosíře, 
v nadmořské výšce 273 m n.m. Je vzdálená 14 km od Prostějova 
a 22 km od Olomouce. Samotný Velký Kosíř (442,8 m n.m.) je jednou 
z dominant obce a na jeho vrcholu byla v roce 2013 vybudovaná nová 
rozhledna.

Pozemky v nové obytné zóně s názvem “Pod Hřbitovem” se nachází 
v severozápadní části obce na úpatí severozápadního svahu Kosíře. 
Místo nabízí plný komfort pro všechny, kteří hledají bydlení ve starobylé 
obci obklopené čistou přírodou, kde převládá ticho a klid a kde se lidé navzájem znají. Současně je zajištěna výborná dopravní obslužnost 
do Olomouce, Prostějova a Konice s častými spoji autobusové dopravy. Lokalita má plnou občanskou vybavenost. V obci se nachází základní škola 
– první stupeň a mateřská škola, pošta, zdravotní středisko, dům pokojného stáří s pečovatelskou službou, obchody, knihovna, restaurace, kostel, 
zrekonstruovaný barokní zámek s rozsáhlým krajinářským parkem, kde se v letním období konají nejrůznější kulturní a společenské akce. V obci 
se nachází jedno z největších muzeí historických kočárů a v bývalé továrně na výrobu hasební techniky je vybudováno obecní hasičské muzeum. 
Na aktivním životě v obci se podílí spolky TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Junák a Klub seniorů. Pro rekreaci a sport slouží dobře vybavené 
fotbalové a dětské hřiště, stejně jako nové multifunkční zařízení pro kulturu a sport s moderní sportovní halou a venkovním areálem. 
Stavební parcely jsou zainvestovány z rozpočtu obce a probíhá budování inženýrských sítí, které bude dokončeno nejpozději v dubnu 
2019. V ceně pozemku je zahrnuto vybudování všech inženýrských sítí - komunikace, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, veřejná zeleň, 
přípojky plynu, elektrické energie, vody, dešťové a splaškové kanalizace. Cena pozemků je stanovena na 1350,- Kč včetně DPH.

Kučera Idea s.r.o. 
       Ing. Jiří Kučera  
     (vedoucí kanceláře Prostějov) 

Profesní cíl  
Vytvořit pro své klienty funkční kancelář 
finančního poradce pracujícího i za honorář na 
stejné úrovni jaká existuje v USA a v Evropě, 
která je za klienta schopna řešit veškeré jeho 
finanční záležitosti včetně zastupování klienta 
na základě plné moci.                                             

Pravidla:                                                                                                                    
 Dodržení daného slova patří k základním 

pravidlům lidského chování.                                  
 Pracuji pro své klienty stejně jako bych 

pracoval pro sebe.   
 S poctivostí nejdál dojdeš, protože moje jméno 

je to nejdůležitější, co mohu nabídnout.   
 

Profesionální praxe 

• SLON s.r.o. Praha     

                                  1995 – 1997            

• SOPHIA FINANCE s.r.o., 

Broker Trust s.r.o.                         

                                 1997 -  dosud          

 

 
 
 

 
Finanční makléř senior, vedoucí kanceláře 
Prostějov  
Klientela – asi 300 rodin, stálých klientů 30 rodin, převážně
střední vrstvy, dále vyšší střed a VIP klientela. 

Objem spravovaných financí: dříve 90 mil. Kč, dnes 50 mil. 
Kč, aktivně 30 mil. Kč pro rodiny   v oblasti vyššího středu a 
VIP klientely. 

Správa portfolií: nejčastější okolo 6 mil. Kč přes firmy Broker 
trust, BBI, DRFG, J6T, OCAM.  30 možností investic pro 
klienty. Nákup zlata přes notářskou úschovu. 

Rozsáhlé zkušenosti s financováním bydlení – znalost 
úvěrových produktů všech hypotečních bank a stavebních 
spořitelen, včetně stavebních spoření s vlastnostmi hypotéky. 

 

 

Development Kučera Idea – realitní, právní služby, možnost 
projekce a výběru stav. firem a stav. dozoru.  

Realizace financování koupě a výstavby 270 rodinných domů v 
objemu přes 690 mil. Kč.     Roční objem zpracovávaných 
hypoték cca 30 až 40mil. Kč. Úvěry pro obce a SVJ 20mil.  

Poskytování půjček krytých notářským zápisem a zástavním 
právem se zhodnocením investic.   Schopnost provedení auditu 
stávajícího řešení v oblasti pojištění, spoření, investic a úvěrů.  
Stanovení reálnosti životních cílů rodiny a nalezení 

nejefektivnější cesty k jejich realizaci v rámci finančního 

plánu. Dlouholetá péče o klienta s postupným řešením jeho 

cílů. 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Kontaktní údaje: 
  Kučera Idea s.r.o. 
  Floriána Nováka 5267/3 
  796 01 Prostějov 
  IČ: 28333616 
  Mob.: +420 608 819 559, +420 776 052 486 
  E-mail: jiri.kucera@kuceraidea.cz 
               martin.kucera@kcueraidea.cz 

 

 

 
 
 

Kučera Idea s.r.o 

Kučera Idea s.r.o. 
 

„Idea Vašeho bydlení se s námi 
stanou tou pravou realitou“ 
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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.c

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.

P R O S I N E C  2 0 1 8

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. 
Slevy mohou být uplatněny pouzepři přímém prodeji v pokladně divadla. 
Večerní představení nemusí být vhodná pro mladší děti. 
Vstupenky na akce Městského divadla v Prostějově jsou dotovány městem Prostějov.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

SOBOTA 1. PROSINCE | 19 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ – PRO VEŘEJNOST
Didier Bénureau: MŮJ TCHÁN JE PRINCEZNA
Hrají: J. Dohnal, P. Drmola, M. Drmolová, H. Švédová, P. Kutalová
Režie: Pavel Drmola
MOJE DIVADLO PROSTĚJOV  
realizováno za podpory města Prostějov

NEDĚLE 2. PROSINCE | 17 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST
ADVENTNÍ ZASTAVENÍ  | pořádá ZUŠ V. AMBROSE PROSTĚJOV

STŘEDA 5. PROSINCE | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | 3. ABONENTNÍ KONCERT
DOPRODEJ, LM
GET INSPIRED BY IMPRESSIONS
Kateřina ENGLICHOVÁ (harfa) 
       & 
Vilém VEVERKA (hoboj)

ČTVRTEK 6. PROSINCE | 17 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST
Taneční divadlo LOUSKÁČEK
Klasická vánoční pohádka o Louskáčkovi, zpracovaná formou 
Současného tance. Příběh plný kouzel, lásky a dramatu 
Pořádá MORAVSKÁ ŠKOLA TANCE PŘEROV

NEDĚLE 9. PROSINCE | 17 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
ANDĚLSKÉ VÁNOCE | Adventní koncert RG a ZŠ města Prostějova

NEDĚLE 9. PROSINCE | 19 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | PRO VEŘEJNOST
ANDĚLÉ V MÉM SRDCI | LÉČIVÉ DIVADLO GABRIELY FILIPPI

PONDĚLÍ 10. PROSINCE | 20 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | LISTOVÁNÍ Č. 3, DOPRODEJ
Keith Stuart: KLUK Z KOSTEK
Účinkují: Tomáš Drápela, Věra Hollá a Pavel Oubram

STŘEDA 12. PROSINCE | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL  | MIMO PŘEDPLATNÉ | PRO VEŘEJNOST
4TET   Koncert | Jiří Korn, Jiří Škorpík, David Uličník, Dušan Kollár
AGENTURA KRACH

ÚTERÝ 18. PROSINCE | 9 A 11 HODIN
KOMORNÍ PŘEDSTAVENÍ – JEVIŠTĚ ZA OPONOU | PRO ŠKOLY | 50 MINUT
Radim Vizváry: PEJPRBÓJ
Hraje: Radim Vizváry (Cena Thálie 2016)
MIME PRAGUE PRAHA

STŘEDA 19. PROSINCE | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5N, DOPRODEJ
Radim Vizváry: SÓLO
Best of pantomimické tvorby Radima Vizváry. Od klasické pantomimy, 
grotesky, klaunérie až po pantomimu s prvky japonského tance butó. 
„Vizváry je bezpochyby největší osobnost soudobého mimického divadla, 
která obsáhne jak jeho současnost, tak i jeho klasický obraz,“ napsala o Vizváry 
v Tanečních aktualitách Ladislava Petišková. 
Koncept, režie, hraje: Radim Vizváry
MIME PRAGUE PRAHA | Cena Thálie 2016

PÁTEK 21. PROSINCE | 9 A 12 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 120 minut
Eduard Bass: KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA
Hrají: M. Zahradníček j.h., M. Šenkyřík, J. Kroneisl, K. Hýsková, L. Šmejkalová ad.
Režie: Vladislav Kracík
DIVADLO ŠUMPERK

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2019:

3. 1. pro školy
HOMEVIDEO | Městské divadlo Most
4. 1. pro školy
HOMEVIDEO | Městské divadlo Most
9. 1. | pro školy
STŘÍHALI DOHOLA JOSEFA KAINARA | Divadlo loutek Ostrava
10. 1. | pro školy
ListOvání: ŠMODRCHA
11. 1. | prodej vstupenek od 17. prosince 2018 
XXIX. MĚSTSKÝ PLES | pořádá statutární město Prostějov
15. 1. | pro školy
OŠKLIVÉ KAČÁTKO  | Divadlo U staré herečky
16. 1. pro školy
OŠKLIVÉ KAČÁTKO | Divadlo U staré herečky
17. 1. | pro školy
OŠKLIVÉ KAČÁTKO | Divadlo U staré herečky
21. 1. | 4. abonentní koncert, LM
KONCERT ESCUALO QUINTET 
TANGO ARGENTINO A GABRIELA VERMELHO
28. 1. | skupina B | prodej od 27. 11. 2018
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA

TROJÁK
ÚTERÝ 15. LEDNA 2019 | 19 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL | TROJÁK: TŘIKRÁT SIMONA STAŠOVÁ
Neil Simon: DROBEČKY Z PERNÍKU

SOBOTA 19. LEDNA 2019 | 17 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | TROJÁK: TŘIKRÁT SIMONA STAŠOVÁ
Neil Simon: VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE

ÚTERÝ 12. BŘEZNA 2019 | 19 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL | TROJÁK: TŘIKRÁT SIMONA STAŠOVÁ
Tennessee Williams: SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC

DÁLE PŘIPRAVUJEME:

10. 2. 2019 |  skupina A, prodej od 3. 12. 2018
Božena Němcová: NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Tomáš Pavelka, Aleš Procházka
VIOLA PRAHA

25. 2. 2019 | skupina B, prodej od 3. 12. 2018
Petr Markov – Jindřich Brabec:  ZVONOKOSY
MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

5. 3. 2019 | skupina A, prodej od 3. 12. 2018
István  Örkény: KOČIČÍ HRA
KLICPEROVO DIVADLO HRADEC KRÁLOVÉ

31. 3. 2019 |  skupina B, prodej od 3. 12. 2018
František Hrubín: KRÁSKA A ZVÍŘE
Hudba: Michal Hrůza
VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

Přejeme krásný vánoční čas 
a šťastný nový rok.

DIVADELNÍ POKLADNA – změna provozní doby: 
od 21. prosince 2018 do 1. ledna 2019 zavřeno
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Louskáček
Příběh se odehrává o Vánocích. Malá 
dívenka je obdarována dřevěným lous-
káčkem, kterého  ji záhy  její zlé sestry 
rozbijí. Opraví jej až strýček a nezbed-
né  dívenky  vyhodí  pryč.  S  nadšením 
Louskáčka ukládá k sobě do postýlky 
a usíná s vojáčkem v náručí. Probudí ji 
divné zvuky, útočí na ni armáda myší 

i s jejich králem a snaží se jí hračku vzít. 
Louskáček  ožívá  a  společně  nepřítele 
poráží.  Vzápětí  se  promění  v  prince 
a  odvážnou  dívenku  provede  svým 
kouzelným královstvím.

Klasické divadlo zpracované for-
mou Současného tance.

www.moravskaskolatance.cz 

Kouzelné zážitky v adventním čase 
v Městském divadle v Prostějově
Koncert mimořádných, mezinárodně 
respektovaných  interpretů  klasické 
hudby  –  harfenistky  Kateřiny  Eng-
lichové  a  hobojisty  Viléma  Veverky, 
uvede Městské divadlo v Prostějově

ve středu 5. prosince 2018 v 19 ho-
din. Do Prostějova přijíždí představit 
nové album Impressions, jež reflektu-
je téměř dvanáct let společného kon-
certování.  Přináší  hudbu  Francouzů 
Clauda  Debussyho,  Maurice  Ravela 
a domácího skladatele Luboše Sluky, 
který skládal přímo pro Englichovou 
s Veverkou.

Název  alba  Impressions  odráží 
odhodlání  obou  interpretů  vystih-
nout  a  nalézat  okamžik  duševního 
rozpoložení autorů při komponování 
jednotlivých  skladeb. Ve  výsledku  se 
jedná  o  zvukově  specifickou,  velice 
průzračnou  až  křehkou  hudbu.  „Ne-
zvyklé  spojení  hoboje  s  harfou  skýtá 
nekonečnou škálu barev a je zároveň 
hypervirtuózní,“  glosuje  nové  album 
Vilém Veverka.

Vynikající pantomimické předsta-
vení  SÓLO  ozdobilo  v  loňském  roce 
program  k  110.  výročí  Národního 
domu, a protože vzbudilo velký zájem, 
vrací se do Prostějova znovu ve středu

19. prosince 2018 v 19 hodin. Je-
diným účinkujícím pozoruhodné ins-
cenace bude Radim Vizváry – držitel 
Ceny Thálie 2016 v oboru pantomima. 

Vyprodaná vystoupení po celé re-
publice odměňuje publikum nekončí-
cími  aplausy  vestoje.  Radim  Vizváry 

vrátil  pantomimu  do  povědomí  lidí. 
Naplnil  tak  myšlenku  svého  učitele 
a vzoru Borise Hybnera: „Pantomima 
je jako řeka Punkva. Vždy se na něja-
kou chvíli ztratí, aby se po čase vynoři-
la v celé své kráse“.

 „Sólo je pantomima s prvky jiných 
žánrů. Pohybuji se v žánrech od kla-
sické pantomimy, grotesky, klaunérie 
až po pantomimu s prvky japonského 
tance  butó,“  řekl  k  představení  jeho 
tvůrce,  který  ve  svém  pojetí  panto-
mimy  spojuje  pohybovou  virtuozitu 
s herectvím. 

„Vizváry  je  bezpochyby  největší 
osobnost  soudobého  mimického  di-
vadla, která obsáhne jak jeho součas-
nost, tak i jeho klasický obraz,“ napsa-
la o Vizvárym v Tanečních aktualitách 
Ladislava Petišková. 

„Hostit na prknech prostějovského 
divadla  pantomimu  je  velký  svátek. 
Tato  všem  srozumitelná  disciplína 
je  totiž  nesmírně  obtížná  a  umělec 
se  pro  ni musí  narodit.  S  Radimem 
Vizvárym  se  můžete  smát  i  brečet 
bez  jediného  slova,“ uvedla  ředitelka 
Městského divadla v Prostějově Jana 
Maršálková  a  dodala:  „  Věřím,  že  si 
prostějovští diváci opět nenechají ujít 
příležitost  k  setkání  s mimem,  který 
kromě  sólových  představení  spolu-
pracuje s Národním divadlem v Praze, 
je  ředitelem mezinárodního  festivalu 
MIME FEST  a  své  umění  představil 
v mnoha zemích Evropy, v USA, Asii 
a Africe.“   (hašpry)



18 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

ZUŠ VLADIMÍRA AMBROSE

zve na

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

2. 12. 2018 v 17:00 hod 
Městské divadlo Prostějov

VÁNOCE V PROMĚNÁCH
ČASU

                                                 

TAK TO VIDÍM JÁTAK TO VIDÍM JÁ

LIPKA, z.s. pořádá 

již XVIII. ročník

prezentační a prodejní výstavy

konané za podpory 

paní Boženy Sekaninové, 

zastupitelky Statutárního města Prostějov,

Zdravého města a společnosti ČEZ

která se uskuteční

v úterý 4. prosince 2018

od 10.00 hodin
v prostorách kavárny

na prostějovském zámku

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Divadlo a nadílka svatého Mikuláše
Ve středu 5. prosince 2018 v 16:00 hodin v kostele 
Husův sbor Církve československé husitské v Prostějově, Demelova 1, 

zahraje Divadlo Plyšového Medvídka pohádku " HANÁCKÉ BETLÉMEK".
Po té přijde svatý Mikuláš s nadílkou.

Srdečně zveme děti i rodiče.

Milé děti zveme vás na setkání se  

sv. Mikulášem a jeho andělským doprovodem
dne 2. 12. 2018 v kostele sv. Cyrila a Metoděje 
na Brněnské ul. po mši svaté, která je v 9 hodin

Kostel sv. Petra a Pavla na Petrském náměstí navštíví sv. Mikuláš dne  

9. 12. 2018 pro mši svaté, která bude v 9 hodin.
Na setkání se všemi za farníky zve a těší se Zuzana Bartošová

Vítání dětí ze dne 18. 10. 2018
Filip Koníček
Vanessa Lungurarová
Nelly Dudrová
Adéla Lindnerová
Klára Procházková
Štěpán Sedlák
Patricie Musilová
Dominik Sebastian Vlk
Nela Přichystalová
František Strouhal
Tomáš Langer
Šimon Bruža
Barbora Mánková
Adam Nesvadba
Adriana Knotková
Kryštof Jedelský
Teodor Tomšík
Viktorie Nečasová
Michaela Čurejová
Matyáš Zahradníček
Štěpánka Hlaváčová
Radim Kosina
Natálie Stužková
Sebastián Veverka
Viktorie Maňáková 

Amélie Bílková
Edita Částková
Michal Horňák
Vojtěch Konečný
Kleofáš Matuška
Amélia Mimura Sato
Dominik Orálek
Adina Šrámková
Oliver Pindroch
Viktorie Štěrbová
Jakub Mikulášek
Ester Sojneková 
Mikuláš Mrhálek
Dominik Oplt
Ema Hájková
Kristýna Študentová
Karolína Novotná
Tereza Dvořáková
Karolína Ševčíková
Tadeáš Karhánek
Michaela Veruňáková
Michael Šimeček
Sofie Nováková
Michal Novotný

ADVENTNÍ KONCERT
9. prosince 2018 od 18:00 – kostel Milosrdných bratří 

Program: 
adventní písně 

zpívá smíšený sbor EXAUDI a jeho sólisté, řídí Olga Čermáková 
doprovází Hana Čermáková 

Vstupné dobrovolné. 
Veškerý výtěžek z koncertu bude použit na služby a pomoc 

osobám se zrakovým postižením Prostějovska. 
Pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Prostějov 

pod záštitou náměstkyně města Prostějov RNDr. Aleny Raškové.



19PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

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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02
18
4/
11

INZERCE

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

POMOHU VÁM S PRODEJEM VAŠÍ NEMOVITOSTI.
Ing. Marie Vymazalová

DOHODNĚTE SI SCHŮZKU.
tel.: 774 421 818

marie.vymazalova@vnb-reality.cz
www.vnb-reality.cz
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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

akce pro veřejnost
Vánoční nadílka pro zvířátka v sadu 
na Kosíři 
KDY:  neděle 2. prosince,  

od 9:30 do 12:30
KDE:  ovocný sad Oulehle  

na Velkém Kosíři
Nedělní Mikulášský výstup na Kosíř, 
který pořádá Klub českých turistů 
Smržice, doplníme krátkým zasta-
vením u ovocného sadu Oulehle. 
I tentokrát budeme pomáhat 
živočichům, kteří sídlí v sadu 
i v okolních lesích. V sadu ozdobíme 
vánoční stromky různými pochout-
kami pro ptactvo, zajíce, srnky 
a další živočichy. Materiál na výro-
bu 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. 

tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 3. prosince,  

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. 

tvořivá dílna
Předvánoční tvořivá dílna
KDY:  pátek 7. prosince,  

od 16:00 do 18:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

Husovo nám. 67, Prostějov
Společná výroba vánočních dekorací: 
Vytvoříme si voňavý látkový strome-
ček, ubrouskovou technikou ozdobí-
me sklenici jako svícen a slepíme si 
netradiční hvězdu z papíru. 
Poplatek 40 Kč/osobu.

tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 17. prosince,  

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 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 prosinci 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: olo-
mouc.utulek-loz@seznam.cz, 
Aktuální přehled odchycených psů 
najedete na webových stránkách 
útulku: http://www.olomouckyu-
tulek.cz

Evid. č. 5600 (Sofie) – fena křížen-
ce, nalezena dne 15. 10. 2018, místo 
nálezu: ulice Újezd

Evid. č. 5599 (Marx) – pes kříženec, 
nalezen dne 14. 10. 2018, místo ná-
lezu: ulice Brněnská

Evid. č. 
5616 (Ha-
rry) – pes 
kříženec, 
nalezen 
dne 27. 10. 
2018, mís-
to nálezu: 
ulice Dob-
rovského
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Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o., 
Lidická 86, 796 01 Prostějov

přijmeme 

VŠEOBECNOU SESTRU
 
Požadavky:
• odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry 

podle zákona č. 96/2004 Sb.
• potvrzení o zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti 
• znalost práce na PC 
• vstřícný a ochotný přístup, empatii
 
Nabízíme:
• dobré platové ohodnocení
• 5 týdnů dovolené
• po roce příspěvek FKSP
• závodní stravování
• přátelský kolektiv
 
Nástup je možný ihned, případně dle domluvy.
 
Pracovní smlouva na plný úvazek, třísměnný provoz
 
Životopis, prosím, posílejte na mail: kdvorakova@csspv.cz
Kontakt: 
tel.: 582 321 405, mobil: 778 880 663
www.csspv.cz

 Základní umělecká škola Vladimíra 
Ambrose  Prostějov, Kravařova 14
ZUŠ PROSINEC 2018
VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka, Kravařova 14 – Prosi-
nec 2018 – Leden 2019 
Vánoční  trhy  –  výstava  prací  žáků  
I. stupně výtvarného oboru ZUŠ Vla-
dimíra Ambrose 

HUDEBNÍ OBOR
Adventní zastavení Vánoce v promě-
nách času
2. 12. 2018 v 17.00 hod. v sále Měst-
ského divadla
Vánoční besídky žáků v 17.00 hod. sál 
ZUŠ, Kravařova 14
5., 6., 10., 11., 12., 13., 17., 18. a 19. 12. 2018
Adventní koncert
13.  12.  2018  v  17.00  hod.  kostel  sv. 
Jana Křtitele v Určicích
Vánoční koncert 
15. 12. 2018 v 19.00 hod. Společenský 
dům v Prostějově
Vystoupení  komorního  dětského  pě-
veckého sboru s p. Pavlem Šporclem.

TANEČNÍ OBOR
Mámo, táto, přidejte se k nám

4. 12. 2018 v 16 hod. v tanečním sále 
zámku Pernštýnské nám. 8
Besídkové pásmo žáků 1. ročníku ta-
nečního oboru.
Mikulášské besídky 5. 12. 2018 v ta-
nečním  sále  zámku  Pernštýnské 
nám. 8
v  16.00  hod.  –  účinkují  žáci  pří-
pravné  taneční  výchovy  (mladší) 
tanečního oboru
v 17.00 hod. – účinkují žáci příprav-
né taneční výchovy (starší) tanečního 
oboru

Mámo, táto, přidejte se k nám
6. 12. 2018 v 16 hod. v tanečním sále 
zámku Pernštýnské nám. 8
Besídkové pásmo žáků 2. ročníku ta-
nečního oboru.
Na všech besídkách spoluúčinkují žá-
kyně 3. ročníku.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Vánoční  besídka  na  téma  Vánoce 
v proměnách času 
18.  12.  2018  v  17.00 hod.  sál  zámku 
Pernštýnské nám. 8
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CELÝ MĚSÍC
SRDCOVKA MADAGASKAR
Výstavu fotografií prostějovských cestovatelů Jany Římské a Miloše Kouřila z jejich cesty na 
jeden z největších ostrovů světa můžete navštívit v Galerii Na Půdě knihovny až do konce roku.

4., 11. 12. | ÚT | 9.30H | PODKROVNÍ SÁL   

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
5.12. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL   

KŘEST KNIHY JARMILY POSPÍŠILOVÉ
6.12. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL   

VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST
7.12. | PÁ | 8-13H | BUDOVA SŠ ART ECON, HUSOVO NÁM. 91  

NA STOPĚ LITERATUŘE
11.12. | ÚT | 9H | PŮJČOVNA   

TVOŘIVÁ KNIHOVNA
11.12. | ÚT | 14H | PODKROVNÍ SÁL   

SETKÁNÍ KNIHOVNÍKŮ
13.12. | ČT | 15–17H | UČEBNA  

PORADNA SOS
14.12. | PÁ | 10–17H | PODKROVNÍ SÁL  

VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
17.12. | PO | 17H | PODKROVNÍ SÁL

SETKÁNÍ S PŘÁTELSKÝMI FILIPÍNAMI

Setkání účastníků Virtuální 
Univerzity třetího věku. Další 
přednáška z cyklu „České 
dějiny a jejich souvislosti 
II.“. Koná se pod záštitou 
Provozně ekonomické fakul-
ty České zemědělské univer-
zity v Praze.

Úspěšné prostějovské spisovatelce 
Jarmile Pospíšilové vychází další 
kniha. Nový, tentokrát společenský 
román má název Slepá bába. 
Slavnostní křest se uskuteční 
v prostějovské knihovně, samozřejmě 
za účasti autorky. 

Diskusní setkání na téma vzdělávání 
a zaměstnanost s odborníky Bobem Kartousem 
ze společnosti EDUin a Pavlem Pěničkou, 
ředitelem mohelnického závodu Siemens, se 
uskuteční v rámci cyklu „Moderní město pro 
všechny generace“. 

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

Pokračuje desátý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá knihov-
na“. Tentokrát si vyzkoušíme leptání skla. Tato akce je určena 
především seniorům. Zájemci se mohou hlásit v půjčovně, počet 
míst je omezen. Těšíme se na Vás. 

Tradiční setkání profesionálních i dobrovolných knihovníků 
okresu Prostějov – ohlédneme se za uplynulým rokem 
a vyměníme si navzájem své zkušenosti.

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

Přemýšlíte o tom, jaká drobnost by ještě udělala 
o Vánocích radost vašim blízkým? Přijďte se inspiro-
vat do knihovny. Možná by to mohl být dárkový 
poukaz na roční registraci do knihovny, vlastnoručně 
vyrobená záložka, mini loutka nebo vánoční přání. 
Zastavte se na chvilku v předvánočním shonu, 
můžete si vyzkoušet zdobení perníčků, ochutnat čaj, 
kávu, vánoční cukroví a vyrobit si něco hezkého pod 
stromeček.

Vyprávění a promítání fotografií prostějovské cestovatelky 
Kateřiny Francové, která strávila měsíc na Filipínách, kde 
načerpala spoustu nezapomenutelných zážitků, navštívila 
nádherná místa, seznámila se s nejmenší opičkou na světě 
a šnorchlovala se žralokem obrovským.  
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Křest knihy Jarmily Pospíšilové
Ve  středu  5.  prosince  v  17  hod.  se 
v  podkrovním  sále  knihovny  usku-
teční  křest  nové  knihy  oblíbené 
prostějovské  autorky.  Jarmila  Po-
spíšilová  je  nejen  úspěšnou  spiso-
vatelkou, ale působí také jako advo-

kátka  a  starostka  obce  Vincencov. 
Vydala už 18 knih a na  jejím kontě 
najdeme nejen detektivky, ale i spo-
lečenské romány. Počátkem letošní-
ho roku se na pultech knihkupectví 
objevila její nová kniha nazvaná Sle-

pá bába. Čtivý příběh hlavní hrdin-
ky,  zkušené  advokátky  Terezy  Vrá-
belové,  nepostrádá  napětí  a  téměř 
detektivní zápletku. Přijďte na křest 
knihy  spojený  s  autorským  čtením 
a dozvíte se víc. 

Vzdělávání 
a zaměstnanost
Ve čtvrtek 6. prosince v 17 hod. zve-
me  studenty,  rodiče,  učitele  i  per-
sonalisty  prostějovských  podniků 
na  diskusní  setkání  s  odborníky 
o  tom,  jak  by  mohlo  vypadat  naše 
školství  a  vzdělávací  systém.  Co 
udělat  pro  to,  aby  školy  neprodu-
kovaly  pouze  levnou  pracovní  sílu 
pro  "montovny",  ale  nabízely  zají-
mavé a inovativní formy vzdělávání 
a vychovávaly samostatné, kreativní 
osobnosti,  které  budou  pro  firmy 
přínosem?  Přednášet  a  diskutovat 
budou  Bob  Kartous,  koordinátor 
komunikace  Informační  centra 
pro  vzdělávání  EDUin,  o.p.s.  a  Pa-
vel  Pěnička,  ředitel  Siemens,  s.r.o., 
odštěpného  závodu  Elektromotory 
Mohelnice. Akce se uskuteční v rám-
ci cyklu „Moderní město pro všech-
ny generace“.

Vánoční dárky 
z knihovny
Pokud přemýšlíte o tom, jaká drob-
nost by ještě udělala o Vánocích ra-
dost  vašim  blízkým,  pak  se  přijďte 
inspirovat  do  knihovny.  Možná  by 
to mohl být dárkový poukaz na čte-
nářský  průkaz,  který  můžete  kou-
pit  v  oddělení  pro  dospělé  čtenáře 
za 70,- nebo 100,- Kč. Jeho majitel 
získá zdarma registraci do knihovny 
na jeden rok. Darovat ho můžete jak 
tomu,  kdo  zatím  do  knihovny  ne-
chodí, tak i našim stálým čtenářům, 
kteří ho uplatní při placení pravidel-
ného  registračního  poplatku.  Nebo 
navštivte  naši  Vánoční  tvořivou 
dílnu. V pátek  14.  prosince,  kdyko-
li  od  10 do  17 hod.,  si budete moct 
vlastnoručně  vyrobit  záložku,  mini 
loutku nebo  vánoční  přání.  Zastav-
te  se  na  chvilku  v  předvánočním 
shonu, můžete si vyzkoušet zdobení 
perníčků, ochutnat čaj, kávu, vánoč-
ní cukroví a vyrobit si něco hezkého 
pod stromeček. 

Setkání s přátelskými Filipínami
“It's more fun in the Philippines”– 
tak se Filipíny prezentují navenek, 
jako exotický ráj omývaný

vodami  Tichého  oceánu,  kde  je 
o zábavu postaráno. Ať už v dobrém 
či špatném slova smyslu. Každý

z  více  než  7  tisíc  filipínských 
ostrovů  je  něčím  jedinečný  –  bě-
lostnými  plážemi  omývanými 
průzračným  mořem,  tropickými 

lesy,  sopkami,  vodopády,  řekami, 
termálními  prameny  nebo  ende-
mickými živočichy. Jedno mají ale 
zdejší ostrovy společné – přátelské 
usměvavé obyvatele, kteří vás při-
jmou mezi  sebe. Prostějovská ces-
tovatelka  Kateřina  Francová  strá-
vila  na  Filipínách  měsíc,  a  i  když 
stihla  procestovat  jen  zlomek 
území  této  přátelské  země,  zaži-

la  spoustu  zajímavých  okamžiků. 
Jako  třeba  šnorchlování  se  žra-
lokem  obrovským,  setkání  s  nej-
menší  opičkou  na  světě,  skákání 
z  vodopádů  Kawasan  Falls  anebo 
projížďku na motorce v tropickém 
lijáku,  který  místní  označovali 
jako tajfun. O tom všem nám bude 
vyprávět  v  pondělí  17.  prosince  
v 17 hod.

PROVOZ KNIHOVNY 
O VÁNOCÍCH
Od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2019 
bude knihovna UZAVŘENA.
Těšíme se na vás od 2. 1. 2019
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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. výročí za-
ložení  Československé  republiky.  Ná-
zev výstavy je citátem z dobového tisku 
a vyjadřuje naplnění dlouholeté touhy, 
euforii českého a slovenského národa, 
kdy  oba  dosáhly  samostatného  státu. 
Výstava  přiblíží  také  zrod  této  samo-
statnosti – ta se rodila během I. světo-

vé 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“.

VÁNOCE 1918 – PŘED A PO…
od 18. 12. 2018 do 3. 2. 2019
Výstava  „Lide  československý,  tvůj  odvěký 
sen stal se skutkem!“ se promění ve výstavu 
s akcentem na Vánoce. Vánoce v zákopech 
–  tedy  Vánoce,  které  zastihly  vojáky 
bojující na bojištích 1. světové války –  jsou 
fenoménem. Nikdo totiž nepočítal s tím, že 
by válka trvala tak dlouho a všechny armády 
to zaskočilo. 
A  jak  se  slavily  Vánoce  v  nově  vzniklé 
Československé republice? I toto téma Vám 
proměněná  a  prodloužená  výstava  přiblíží. 
Prohlédnout  si  ji můžete od úterý 18. 12. 
2018 do neděle 3. 2. 2019 v hlavní budově 
Muzea a galerie v Prostějově.

MILAN KNÍŽÁK – 30 PORTRÉTŮ
od 18. 12. 2018 do 3. 3. 2019

vernisáž 17. 12. v 17 hodin
Za  přítomnosti  autora  bude 
17. prosince ve výstavním sále Mu-
zea a galerie v Prostějově slavnostně 
otevřen  unikátní  výtvarný  projekt 
profesora Milana  Knížáka,  který  za-
chycuje chronicky známé, ale i méně 
známé  osobnosti  ovlivnivší  napříč 
obory dějiny.  Často  se  tyto pozoru-
hodné a někdy  i  rozporuplné osob-
nosti  staly  synonymy  celých  epoch 
a  historických  událostí.  Jednotlivé 
portréty se představí v unifikovaném 
formátu  72  x  54 cm,  což  je  do  jisté 
míry překvapení, protože Milan Kní-
žák obecně tíhne k velkým plátnům. 

Profesor Knížák  v  tomto koherentním projektu  zachycuje osobnosti, 
které již zemřely. Záměrem nebylo jen obkreslení obličeje, ale hlavní 
motivací byl dojem, který tito  lidé v umělci  zanechali. Každý portrét 
má svou historii 
a svůj důvod. Skutečnost, že mezi kolekcí portrétů není žádný, na němž 
by byla zachycena žena, je dílem pouhé náhody. Každý portrét doplňu-
je autorský komentář.

Zajímavostí je, že při vzniku tohoto cyklu maloval profesor Knížák pou-
ze na základě drobných, neperfektních fotografií, nevěděl jakou barvu 
vlasů a očí  jednotliví  lidé měli, proto barvy a atributy  jim přiřazoval 
podle svého cítění.
Výstava je realizována ve spolupráci s Galerií umění Prostějov.

BOHUMIL KUBIŠTA – BAREVNÉ VZTAHY
od 18. 12. 2018 do 3. 3. 2019
Závěr letošní výstavní sezóny v Muzeu 
a galerii v Prostějově, p.o. bude patřit 
komorní kolekci obrazů malíře, grafika 
a  autora  kritických  a  teoretických 
statí  o  výtvarném  umění  Bohumila 
Kubišty.  Návštěvníci  si  budou  moci 
prohlédnout  15  děl,  která  vznikla 
v  rozmezí  let  1907–1909  a  jsou 
zapůjčena  z  Galerie  moderního 
umění  v  Hradci  Králové.  Tématy  jsou 
náměty  z  Itálie,  kde  Kubišta  studoval 
ve  Florencii,  obraz  Rozbouřené 
moře  v  Pulji  inspirovaný  zážitky 
z  jednororoční  vojenské  služby  v  této  oblasti,  portréty 
a  zátiší  a  nebude  chybět  ani  velmi  známý  obraz  Slunečnice. 
Výstava bude zpřístupněna od 18. prosince do 3. března 2019

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ V MUZEU
Zveme všechny příznivce a návštěvníky Muzea a galerie v Prostějově, 
19. prosince v 17 hodin  do  hlavní  budovy  muzea  na  posezení 
s občerstvením, živou hudbou a prezentací akcí, které  jste možná 
neviděli i těch, u kterých jste byli a rádi si zavzpomínáte... Dovíte se 
také zajímavosti, které muzeum plánuje pro příští  rok. Především 
bychom  však  chtěli  vytvořit  příjemnou  atmosféru,  kterou  si 
v předvánočním shonu odnesete domů. 

Vstupné 50 Kč. 
Vzhledem k omezené kapacitě míst se vstupenky budou prodávat 
v předprodeji v pokladně muzea.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

NASTUPUJTE, ODJÍŽDÍME!
do 28. 1. 2019
Výstava o železničním modelářství je již třetí, kterou Muzeum galerie 
v Prostějově pořádá. Na výstavě budou prezentovány historické před-
měty z Muzea a galerie v Prostějově a Vlastivědného muzea v Šumper-
ku vztahující se k železniční 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 mode-
lářské záležitosti, které přimějí lidi se sejít, být spolu a trávit společně 
volný čas.



27PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

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

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

Magistrát města Prostějova, nám T. G. Masaryka 14

STOLETÍ 1918–2018 V OLOMOUCKÉM KRAJI
od 26. 11. 2018 do 23. 12. 2018
Putovní výstava pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava 
Oklešťka
Výstava Století 1918 – 2018 je koncipována jako putovní výstava, kte-
rou vytvořilo Vlastivědné muzeum v Olomouci pod záštitou hejtmana 
Olomouckého  kraje  Ladislava  Oklešťka.  Výstava,  která  na  18  velko-
formátových  panelech  seznamuje  návštěvníky  s  posledním  stoletím 
vývoje  olomouckého  regionu.  Úvod  patří  historickému  vývoji  Olo-
mouckého  kraje  a  krajské metropole,  dalších  pět  panelů  je  věnová-
no jednotlivým regionům našeho kraje a následujících osm panelů se 
mapuje proměny společnosti v politickém a duchovním životě, vědě 
a výzkumu, kultuře, umění, školství, vzdělanosti, hospodářství a pod-
nikání, sportu a kultuře. Poslední tři panely pojednávají o současnosti 
Olomouckého kraje. Cílem výstavy, která  je určena široké veřejnosti, 
ale především žákům a studentům, je probudit v nich hrdost na místo, 
ve kterém žijí.
V Prostějově je výstava uváděna ve spolupráci Muzea a galerie v Pros-
tějově, p.o. a Města Prostějov a bude možné si ji prohlédnout ve volně 
přístupných prostorách radnice do 23. prosince letošního roku.

EXPOZICE GEOLOGIE
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ – 
HVĚZDÁRNA

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

PŘEDNÁŠKA
BURAN: PŘÍBĚH ZBYTEČNÉHO KOSMOPLÁNU – 
Ing. Tomáš Přibyl 
13. 12. (čtvrtek) v 18:00 hodin 

Vzni-
k l 
j a k o 
o d -
p o -

věď  na  projekt  amerického  raketoplánu  Space  Shuttle,  ovšem 
v mnoha parametrech jej převyšoval. Měl ale jednu zásadní nevý-
hodu: sovětská kosmonautika jej nepotřebovala. A když si k tomu 
připočteme i neradostnou hospodářskou situaci v rozpadajícím se 
Sovětském svazu, asi nikoho nepřekvapí, že premiérový let do ves-
míru v listopadu 1988 – před třiceti lety – byl zároveň i jeho derni-
érou. Kdyby ovšem dostal prostor, mohl dokázat velké věci. Kdyby 
nebylo kdyby… Seznamte se: kosmoplán Buran. 
Přednáší ing. Tomáš Přibyl, publicista v oblasti kosmonautiky a autor 
mnoha knih literatury faktu (Smrt měla jméno Challenger, Den, kdy 
se nevrátila Columbia, Poklady kosmonautiky aj.). Osobně navštívil 
všechna kosmická střediska NASA, potkal více než 260 kosmonautů, 
viděl startovat všechny americké raketoplány. 
Osobní stránky: www.kosmonaut.cz .
Vstupné 40 Kč, děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč. 
Vstupenky  je  možné  předem  rezervovat  prostřednictvím  E-mailu 
hvezdarna@hvezdarnapv.cz. Za dobrého počasí bude po přednášce 
následovat pozorování hvězdné oblohy.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST 

Pozorování Slunce  proběhne  v  pondělí,  čtvrtek  a  pátek  od  14:00 
do 15:00 hodin (mimo 24. 12., 27. 12., 28. 12. a 31. 12). 

Večerní pozorování hvězdné oblohy  od  18:30  do  19:30  hodin  pro-
běhne pondělí, čtvrtek a pátek (mimo 6. 12. 24. 12., 27. 12., 28. 12.  
a 31. 12). 
Podmínkou  pro  uskutečnění  pozorování  je  dobrá  viditelnost  Slunce 
nebo hvězd. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. 
Vstupné 40 Kč, děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND 
15. 12. (sobota)
Během Astronomického víkendu je možné v sobotu navštívit hvěz-
dárnu a  zúčastnit  se pozorování  Slunce od 14:00 do 15:00 hodin 
a pozorování večerní hvězdné oblohy od 18:30 do 19:30 hodin. 
V sobotu 15. 12. v 15:00 hodin se koná soutěž pro děti z cyklu 
soutěží „SOUHVĚZDÍ“– ORION. Soutěži bude předcházet povídání 
o tomto krásném zimním souhvězdí. 
Vstupné pro děti, studenty a seniory 20 Kč, dospělí 40 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
ZIMNÍ POHÁDKA 
Pohádku  uvádíme  každou  prosincovou  středu 
v 15:30 hodin  (mimo 26.  12.).  Lidem na Zemi 
se zdá, že Sluníčko začíná být nějaké nemocné 
a  proto  pošlou  doktora  Malečka,  aby  Slunce 
prohlédl a za pomoci svých kouzelných receptů 
se ho pokusil vyléčit. 
Vstupné pro děti, studenty a seniory 20 Kč, dospělí 40 Kč.

VÝSTAVY
- NOBELOVA CENA

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI

- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

První  dvě  výstavy  jsou 
dostupné  na  začátku 
astronomických  pozorování 
a  v  tom  případě  jsou  jejich 
součástí  a  po  domluvě 
i  kdykoliv  jindy.  V  takovém 
případě  je  vstupné  dospělí 
40 Kč, děti, studenti, senioři 
a  invalidé  20 Kč.  Třetí, 

čtvrtou a pátou výše uvedenou výstavu také zapůjčujeme.

ASTRONOMICKÉ

XXVII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti. Členové se schází každou pracovní  středu 
v 16:30 hodin. Délka schůzek je 60 minut. Děti se seznamují se sluneční 
soustavou.  Bude  jim  vysvětleno  střídání  podob Měsíce,  seznámí  se 
se  souhvězdími  pozorovatelnými  během  roku.  Dozví  se  i  základní 
informace  z  kosmonautiky.  Na  jaře  a  na  podzim  budou  setkání 
doplněna,  za  jasného  počasí,  pozorováním  Slunce.  Od  listopadu 
do  února,  za  příznivého  počasí,  probíhají  schůzky  především 
v  pozorovatelně  u  dalekohledů.  Děti  se  naučí  orientovat  na  obloze. 
Pozorovat  budou  planety,  Měsíc  a  další  zajímavé  objekty.  Taková 
pozorování  si mohou děti prodloužit do 18:30 hodin. Členové klubu 
mají  přístup  na  všechny  akce Astronomického oddělení  (hvězdárny) 
zdarma. Pololetní poplatek 150 Kč. 

XLVIII. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Astronomický klub GEMINI je určen pro žáky druhého stupně ZŠ a další 
zájemce o astronomii a pozorování. Je rozdělen na dvě části. Klub GE-
MINI I je určen pro kohokoliv ve věku od 10 let. Termíny schůzek GEMI-
NI I jsou každý pracovní čtvrtek v 16:30 hodin. Jednorázový poplatek 
na školní rok činí 300 Kč. Klub GEMINI II je koncipován jako pokračovací 
kurz GEMINI I a je určen pro pokročilejší a vážné zájemce o astronomii. 
Schůzky se konají každé pracovní pondělí od 16:30 hodin. Jednorázový 
poplatek na školní rok činí 400 Kč. Součástí schůzek obou klubů bývá 
též jednoduchý fyzikální pokus, který se vztahuje k probíranému téma-
tu. Členové klubu GEMINI I i GEMINI II mají přístup na všechny 
akce hvězdárny zdarma. Podrobné informace lze získat na telefonu 
724 013 039.

Změna programu vyhrazena.
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✓ na montáž nové paraboly 
 jen za 300 Kč
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zBELVEDERE TEXTIL s.r.o.  
www.i-povleceni.cz,  582 331 649  

výprodej skladových zásob
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SPOKOJENÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 
A MNOHO ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE PŘEJE

MODELÁŘSKÁ PRODEJNA 

HOBBY ROBI, Robert Dujka 
     a PRACOVNÍ AGENTURA
      Pavlína Dujková Svatoplukova 48,Prostějov

PŘIJÍMÁME 

ZAMĚSTNANCE 

CELOROČNĚ!

Tel.: 603 218 526

prodej dalších pojištěných CK
DOVOLENÁ LÉTO 2019 – PRODEJ V PLNÉM PROUDU

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

mimako1@seznam.cz   www.amima.cz

         CESTOVNÍ  AGENTURA  AMIMA

EXIM  *  FIRO

Besedy, semináře a poradenství jsou 
určeny  veřejnosti,  nejen  pravidel-
ným návštěvníkům MC.
Vzhledem  ke  kapacitě  MC  je  nutná 
rezervace předem.

Andělský týden aneb čertíkům 
vstup povolen
Tradiční týden v kostýmech. Společ-
ně ozdobíme Cipískův vánoční  stro-
meček.
3.  12.–7.  12.  ve  všech  pravidelných 
programech pro rodiče a děti

Vánoce s Cipískem
Vánoční  týden  se  stromečkem,  ko-
ledami, vánočním tvořením i cukro-
vím.
10. 12.–14. 12. ve všech pravidelných 
programech 
Informace  o  volných místech  v  dal-
ším  cyklu  programů  s  Cipískem  le-
den–březen pro rodiče
s dětmi od 3 měsíců do 4  let  získají 

zájemci na našich kontaktních adre-
sách. Nový cyklus 
programů  bude  zahájen  po  vánoč-
ních prázdninách dle rozpisu nahlá-
šených skupin.

Pravidelné programy pro rodiče 
s dětmi pro předem přihlášené
Programy pro  rodiče  s dětmi probí-
hají v tříměsíčních kurzech a zahrnu-
jí program zaměřený
na  rozvoj  dětí  a  jejich  dovedností, 
začlenění do  skupiny, na  spolupráci 
rodičů a dětí atd. Program je přizpů-
soben věku dětí.  Součástí programů 
je  sílení  v  rodičovských  skupinách 
a předávání zkušenost i individuální 
poradenství  v  oblasti  výchovy  a  ko-
munikace s dětmi. 

V lednu kromě pravidelných 
programů mimo jiné 
připravujeme:
Drátkohraní  pro  dospělé  –  kreativ-

ní večer s A.Pantělejevovou na téma 
stromy života
Jak zvládat období dětského vzdoru 
– podvečerní beseda pro rodiče s M.
Skládalovou
Jak mluvit aneb základy efektivní ko-
munikace s dětmi – sobotní seminář 
s M.Skládalovou
Budeme  mít/máme  miminko  –  be-
sedy s porodní asistentkou a laktační 
poradkyní N.Hénikovou
Individuální  právní  poradenství 
s Mgr.Alenou Hálkovou
Individuální psychologické poraden-
ství s PhDr. PetrouTenglerovou
Individuální poradenství v péči o dítě 
s Mgr.Ivanou Halouzkovou
Individuální  poradenství  v  oblasti 
zdravého pohybu pro dospělé a dětí 
s Mgr. H.Peterkovou 
Přejeme  všem  dětem  i  dospělým 
krásný adventní čas, radostné Váno-
ce i konec roku.
Letošní  prosinec  je  pro  Cipíska mi-

mořádný. Právě v prosinci před dva-
ceti  lety,  tedy  v  roce  1998,  vznikla 
myšlenka mateřského centra v Pros-
tějově a skupinou maminek bylo za-
loženo Občanské  sdružení Mateřské 
centrum  Prostějov.  Za  pochopení 
a  podpory  města  Prostějov  se  po-
dařilo najít prostory a v únoru 1999 
rozjet  činnost  Mateřského  centra 
Cipísek.  Děkujeme  všem  rodinám 
i  Statutárnímu  městu  Prostějov 
za dlouholetou přízeň.

Bližší  informace  a  rezervace  na  na-
šich  kontaktních  adresách:  www.
mcprostejov.cz  ,  www.facebook.
com/cipisekprostejov,  e-mail: 
mcprostejov@centrum.cz
Aktivity  projektu MC  Cipísek-aktiv-
ní  podpora  harmonické  rodiny  jsou 
podpořeny  z  dotačního  programu 
MPSV,  Statutárním městem Prostě-
jov a Olomouckým krajem.

Program MC Cipísek  
prosinec 2018



30 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

1.12. SOBOTA
15:30 ČERTÍ BRKO PRO DĚTI

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

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

20:00 ÚTOK Z HLUBIN 
US/GB | 2018 | 121‘ | akční thriller  
titulky | 120 | MP
--------------------------------------------------
2.12. NEDĚLE
10:30 PŘÁNÍ K MÁNÍ 
ČR | 2017 | 105‘ | rodinný film | 40 | MP

14:00 PAT A MAT: 
ZIMNÍ RADOVÁNKY PRO DĚTI

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

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

20:00 SVĚDKOVÉ PUTINOVI 
LV/CH/ČR | 2018 | 102‘ | dokument  
titulky | 100/80 | MP
--------------------------------------------------
3.12. PONDĚLÍ
14:00 HLEDÁ SE PRINCEZNA BIJÁSEK

UA | 2018 | 85‘ | animované fantasy 
dabing| 50 | MP

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

20:00 CREED II
US | 2018 | 130‘ | sportovní drama 
titulky | 120 | 12+
--------------------------------------------------
4.12. ÚTERÝ
14:00 HLEDÁ SE PRINCEZNA   BIJÁSEK

UA | 2018 | 85‘ | animované fantasy 
dabing | 50 | MP

16:30 ČERTÍ BRKO PRO DĚTI 
ČR | 2018 | 99‘ | pohádka | 130/110 | MP

20:20 PECHA KUCHA NIGHT #2
100 | info na webu 
-------------------------------------------------- 
5.12. STŘEDA 
17:00 CUKR-BLOG FILMOVÝ KLUB

ČR | 2014 | 90‘+30‘ | dokument  
100/80 | MP

20:00 VDOVY
US/GB | 2018 | 129‘ | drama | titulky 
120 | 12+
--------------------------------------------------
6.12. ČTVRTEK 
17:30 BOHEMIAN RHAPSODY 
GB/US | 2018 | 134‘ | životopisné 
drama | titulky | 130 | 12+

20:00 SMRTELNÉ STROJE 
NZ/US | 2018 | 128‘ | akční thriller 
titulky | 130| 12+
--------------------------------------------------
7.12. PÁTEK 
15:30 ČERTÍ BRKO PRO DĚTI 
ČR | 2018 | 99‘ | pohádka | 130/110 | MP

17:30 SMRTENÉ STROJE 
NZ/US | 2018 | 128‘ | akční thriller  
dabing | 130 | 12+

20:00 VE SPÁRECH ĎÁBLA
US | 2018 | 86‘ | horor | titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
8.12. SOBOTA 
15:30 GRINCH PRO DĚTI

US | 2018 | 86‘ | animovaná komedie  
dabing | 120/100 | MP

17:30 SMRTELNÉ STROJE
NZ/US | 2018 | 128‘ | akční thriller 
dabing | 130 | 12+

20:00 VE SPÁRECH ĎÁBLA
US | 2018 | 86‘ | horor | titulky | 120 | 15+
--------------------------------------------------
9.12. NEDĚLE
10:30 ČERTOVINY PRO DĚTI

ČR | 2017 | 101‘ | pohádka | 40 | MP

14:00 PAT A MAT: 
ZIMNÍ RADOVÁNKY PRO DĚTI

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

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

20:00 DOKTOR MARTIN: 
ZÁHADA V BESKYDECH
ČR | 2018 | 90‘| krimikomedie | 120 | MP
--------------------------------------------------
10.12. PONDĚLÍ
17:30 DOKTOR MARTIN: 
ZÁHADA V BESKYDECH
ČR | 2018 | 90‘ | krimikomedie | MP

20:00 ÚTĚK FILMOVÝ KLUB

PO / SE / CZ | 2018 | 103‘ | drama  
titulky | 100/80 | 15+
--------------------------------------------------
11.12. ÚTERÝ 
17:30 DOKTOR MARTIN: 
ZÁHADA V BESKYDECH
ČR | 2018 | 90‘ | krimikomedie | 120 | MP

20:00 SMRTELNÉ STROJE
NZ/US | 2018 | 128‘ | akční thriller  
titulky | 130 | 12+
--------------------------------------------------
12.12. STŘEDA 
17:30 ZA HRANICE MOŽNOSTÍ 
FILMOVÝ KLUB

FI/DE/PL | 2017 | 74‘+30‘ 
dokument | titulky | 100/80 | 12+

20:00 SMRTELNÉ STROJE
NZ/US | 2018 | 128‘ | akční thriller  
dabing | 130 | 12+
--------------------------------------------------
13.12. ČTVRTEK 
17:30 SPIDER-MAN: 
PARALELNÍ SVĚTY
US | 2018 | 120‘ | akční animovaný 
film | titulky | 130 | MP

20:00 AQUAMAN
US | 2018 | 143‘ | akční fantasy  
titulky | 130 | 12+
--------------------------------------------------
14.12. PÁTEK 
15:30 SPIDER-MAN: 
PARALELNÍ SVĚTY PRO DĚTI

US | 2018 | 120‘ | akční animovaný 
film | dabing | 130/110 | MP

18:00 VÁNOCE A SPOL.
FR | 2017 | 99‘ | rodinná komedie | 120 | MP

20:00 AQUAMAN 
US | 2018 | 143‘ | akční fantasy  
dabing | 130 | 12+
--------------------------------------------------
15.12. SOBOTA 
15:00 SPIDER-MAN: 
PARALELNÍ SVĚTY 3D PRO DĚTI

US | 2018 | 120‘ | akční animovaný 
film | dabing | 150/130 | MP

17:30 AQUAMAN
US | 2018 | 143‘| akční fantasy  
dabing | 130 | 12+

20:30 SMRTELNÉ STROJE 
NZ/US | 2018 | 128‘ | akční thriller  
dabing | 130 | 12+
--------------------------------------------------
16.12. NEDĚLE 
10:30 MIMI & LÍZA: 
ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA
ČR/SK | 2018 | 65‘ | rodinný film | 80 | MP

14:00 PAT A MAT: 
ZIMNÍ RADOVÁNKY PRO DĚTI

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

17:30 AQUAMAN 3D

US | 2018 |143‘ | akční fantasy  
dabing | 150 | 12+

20:30 BOHEMIAN RHAPSODY 
GB/US | 2018 | 134‘ | životopisné 
drama | titulky |130 | 12+

17.12. PONDĚLÍ
14:00 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ BIJÁSEK

US | 2018 | 87‘ | animovaná kome-
die | dabing | 50 | MP

18:00 VÁNOCE A SPOL.
FR | 2017 | 99‘ | rodinná komedie  
dabing | 120 | MP

20:00 SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH 
FILMOVÝ KLUB

ES | 2012 | 104‘ | němé drama | titulky 
80/60 | 12+
--------------------------------------------------
18.12. ÚTERÝ 
14:00 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ BIJÁSEK

US | 2018 |87‘ | animovaná komedie 
dabing | 50 | MP

16:00 SPIDER-MAN: 
PARALELNÍ SVĚTY 3D

US | 2018 | 120‘ | akční animovaný 
film | dabing | 150/130 | MP

20:00 VELKÁ CESTA DOMŮ – 
DAN PŘIBÁŇ
ČR | cestovatelská přednáška 
info na webu
--------------------------------------------------
19.12. STŘEDA 
15:00 TOMAN METRO SENIOR

ČR | 2018 | 145‘ | historické drama  
50 | 12+

17:30 AQUAMAN 
US | 2018 | 143‘ | akční fantasy | dabing 
130 | 12+

20:00 CESTA DO FANTAZIE 
FILMOVÝ KLUB

JP | 2001 | 124‘ | animované fantasy 
titulky | 80/60 | MP

17:30 MARY POPPINS SE VRACÍ
US | 2018 | 130‘ | rodinný muzikál 
dabing | 130/110 | MP
--------------------------------------------------
20.12. ČTVRTEK 
20:00 BUMBLEBEE 
US | 2018 | 110‘ | akční sci-fi | titulky 
130 | MP
--------------------------------------------------
21.12. PÁTEK
15:30 ASTERIX A TAJEMSTVÍ 
KOUZELNÉHO LEKTVARU PRO DĚTI

FR | 2018 | 105‘ | animovaný film  
dabing | 130/110 | MP

17:30 BUMBLEBEE
US | 2018 |110‘ | akční sci-fi | dabing 
130 | MP

20:00 SMRTELNÉ STROJE
NZ/US | 2018 | 128‘ | akční thriller 
dabing | 130 | 12+
--------------------------------------------------
22.12. SOBOTA 
15:00 SPIDER-MAN: 
PARALELNÍ SVĚTY PRO DĚTI

US | 2018 | 120‘ | akční animovaný 
film | dabing | 130/110 |MP

MARY POPPINS SE VRACÍ    
US | 2018 | 130‘ | rodinný muzikál  
dabing | 130/110 | MP

20:00 BUMBLEBEE
US | 2018 | 110‘ | akční sci-fi 
dabing | 130 | MP
--------------------------------------------------
23.12. NEDĚLE 
10:30 ASTERIX A TAJEMSTVÍ 
KOUZELNÉHO LEKTVARU PRO DĚTI

FR | 2018 | 105‘ | animovaný film 
dabing | 130/110 | MP

15:45 LOUSKÁČEK
RU | 2018 | 140‘ | balet | 200/180 | MP

19:00 VÁNOCE A SPOL.
FR | 2017 | 99‘ | rodinná komedie  
120 | MP

24.12. PONDĚLÍ
10:30 ČERTÍ BRKO PRO DĚTI

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

25.12. ÚTERÝ 
17:30 MARY POPPINS SE VRACÍ
US | 2018 | 130‘ | rodinný muzikál 
dabing | 130/110 | MP

20:00 BUMBLEBEE
US | 2018 | 110‘ | akční sci-fi | titulky 
130 | MP
--------------------------------------------------
26.12. STŘEDA 
15:30 GRINCH PRO DĚTI

US | 2018 | 86‘ | animovaná kome-
die | dabing |120/100 | MP

17:30 SPIDER-MAN: 
PARALELNÍ SVĚTY
US | 2018 | 120‘ | akční animovaný 
film | titulky | 130 | MP

20:00 KAFE A CIGÁRA FILMOVÝ KLUB

US | 2003 | 96‘ | povídková komedie 
titulky | 100/80 | 12+
--------------------------------------------------
27.12. ČTVRTEK
16:30 GORDON A PADDY PRO DĚTI

SE | 2017 | 62‘ | animované fantasy  
dabing | 110/90 | MP

18:00 ZNOVU VE HŘE
US | 2018 | 98‘ | romantická kome-
die | titulky | 120 | 12+

20:00 UTOP SE, NEBO PLAV
FR | 122‘ | komedie | titulky | 120 | MP
--------------------------------------------------
28.12. PÁTEK 
15:30 ASTERIX A TAJEMSTVÍ 
KOUZELNÉHO LEKTVARU PRO DĚTI

FR | 2018 | 105‘ | animovaný film 
dabing | 130/110 | MP

17:30 MARY POPPINS SE VRACÍ
US | 2018 | 130‘ | rodinný muzikál  
dabing | 130/110 | MP

20:00 BUMBLEBEE 
US | 2018 | 110‘ | akční sci-fi | titulky 
130 | MP
--------------------------------------------------
29.12. SOBOTA 
15:00 SPIDER-MAN: 
PARALELNÍ SVĚTY PRO DĚTI

US | 2018 | 120‘ | akční animovaný 
film | dabing | 130/110 | MP

17:30 BUMBLEBEE 3D

US | 2018 | 110‘ | akční sci-fi 
dabing | 150 | MP

20:00 AQUAMAN
US | 2018 | 143‘ | akční fantasy  
titulky | 130 | 12+
--------------------------------------------------
30.12. NEDĚLE 
10:30 ASTERIX A TAJEMSTVÍ 
KOUZELNÉHO LEKTVARU PRO DĚTI

FR | 2018 | 105‘ | animovaný film  
dabing | 130/110 | MP

15:30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
V ZEMI ZRCADEL PRO DĚTI

RU | 2018 | 80‘ | animovaná 
komedie | dabing | 130/110 | MP

17:30 ZNOVU VE HŘE 
US | 2018 | 98‘ | romantická kome-
die | titulky | 120 | 12+

20:00 UTOP SE, NEBO PLAV 
FR | 2018 | 122‘ | komedie | titulky  
120 | MP
--------------------------------------------------
31.12. PONDĚLÍ
15:00 ČERTÍ BRKO PRO DĚTI

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

17:15 SILVESTROVSKÝ KONCERT 
BERLÍNSKÉ FILHARMONIE  
DE | 2018 | 120‘ | koncert | 200/180 | MP
--------------------------------------------------

KINO 
PROSTĚJOV

KINO METRO 70 
www.METRO70.CZ

FACEBOOK: KINOMETRO70
KINO@METRO70.CZ

PROSINEC
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SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY V KATOLICKÝCH 
KOSTELECH O VÁNOCÍCH 2018
Pondělí 24. 12. – Štědrý den
Povýšení sv. Kříže
mše svatá "pro děti" 16.00 hod.
mše svatá "v noci" 21.00 hod.
půlnoční bohoslužba slova 24.00 hod.
Sv. Cyril a Metoděj 
mše svatá "pro děti" 16.00 hod.
Sv. Josef (Krasice) 
mše svatá "v noci" 23.00 hod.
Sv. Anna (Drozdovice)
mše svatá „v noci“ 22.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
bohoslužba slova 15.00 hod.
mše svatá "v noci" 21.00 hod.
Sv. Florián (Držovice)
mše svatá "v noci" 22.30 hod.
Sv. Petr a Pavel
mše svatá "v noci" 22.00 hod.
Sv. Jana Nepomuckého (U milosrdných)
"půlnoční" mše svatá 24.00 hod.
Úterý 25. 12. – Narození Páně – Boží hod vánoční
Povýšení sv. Kříže
mše svatá 7.30 a 10.30 hod.
Sv. Cyril a Metoděj
mše svatá 9.00* hod.
*po mši sv. budou děti zpívat a hrát u jesliček
Sv. Josef (Krasice)
mše svatá 18.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
mše svatá 9.15 hod.
Sv. Petr a Pavel 
mše svatá 9.00 hod.
Sv. Jana Nepomuckého (U milosrdných)
mše svatá 11.00 hod.
Středa 26. 12. – sv. Štěpán
Povýšení sv. Kříže
mše svatá 7.30 a 10.30 hod.
Sv. Cyril a Metoděj
mše svatá 9.00 hod.

Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
mše svatá 9.15 hod.
Sv. Petr a Pavel
mše svatá 9.00 hod.
Sobota 29. 12. 
Povýšení sv. Kříže
mše svatá 10.00 hod.
mše svatá slavená otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem spojená 
s žehnáním tříkrálovým koledníkům pro celou arcidiecézi 
Neděle 30. 12. – Svátek Svaté rodiny
Povýšení sv. Kříže
mše svatá 7.30 a 10.30 hod.
Sv. Cyril a Metoděj
mše svatá 9.00 hod.
Sv. Josef (Krasice)
mše svatá 18.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
mše svatá 9.15 hod.
Sv. Petr a Pavel
mše svatá 9.00 a 18:30 hod.
Pondělí 31. 12. – Silvestr
Povýšení sv. Kříže
mše svatá 15.00 hod.
Sv. Petr a Pavel
mše svatá 16.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
mše svatá 8.00 hod.
Úterý 1. 1. 2019 – Slavnost Matky Boží Panny Marie
Povýšení sv. Kříže
mše svatá 7.30 a 10.30 hod.
Sv. Cyril a Metoděj
mše svatá 9.00 hod.
Sv. Josef (Krasice)
mše svatá 18.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
mše svatá 9.15 hod.
Sv. Petr a Pavel
mše svatá 9.00 hod.

Pozvánky pro dobu adventní a vánoční do katolických kostelů v prostějově
Neděle 2. 12. po mši sv., která začíná 
v 9:00 kostel sv. Cyrila a Metoděje – 
vás, milé děti,  zveme  s  vašimi  rodiči 
i blízkými na Mikulášskou nadílku.
Neděle 2. 12. 15:00 kostel Povýšení 
sv.  Kříže  –adventní  zastavení  –  du-
chovní vstoupení doby adventní – po-
řádá CMG.
Neděle 2. 12. 15:00 kostel sv. Cyrila 
a Metoděje  –  adventní  koncert  smí-
šeného  komorního  sboru  ATENEO 
(studenti UPOL) pořádá SŠ, ZŠ a MŠ 
Jistota o.p.s.
Roráty pro děti 3.12–21.12 – vždy 
pondělí, středa a pátek v 6:30 – prů-
vod  s  lampičkami  za  zpěvu  rorátů, 

krátká bohoslužba a snídaně.
Neděle 9.12 po mši sv., která začíná 
v 9:00 kostel sv. Petra a Pavla – setká-
ní se svatým Mikulášem a jeho anděl-
ským i čertovským doprovodem.
Neděle 9. 12. 18:00  kostel,  kostel 
svatého Jana Nepomuckého –advent-
ní koncert pro SONS Prostějov – sbor 
Exaudi–  pořádá  SONS  oblastní  od-
bočka Prostějov.
Sobota 15. 12. 16:00 kostel Pový-
šení  sv. Kříže –adventní  koncert  pě-
veckého  sboru  CMG  a  Konzervatoře 
evangelické  akademie  v  Olomouci  –
pořádá CMG.
Neděle 16. 12. 18:00  kostel Pový-

šení svatého Kříže – adventní koncert 
pro Charitu Prostějov – sbor Exaudi 
a hosté –pořádá Charita Prostějov.
Neděle 16. 12. 17:00 kostel sv. Cyri-
la a Metoděje – vánoční koncert Nota 
bene a jejich hostů – pořádá pěvecký 
sbor Nota bene.
Středa 19. 12. kostel Povýšení svaté-
ho Kříže – vánoční koncert sboru Pro-
měny a jejich hostů – pořádá pěvecký 
sbor Proměny.

Stavění betlémů  
a zdobení kostelů
Zveme všechny, kdo by chtěli pomoci 
zdobit naše chrámy vánoční výzdobou 

a pomohli postavit betlémy.
– v kostele Povýšení sv. Kříže ve stře-
du 19. 12. od 9.00 hod.
– v kostele sv. Cyrila a Metoděje v pá-
tek 21. 12. od 15.00 hod.
–  v  kostele  sv.  Jana  Nepomuckého 
(U milosrdných)
ve čtvrtek 20. 12. od 15.30 hod.
Předvánoční  zpovídání  v  kostele  Po-
výšení sv. Kříže
Čtvrtek   20. 12.   9:00–12:00 
13:00–17:30
Pátek   21. 12.   9:00–12:00 
13:00–18:30
Sobota  22. 12.   9:00–12:00 
13:00–18:00

OTEVŘENÍ KATOLICKÝCH KOSTELŮ – BETLÉMŮ MIMO DOBU BOHOSLUŽEB
24. 12. 25. 12.–26. 12. 27. 12.–29. 12. 30. 12. 2018 31. 12. 2018 1. 1. 2019 6. 1.

Povýšení sv. Kříže 9–16 13–18 9–18 13–18 9–15 13–18 13–18

Sv. Cyril a Metoděj 14:30–16:30 14:30–16:30

Sv. Josef (Krasice) 16–18

Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 14–16

Sv. Petr a Pavel 14–16 jen 25. 12.

Sv. Jan Nepomucký 10–12 10–12 10–12
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Mgr. Kateřina Štoplová  
si vám dovoluje oznámit,  

že dne 1. 1. 2019  
zahajuje činnost notářky  

v Prostějově  
v notářské kanceláři na adrese  

Knihařská 139/8, 796 01  Prostějov.

00
0

00
0

Hledáme pracovníka  
na pozici 

ŘIDIČ/ŘIDIČKA
na rozvoz pečiva po Olomoucku  

a Prostějovsku

Požadujeme řidičský průkaz  
sk. B a spolehlivost.

Dobré finanční ohodnocení!

Bližší informace na adrese: Žitná 22, Prostějov
Zájemci volejte na tel.: 777 764 170,  

nebo pošlete svůj životopis 
na e-mail: m.makovec@mampekarstvi.cz

Pozvánka na divadlo
Křesťanské maňáskové  

divadlo "Za jeden provaz"
srdečně zve malé  

i velké na představení:

CO VYPRÁVĚL SOB
hraje se v neděli  

2. 12. 2018 v 16:00 hod.
v prostorách Církve bratrské

Šárka 10a (za školkou),  
Prostějov

Vstupné dobrovolné
Za Křesťanské maňáskové  

divadlo Radek Holásek

Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Prostějově

zve na

vánoční koncert 
23.prosince 2018 v 17 hodin 
v modlitebně Kollárova 6,Pro-

stějov

zpívá smíšený pěvecký sbor 
EXAUDI a jeho sólisté  

za doprovodu
komorního souboru
řídí Olga Čermáková

Letošní  velmi  teplý  podzim  je  v  Zá-
kladní škole Prostějov, ul. E. Valenty 
plný  různorodých  aktivit  žáků  a  uči-
telů. 

Podařilo  se  nám  uskutečnit  plán 
žáků  na  vytvoření  nového  maskota 
školy. Na základě návrhu jedné z ak-
tivních  maminek  nám  bývalý  žák 
školy  Tomáš  Vrtal  vytvořil  zdařilý 
grafický návrh, kolegyně Markéta Ta-
landová vytvořila dokonce 3D model 

maskota,  kterého  jsme  pojmenovali 
Valenťák.

Naší  silnou  stránkou  jsou  envi-
ronmentální  aktivity,  ve  spolupráci 
s Ekocentrem IRIS jsme zorganizovali 
několik výukových programů pro žáky, 
žáci 5.A se zúčastnili Oslav lesa na Flo-
ře  v  Olomouci.  Pod  vedením  paní 
učitelky Jitky Šmehlíkové naše žákov-
ská  samospráva  zorganizovala  soutěž 
o nejkrásnější „halloweenskou“ dýni.

I my jsme si připomněli 100. výro-
čí  Československé  republiky  projek-
tovým  týdnem,  v  rámci  kterého  žáci 
objevovali a připomínali si celou stole-
tou historii naší země. Jednotlivé třídy 
prezentovaly své nejlepší práce, které 
byly následně vystaveny v prostorách 
školy. Žáci 7.A si zahráli „outdoorové“ 
hry našich babiček a dědečků – kulič-
ky, honění obručí, blechy, slepou bábu 
a další. Projektový týden byl zakončen 
vysazením  lípy  před  budovou  školy, 
poté  pěvecký  sbor  na  závěr  zazpíval 
českou hymnu.

Naši  žáci  jsou  zdatní  sportovci, 
mladí fotbalisti besedovali s hráči 1. SK 
Prostějov,  starší  žáci pravidelně orga-
nizují sportovní soutěže pro mladší ka-
marády, např. 7.A připravila 1. 11. 2018 
střeleckou vybíjenou pro 5. a 6. třídy.

Z dalších akcí lze připomenou pro-
hlídku  Prahy  žáků  9.A,  cyklus  před-
nášek o Kanadě v angličtině pro žáky 
2. stupně, spolupráci s Pedagogickou 
fakultou UP  v Olomouci  při  progra-
mování  robotů,  3D  tiskem a objevo-
vání světa technologií. Přejeme si, aby 
po činorodém podzimu na naší škole 
přišla „horká“ zima plná dalších zají-
mavých nápadů a aktivit  (věříme,  že 
i se sněhem).  R. Palát, učitel

Valentka na podzim ožila



34 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

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
4. 12. 2018 13.00 Exkurze do STAROREŽNÉ

Sejdeme se před vchodem do Starorežné 
na Dykově ulici. Při exkurzi se seznámíme 
s historií společnosti a nahlédneme i do výrob-
ních prostor. Celou akci zakončíme posezením 
v podnikovém sklípku a ochutnávkou 2 vzorků 
lihovin. Na akci je nutno se předem přihlásit! 
Vstupné je 50 Kč.

11. 12. 2018 14.00 Dechová cvičení
Pravidelný cyklus cvičení, při kterém se sejdeme 
v tělocvičně a zopakujeme si dechové techniky 
a naučíme se i nová cvičení, která nám pomo-
hou najít harmonii v našem uspěchaném životě. 
Nezapomeňte si sportovní obuv a oblečení.

Pavla  
Glocová

18. 12. 2018 14.00 Vánoční posezení
Na našem tradičním předvánočním posezení si 
zavzpomínáme na akce, které jsme za celý rok 
uskutečnili. Také si určitě popovídáme o vánoč-
ních zvycích a letos si pro velký úspěch dáme 
soutěž o nejlepší sušené nebo kandované ovoce. 
Tak ho nezapomeňte vzít s sebou.

Hana  
Vybíhalová

Přejeme všem našim příznivcům krásné Vánoce. Ať jsou Vaše dárečky plné lásky, štěs-
tí a zdraví. Protože pak bude veselý nejen rok 2019.
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.

70 let Bohumil Doležel

Hana Šimková

Rostislav Hupšíl

Jindřiška Korčáková

Ivana Malíčková

Bohumír Pokorný

Marie Rozsívalová

Jiří Palatý

Hana Šimková

Mgr. Karel Valtr

Lubomír Vyroubal

Věra Tesáková

Marie Mrtvá

Stanislav Marek

Anežka Voženílková

Jaroslav Grepl

Miloslav Lužný

Jaroslav Blumenschein

Jana Trajerová

Zdeněk Možíš

75 let Libuše Pospíšilová

Zdeňka Grósová

Ludmila Snášelová

Josef Janeček

Vlasta Nakládalová

Zdeňka Müllerová

Jitka Smékalová

Petr Staroba

Jana Spurná

Marie Pěničková

Oldřich Šenk

Božena Pospíšilová

Eva Dočkalová

Bohumil Juráček

Anna Piňosová

Jaroslav Staník

Zdeněk Matuška

Rostislav Hořava

Jaroslav Novák

Pavel Rosenberg

80 let Otto Jedlička

Marie Menyházová

František Jančík

Věra Kratochvílová

Josef Starý

Ludvík Hróz

Jiřina Müllerová

Květoslava Koudelová

Zdenka Soldánová

Danuška Zatloukalová

85 let Karel Jiskra

Jan Pátík

Oldřich Tomášek

90 let Mgr. Marie Zapletalová

Olga Růžičková

Anna Koutníková

Gustav Fučík

91 let Jarmila Vinklerová

Rudolf Vlach

Miroslava Zapletalová

92 let Břetislav Pospíšil

Miloslav Přikryl

Miroslava Nepožitková

95 let Vojtěch Zapletal

96 let František Račanský

97 let Karel Jukl

98 let Hedvika Otrubová

SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI ŘÍJNU 2018  
OSLAVILI SVÁ JUBILEA

Turisté senioři bilancují a děkují městu
Kalendářní rok sice ještě nekončí, ale 
i tak si turisté Klubu českých turistů, 
odboru  Senior  2000  Prostějov  do-
volují  připomenout  svoji  dosavadní 
letošní činnost. Za každého počasí se 
úterý co úterý vydávali na své vycház-
ky.  Je  pravdou,  že  jejich  kilometráž 
se  rok  od  roku  zkracuje.  Co  naplat, 
věkový průměr členské základny je již 
téměř 77 let. Blízké i vzdálenější kou-
ty  našeho  okresu,  podhůří  Jeseníků, 
dílem i vycházky na Olomoucko, Svi-
tavsko  a dva  autobusové  jednodenní 
zájezdy – Pálavské vrchy a Dolní Mo-
rava  s  návštěvou  nezapomenutelné 
Stezky do oblak. Nelze pominout ani 

již tradiční, týdenní pobyt v Ostružné, 
kde  vždy  nacházíme  nové  motivace 
pro zhlédnutí krás Hrubého Jeseníku.

Zde je místo pro poděkování Statu-
tárnímu městu Prostějov za to, že nám 
svojí  dotací  pro  tento  rok  umožnilo 
financovat některé náklady na dopra-
vu, a tím uskutečnit konání finančně 
nákladnějších akcí. Věříme, že i v ná-
sledujícím  roce  zůstane město  věrno 
dosavadní  politice  podpory  senior-
ských aktivit a bude ze svého rozpočtu 
ochotno  uvolnit  část  pro  tyto  účely. 
Za to již nyní děkujeme.

Za KČT, odbor Senior 2000 
Petr Kunc

Činnost ESPERANTO 
KLUBO Prostějov, z.s.

Místní  esperantský  klub  se  schází 
každý  čtvrtek  od  14  h.  v  klubovně 
na Husově nám. 91 v Prostějově.

V naší knihovně, která je jednou 
z největších v republice, je nyní 888 
titulů knih. 

12.  května  se  dva  naši  členové 
zúčastnili  tradičního  regionálního 
setkání v Rejcharticích.

V průběhu roku se nám podařilo 
získat  některá  chybějící  čísla  espe-

rantských  časopisů  a  zkompletovat 
některé celé ročníky, které jsme díky 
dotaci mohli dát svázat a jsou k dis-
pozici v klubovně našim členům.

Od roku 1994 nemá esperantský 
klub pro svou činnost a nájem klu-
bovny vlastní příjmy a pouze díky fi-
nanční podpoře  statutárního města 
Prostějova může  pokračovat  ve  své 
činnosti. 

-Klub ESPERANTO-
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
PODNIKÁNÍ A OBCHODU PROSTĚJOV
nabízíme atraktivní 4leté denní studium s maturitní zkouškou
v oboru vzdělání EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 63-41-M/01

MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE  
A ŽURNALISTIKA
se zaměřením na oblast propagace, reklamy,  
public relations a žurnalistiku v tradníčních  
a moderních médiích

ŘÍZENÍ SLUŽEB A MARKETING TURISMU  
(CESTOVNÍ RUCH)
se zaměřením na poskytování a propagaci služeb  
v cestovním ruchu (tvorba turistických produktů)

MEZINÁRODNÍ OBCHOD A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
se zaměřením na mezinárodní obchod, mezinárodní  
vztahy, podnikání v EU, projektové řízení a marketing

SPORTOVNÍ MANAGEMENT
se zaměřením na rozvoj sportovní kariéry a působení  
v ekonomické a manažerské oblasti sportovních  
klubů a volnočasových organizacích

Zveme žáky 9. tříd základních 
škol a jejich rodiče na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12. prosince 2018

13.00–17.00 hod.

www.sospo.eu

INZERCE

Výlety a akce  
pro seniory v prosinci
I na prosinec máme připravený pro-
gram, samozřejmě svátečně laděný.

V úterý 4. prosince se podívá-
me do Frýdku-Místku. Navštívíme 
zdejší vánoční jarmark. 

Ve čtvrtek 13. prosince bude 
v restauraci Národního domu 
od 16:00 do 20:00 hod. vánoční 
večírek.  Trošku  netradiční  formou 
se ohlédneme za letošními výlety. 

Ve středu 19. prosince poje-
deme do Moravského divadla 
v Olomouci  na  hudební  komedii 
Hledám  děvče  na  boogie  –  woogie. 
Po  představení  rozvezeme  zájemce 
po městě.

Na  akce  se  můžete  jako  obvyk-
le  hlásit  na  prodejně  v  Prostějově 
na nám. T. G. Masaryka 18, prostřed-
nictvím internetu na webu www.file-
mon-baucis.cz  ,  emailem  na  adrese: 
info@filemon-baucis.cz  nebo  telefo-
nicky na čísle na telefonním čísle (pří-
mo na prodejnu): 722 464 228. 

Akce jsou pořádané ve spolupráci 
se Zdravým městem Prostějov a s fi-
nanční podporou statutárního města 
Prostějov.  Jana Šmudlová

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU
Chtěla bych tímto poděkovat za finanční i mediální podporu města. 
Díky této vstřícnosti se letos uskutečnilo více jak 30 výletů. Navštívili 
jsme atraktivní a romantická místa, nahlédli do zákulisí výroby, 
prošli si s průvodci historická místa a svezli se na lodi. 
Děkuji za dotaci Zdravého města na pořádání a organizaci těchto 
aktivit. Jana Šmudlová
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Převážně sportovní vzpomínky
VLASTIMILA KADLECE – XI. 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.

Prostějovská TJ OP byla jednou 
z největších na Moravě
Od  padesátých  let  minulého  století 
u  nás  působili  sportovci  pod  tělový-
chovnými  jednotami  různých  výrob-
ních národních podniků. V Prostějově 
v  TJ Oděvní  průmysl,  TJ  Železárny, 
TJ Agrostroj a TJ Gala. Největší, z po-
hledu  počtu  členů,  byla  TJ  Oděvní 
průmysl  a  s  téměř  dvacítkou  oddílů 
a odborů patřila k největším na Mora-
vě. Činnost rozvíjela převážně v soko-
lovně na Skálově náměstí, na stadionu 
za Kosteleckou ulicí a na  fotbalovém 
hřišti za Místním nádražím. 

Lukostřelci TJ OP v čele s Přikry-
lem, Sedláčkem, Čepým a dalšími pat-
řili léta k nejlepším v Československu. 
A  omlazený  tým  závodí  v  naší  zemi 
pod  názvem  Lukostřelba  Prostějov 
mezi špičkou i dodnes. Trenérská dvo-
jice,  manželé  Magdalena  a  Jaroslav 
Majarovi,  vychovali  v  poslední  době 
i další reprezentanty naší země. 

Vynikající byly i další členové 
„oděvářské“ tělovýchovné 
jednoty.
Moderní  gymnastky  TJ  OP  měly 
ve  svém  středu  reprezentantku 
naší  vlasti,  Věru  Marciánovou. 
Když měla  reprezentovat  naši  re-
publiku  v  Holandsku,  dělal  jsem 
s ní pro tehdejší Stráž lidu rozho-
vor. Článek měl vyjít pod titulkem 
„Pojede do země tulipánů“ a vyšel 
pod titulkem „Pojede do země přá-
tel“. Byl jsem na mrtvici, v té době 
– Holandsko a země přátel.... Šéf-
redaktor Stráže  lidu pak zjistil, že 
to zavinil v olomoucké tiskárně sa-
zeč. Probíhal právě listopad, v těch 
letech vždy měsíc československo-
-sovětského  přátelství,  a  když  sa-
zeč četl „Pojede do země.... – auto-
maticky  vysadil  „přátel“.  Průšvih 

z toho nakonec nebyl, naštěstí ni-
kdo z tehdejších vydavatelů Stráže 
lidu (OV KSČ a ONV Prostějov) si 

toho  nevšiml.  A  navíc,  když  jsem 
pak přišel do sokolovny na Skálo-
vě náměstí,  ve  vitríně  oddílu mo-
derní  gymnastiky  byl  ten  článek 
vystavený a ještě červenou barvou 
orámovaný.... 

Dráhoví  cyklisté  TJ  OP  se 
mohli  chlubit mistrem  světa  Vla-
dimírem  Vačkářem,  jedenácti-
násobným  mistrem  republiky 
a  čtyřnásobným  mistrem  světa 
ve sprintu tandemů s Mirkem Vy-
mazalem  z  brněnského  Favoritu. 
Zlaté  medaile  spolu  vybojovali 
ve Španělsku, v Kanadě, ve Vene-
zuele a v Německu. V Belgii skon-
čili  Vačkář  s  Vymazalem  na  dru-
hém  místě  za  Poláky,  kteří  byli 
dodatečně  diskvalifikováni  pro 
doping.  Našim  cyklistům  už  ale 
zlato přiznáno nebylo. Tak to bylo 
navíc  ještě  to  jedno  světové  stří-
bro  z  Belgie  a  jeden  bronz  z Ho-
landska. Stanislav Steigl, původně 
sprinter a později cyklista za mo-
torovými vodiči na dráze  i na  sil-
nici,  absolvoval  až  stovku  závodů 
ročně.  Držel mnohé  českosloven-
ské rekordy a jeden i světový. 

V  TJ OP  vyrůstali  i  velmi  dobří 
fotbalisté, o ligovém dorostu už bylo 
napsáno. 

Nespornými  úspěchy  činovníků 
TJ  OP  byla  vybudování  velodromu 
a  haly  pro  stolní  tenis  na  stadionu 
za Kosteleckou ulici.

Tým moderních gymnastek TJ OP

Věra Marciánová, reprezentantka  

Československa v moderní gymnastice

Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s.
vyslovuje upřímné poděkování ve-
dení Statutárního města Prostějov, 
v čele s bývalou primátorkou paní 
RNDr.  Alenou  Raškovou,  za  po-
skytnutí dotace na organizaci XIV. 
ročníku  Memoriálu  zakladatelů 
výsadkového  vojska  a  X.  roční-
ku  Memoriálu  vynálezce  padá-
ku,  které  se  uskutečnily  ve  dnech  
12.–14.  9.  2018  na  letišti  Prostě-
jov,  v  areálu  a  za  účinné  pomo-
ci  České  parašutistické  asociace. 
(Mgr.  Martin  Dlouhý  a  Bc.  Miloš 
Sklenka).  Akce  se  zúčastnilo  158 
spokojených  výsadkových  veterá-
nů – sportovců z České i Slovenské 
republiky  a  řada  čestných  hostů 
a  příznivců  našeho  veteránského 

hnutí. Bez této dotace by jsme ne-
byli  schopni  tuto  náročnou  spor-
tovní  soutěž  finančně  zabezpečit. 
Děkujeme  i  našim  patronátním 
vojenským  útvarům  a  velitelům 
601.  skss a  102. pzpr za  logistické 
zabezpečení. 

Blahopřejeme  nově  zvolenému 
primátorovi  panu  Mgr.  Františku 
Jurovi,  jeho  náměstkům,  radním 
i  celému  zastupitelstvu,  přejeme 
hodně  tvůrčích  myšlenek  a  zdaru 
v jejich naplňování pro blaho obča-
nů Prostějova. Těšíme se na spolu-
práci  a  Vaši  podporu  výsadkovým 
veteránům i v dalších létech.

Ing. František Stavný – 
předseda KVV Prostějov 

Poděkování za podporu
Klub stomiků Prostějov,z.s. pomáhá řešit zdravotní, sociální a psychic-
ké problémy stomiků i jejich blízkých. Pořádáme schůzky, rekondiční 
pobyty a rehabilitační zájezdy. Už 26 let s naším spolkem spolupracuje 
MUDr. Jan Horna a stomasestra Věra Krbečková, která byla v říjnu 
na mezinárodní konferenci ke Světovému dni stomiků, v anketě „Moje 
stomická sestra“ hodnocená druhým nejvyšším počtem hlasů stomiků. 
Více na www.ilco.cz a www.stomici-prostejov.cz 

 Velkou pomocí pro náš spolek je finanční podpora z dotačních programů 
Statutárního města Prostějov a Olomouckého kraje. Velmi si této pomoci 
vážíme a děkujeme především paní RNDr. Aleně Raškové, PaeDr. Aleně 
Dvořákové, Ing. Zuzaně Navrátilové a panu Bc. Pavlu Smetanovi za pod-
poru a vstřícnost ke zdravotně postiženým spoluobčanům.

Petra Stružková, předsedkyně spolku
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ZASTUPITELÉ

Advent a místo, kde je nám dobře!
Přemýšlím, 
čím  čtenáře 
z a u j m o u t 
v  tento  ad-
ventní  čas. 
Z  mnoha 
stran mi  při-
šly  ohlasy, 
že mé články 

mají  hlavu  a  patu,  ale  také  jsem  vy-
slechla,  že  by  nemusely  být mnohdy 
striktně zaměřené k mé víře v Boha. 
Čtenáři posuď sám. 

V  adventní  a  následně  vánoční 
dobu,  se  nelze  tomuto  tématu  vy-
hnout. Ale podívám se na něj trochu 
z  jiné stránky. Svět v některých mís-
tech vře a vření bohužel i s negativním 
dopadem se odráží nejen v Evropě, ale 
v naší zemi. Nebudu nahrazovat práci 
novinářů a přinášet, co dobré, či bo-
hužel i zlé se událo. Pokusím se vcítit 
do 2000 let starého příběhu, do puto-
vání Panny Marie v očekávání, která 
i se sv. Josefem směřuje do Betléma, 
aby  se  zúčastnili  sčítání  lidu.  Jdou 
do  nejistoty,  do  neznáma,  nemají 
kde  nocovat  a Marie  rodí  ve  chlévě. 
Pominu někdy idylické ztvárnění na-
šich betlémů a věřím, že ani největší 
příznivci  návratu  porodů  do  našich 
domácností nebudou prostory chléva 
preferovat. Přejdu doufám nenásilně 

k myšlence uvedené v názvu článku:“ 
místo, kde je nám dobře“. A to je dle 
mého náš domov. To by mělo být to 
místo,  kde  odkládáme  své  starosti, 
byť se  jich, ani tam zcela nezbavíme. 
Doma  by  nás měla  čekat  oáza  klidu 
a  pohody.  Ano, mnohdy  to  tak  není 
a  právě  v  adventní  čas  máme  mož-
nost  spoustu  neshod  a  nedostatků 
urovnat.  Ale  nyní  nechci  řešit  lidské 
vztahy. Spíše upozorním na prostředí, 
ve  kterém  bydlíme,  na  byty  a  domy 
jako  takové,  o  čemž  jsem se  již  zmí-
nila  v  předchozím  volebním  období. 
Mám neustále pocit, že nám v Prostě-
jově chybí dostatek bytů pro začínají-
cí mladé rodiny, ale i ty rodiny, které 
nemají  finance na  zakoupení bytu  či 
výstavbu  domu.  Nejen  v  západních 
zemích, pokud vím, není tolik občanů, 
kteří  by  bydleli  ve  vlastních  domech 
či bytech. Nejen pořízení  i  údržba  je 
drahá, nehledě na problémy při „por-
cování“ majetku, když se něco stane. 
Nájemní  byty  by  měly  být  na  jisté 
úrovni, neměly by mít představu ně-
jakých  „holobytů“. Co pro  to udělat? 
Možností je mnoho. Po dohodě s pa-
mátkáři zabydlet centrum města, kde 
má město jisté množství bytů památ-
kově  chráněných.  Zajistit  výstavbu 
městských  bytů,  například  v  prosto-
rách  bývalých  Jezdeckých  kasáren, 

či  ve  spolupráci  s  bytovými družstvy 
poskytnout  městský  pozemek  a  pak 
mít  část  bytů  ve  vlastnictví  města 
k pronájmu. Doufám, že ve spolupráci 
se všemi zastupiteli se nám cíl podaří. 
Nakonec všichni jsme tento bod měli 
ve svých volebních programech.

Místo,  kde  žijeme,  se  snažíme, 
hlavně  před  Vánocemi,  zkrášlit,  při-
pravit  na  vánoční  oslavy.  Je  škoda, 
že někdy nezkrášlíme a nepřipravíme 
i  svoje  nitro.  Odpuštěním,  objetím 
a láskou těm, kterým jsme ublížili, po-
těchou  nemocným,  trpícím,  povzbu-
zením pro všechny, kteří to potřebují. 
I  když  to není  v mých  silách  zařídit, 
vybídla  bych  všechny,  aby  adventní 
dobu prožili bez stresu, nejen při shá-
nění  dárků,  při  úklidu  či  při  pečení, 
ale i při tzv.“ kulturních maratonech“. 
Stihnout  všechny  koncerty  a  vystou-
pení opravdu nelze. Je dobře, že si to 
mnozí uvědomují.

Ráda bych Vám všem, i s kolegou 
Ing. Petrem Kousalem a všemi našimi 
členy a příznivci KDU-ČSL Prostějov, 
popřála  opravdu  příjemné  a  požeh-
nané  prožití  adventní  doby  i  Vánoc 
a v Novém roce 2019, ať vás provází 
víra, naděje a láska v spokojenou bu-
doucnost.

MVDr. Zuzana Bartošová, 
zastupitelka za KDU-ČSL

Skandální prodleva 30 let a jak z toho ven
O co se  jedná? O nedořešené území 
po  zbouraných  židovských  uličkách. 
O prostor od staré radnice, přes trž-
nici, volné štěrkované plochy, budo-
vu Kasc a nyní až po Wolkerovu ulici.

Příští rok to bude už 30 let od sa-
metové  revoluce  a  zodpovědnost 
za  tristní  stav  území  v  centru měs-
ta  už  nelze  přičítat  komunistické-
mu  režimu,  který  židovské  uličky  
v 70 letech minulého století zboural. 
Tržnice a KASC si dávno zaslouží re-
konstrukci pro lepší možnosti využi-
tí, potřebujeme jinak řešit parkování 
a jinak řešit celý ten veřejný prostor. 

Snahy o dotvoření území vyvrcho-
lily v  roce 1994 schválením regulač-
ního plánu ing. arch. Zajíce, který byl 
snad až příliš poplatný památkářské-
mu pojetí města. protože neumožňo-
val vstup většímu investorovi, zůstal 
pouze  na  papíře.  Tento  regulační 
plán byl ale již překonán a v letošním 
roce byl zrušen. 

Opačný  extrém  vzniknul  v  roce 
2008,  kdy  město  vypsalo  výběrové 
řízení  na  jednoho  generálního  de-
velopera,  který  celé  území  dokončí 
s  podmínkou  zachování  kapacity 
KASC.  Veřejnosti  to  bylo  prezento-
váno  jako  architektonická  soutěž, 
ve skutečnosti to ale regule objektivní 
soutěže nesplňovalo a rozhodnutí zů-
stalo v rukách tehdejšího vedení. Ani 
v rozporu se záměrem a v rozporu se 
svým soutěžním návrhem se ale ne-
podařilo investorovi záměr realizovat 
do  konečného  smluvního  termínu  
31. 12. 2017.

Jak  tedy  dále.  Připomínáme,  že 
nyní  jsme  ve  stavu  bez  regulačního 
plánu centra města. V principu exis-
tují dvě cesty řešení.

1/  Protože  záměr  společnosti 
Manthellan  byl  zakreslen  do  dnes 
platné změny územního plánu, hrozí 
nebezpečí, že bude vypsáno výběrové 
řízení podle zadání „šitého na míru“. 

Stávající platná změna ÚP podřídila 
urbanismus  potřebám  jednoho  in-
vestora  a  vytváří  „ostrovní  komerč-
ní zařízení“, které i když je v centru, 
umrtví obchody na náměstí a spole-
čenský a kulturní život v centru. Zná-
me  to například  ze Šantovky v Olo-
mouci,  kde  si  návštěvníci  nakoupí 
a užijí bez potřeby navštívit centrum 
města.  Kapacita  parkovacích  míst 
v  tomto  zařízení  vyhoví  potřebám 
tohoto komerčního zařízení, v součtu 
ale nenahradí nové kapacity plus stá-
vající parkovací plochy pro návštěv-
níky  centra,  které  budou  zastavěny. 
Během výstavby to bude ještě horší. 
Vznikne monolit.

2/ Řešení výstavby v místě býva-
lých židovských uliček řešit vypsáním 
urbanistické  soutěže  pod  záštitou 
ČKA. Je nutno řešit historické cent-
rum jako jeden celek včetně dopravní 
obslužnosti, parkování a parkovacích 
domů,  společenského  sálu,  zeleně, 

respektování  památkové  péče.  Je 
nutno  respektovat  i  společenskou, 
kulturní  a  relaxační  funkci  centra. 
Génius  loci historického centra spo-
čívá v mnohotvárnosti, která vznikla 
v  průběhu  let  postupnou  výstavbou 
mnoha  různých  stavitelů.  Mono-
funkční  ostrovní  zařízení  jednoho 
velkého investora patří spíše na kraj 
města.  Podle  vítězného  řešení  bude 
pak provedena změna územního plá-
nu a případně regulační plán. Je tak 
velká  šance  po  mnoha  desetiletích 
získat funkční řešení a nabrat čerstvý 
vítr pro řešení této části města na zce-
la jiné úrovni. Vznikne pestrost.

Máme  nyní  jedinečnou  možnost 
neprodleně  využít  dotací  Minister-
stva  pro  místní  rozvoj  na  podporu 
architektonických  a  urbanistických 
soutěží  (příjem  žádostí  5.11.2018  až 
15. února 2019 do 12 hodin). Nepro-
meškejme to. 

Změna pro Prostějov

Informujeme 
o změnách 
v Zastupitelstvu 
města Prostějova

Dva  zastupi-
telé složili své 
mandáty.

Po zastu-
piteli Jarosla-
vu Faltýnkovi 
(ANO),  který 
se  mandátu 
vzdal  hned 
při  ustavují-
cím  jednání 
Zastupite l -
stva  města 
Prostějova, 
k tomuto kro-
ku  přistoupil 
také poslanec 
Radim  Fiala 
(SPD). 

Důvodem 
k  rezignaci 
na  post  za-
stupitele je 
dle  jejich  vy-
jádření  velké 

pracovní zaneprázdnění.
Novými  zastupiteli  se  stali  Voj-

těch Burda (ANO) a Martin Křupka 
(SPD).  -kaa-

Vojtěch Burda

Martin Křupka
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INZERCE

Bude ve Vrahovicích ubytovna?

Možná jste slyšeli, že se do Vra-
hovic vrací projekt výstavby uby-
tovny na Prešovské ulici. Protože 
by se jednalo o výstavbu vícepod-
lažního objektu v zástavbě rodin-
ných domů, je logické, že se nám 
tento záměr nelíbí. Z tohoto důvo-
du jsme se ve spolku Naše Vraho-
vice, kde jsem předseda, rozhodli 
podpořit petici, která požaduje 
zastavení stavebního řízení. Moc 
děkuji kolegyním za jejich aktivní 
přístup, kdy se podařilo ve vel-

mi krátké 
době sehnat 
asi 160 pod-
pisů. V této 
s o u v i s l o s t i 
jsem měl 
i vystoupení 
na říjnovém 
z a s t u p i t e l -
stvu města 
Prostějova, 
kdy požadu-
ji odpovědi 
na tři zá-

kladní otázky. Za prvé, zda existu-
je požadavek na povolení stavby 
na parcelách 628/1 nebo 628/10, 
kterou bychom mohli nazvat uby-
tovnou? Za druhé, zda existuje 
návrh na změnu územního plá-
nu, který by tuto výstavbu povo-
lil? V současné době je výstavba 
omezená výškou budovy 7/10, 
kdy po římsu je těch 7 metrů a 10 
metrů celková výška s podkro-
vím. A za třetí, jak budou infor-
mováni o celém případu petenti? 

Určitě nechceme bránit výstavbě 
rodinných domů. Jsme rádi, když 
se do Vrahovic přistěhují mla-
dé rodiny s dětmi. Ale nelíbí se 
nám vytváření rizikových lokalit 
tam, kde nejsou. Ostatně, máme 
ve Vrahovicích bohaté zkušenos-
ti s jednou takovou v okolí ulice 
Marie Pujmanové. 

Celkem chápu hlad po nových 
ubytovnách. Firmy v Prostějově 
a okolí rozšiřují výrobu a nedostává 
se jim dělníků, proto je chtějí při-
vézt ze zahraničí. Přitom stávající 
ubytovací kapacity jsou nedosta-
tečné. V této souvislosti se ovšem 
nabízí úvaha. Jsou takové firmy 
pro Prostějov a jeho obyvatele pří-
nosem? Nemělo by město spíše na-
opak podporovat takové firmy, kte-
ré zaměstnají místní nezaměstnané 
a které vytvářejí taková pracovní 
místa, kde jsou zkušenosti, znalosti 
a vzdělání přidanou hodnotou, kte-
rá se odráží ve výši platu?

Nejenom Prostějov, ale celá 
republika potřebuje podpořit 

mladé rodiny, aby byly motivová-
ny k tomu, mít víc než dvě děti. 
Dovoz zahraničních dělníků, 
nebo dokonce podpora migrace 
lidí s cizími návyky, není tím, co 
by bylo přínosem pro budoucnost 
a zachránilo sociální systém. Na-
opak, migrace vyčerpá stávající 
sociální systém mnohem dříve, 
protože většina migrantů sem ne-
jde za prací, ale vzít si to, co zde 
budovaly předchozí generace a co 
nám předaly, abychom dále roz-
víjeli. Nehledě na bezpečnostní 
riziko, které toto celé provází. Je 
tedy nejvyšší čas začít opět vytvá-
řet takovou společnost, kdy mla-
dí lidé budou mít kvalitní práci 
za slušné peníze a budou zakládat 
rodiny. Podporuji tuto cestu a ne 
výstavbu ubytoven pro zahranič-
ní dělníky a budu takto konat 
i nadále nejen v zastupitelstvu 
města Prostějova a nazývejte si 
mě třeba extrémistou.

Ing. Pavel Dopita, LL.M., 
MBA 
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OBCHODNÍ AKADEMIE
PROS TĚ JOV

Jako hlavní písmo/logotyp byl zvolen font Sen ve dvou řezech. 
Jeden BOLD a druhý REGULAR. Písmo se je geometrické, 
jednoduché a velice dobře funguje ve spojení se stylově 
antickým motivem loga.

Logo je velice dobře použitelné jak v horizontální verzi, tak v 
centrální verzi. Záleží tedy pouze na aplikaci. Pro účel webu se 
spíše hodí horizontální varianta.

OBCHODNÍ AKADEMIE
PROS TĚ JOV

SYMBOL NA LOGOTYPEM

HORIZONTÁLNÍ VERZE LOGA

www.oapv.cz
facebook.com/oaprostejov

Palackého 18 
796 01 Prostějov

Tel.: 582 345 260 
podatelna@oapv.cz

KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
DLOUHOLETÁ TRADICE

INOVACE

VAŠE BUDOUCNOST
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 

OBCHODNÍ AKADEMIE
KÓD: 63 - 41 - M/02

Den otevřených dveří: 
11. 1. 2019, 8:00–14:00 hodin
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KVALITNÍ ČESKÉ MATRACE 
PRO CELOU RODINU.

WWW.MATRACEMOOM.CZ

NAVŠTIVTE NAŠI VZORKOVOU 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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Akční ceny produktů platné od 1. 12.–31. 12. 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

Lékárna Mamed Prostějov 
120+30

2x120 g

90+90 cps

45+45

Lékárna Mamed Prostějov 

50+50 tbl

120+40

50+50 tbl

279 Kč

305 Kč

2x120 g

408 Kč

120+30

549 Kč

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

2479 Kč

120+40

579 Kč

265 Kč

129 Kč

90+90 cps90+90 cps90+90 cps

45+4545+45

90+90 cps

265 Kč

369 Kč

125 Kč

lekarnamamedprostejov@seznam.cz, otevřeno po–pá 8–18 hod, sobota 8–12 hod.
249 Kč249 Kč

399 Kč
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