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Primátor města František Jura:  
Přeji vám vše dobré v roce 2019!

Prostějovské
radniční listy®
ZPRAVODAJ MĚSTA PROSTĚJOV | ZDARMA | ČÍSLO 12 | ROČNÍK 2018 | 27. PROSINCE 2018
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 Jsme tu stále pro Vás.
"Na Vás!"

www.rkokno.cz734 747 528

Drozdovice 4, 796 01 Prostějov

Vaše specialistky přímo z Prostějova

Již 10 
let s Vámi!
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Kontaktujte nás, těšíme se na spolupráci!
Kamila Pospíšilová - Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení
Mobil: +420 727 946 025 • e-mail: kamila.pospisilova@agrop.cz

PRACUJETE RÁDI
SE DŘEVEM?

OBSAZUJEME POZICE VE VÝROBĚ
Je pro vás důležité pracovat ve stabilní firmě, která má výsledky, 
schopný tým a spravedlivé odměňování?

Čekají vás nejmodernější technologie a přírodní materiál, 
který putuje do celého světa.

Náš sehraný tým 220 lidí vytváří to nejlepší, co je dnes  
v našem oboru možné.

 Jsme tu stále pro Vás.
"Na Vás!"

www.rkokno.cz734 747 528

Drozdovice 4, 796 01 Prostějov

Vaše specialistky přímo z Prostějova

Již 10 
let s Vámi!
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Rozpočet města Prostějova na rok 2019 odsouhlasen
Zastupitelé se v úterý (4. 12. 2018) 
sešli k projednávání rozpočtu 
města na rok 2019. Před před-
ložením návrhu rozpočtu na jed-
nání zastupitelů probíhala řada 
jednání a bylo nastoleno několik 
jeho variant. Kompletní návrh pak 
odsouhlasil Finanční výbor.

„Návrh rozpočtu kompletně projed-
nala Rada města Prostějova dne 13. 
11. 2018 a své usnesení radní dopo-
ručují zastupitelům ke schválení,“ 
zahájil projednávání nejdůležitějšího 
dokumentu města primátor Prostě-
jova František Jura. Jednotlivé seg-
menty rozpočtu okomentoval vedoucí 
Finančního odboru Magi strátu města 
Prostějova Radim Carda. 

Před zahájením rozpravy předložil 
primátor města Prostějova František 

Jura svůj pozměňovací návrh k roz-
počtu tak, jak jej projednával se všemi 
předsedy zastupitelských klubů. 

„Navrhuji tyto změny – zařazení 
dalších 16ti investičních akcí a oprav 
stavební povahy v celkové částce 11,26 
milionů korun. Jedná se o investiční 
akce, kterých je celkem 6 a dále 10 
akcí zacílených na opravy a údržbu 
stavební povahy, které se dotknou 
mateřských a základních škol.“ 

Rozpočet města Prostějova 
pro rok 2019, včetně pozměňo-
vacího návrhu primátora Fran-
tiška Jury, byl schválen 33 hlasy, 
tedy všemi přítomnými. 

„Jsem velmi rád, že pro nejdůleži-
tější dokument samosprávy hlasovali 
členové koalice i opozice. Dnešnímu 
hlasování předcházela řada mých 
schůzek s předsedy všech zastupitel-

ských klubů. Nakonec jsme nad plá-
nem hospodaření našli společnou řeč 
a já si toho moc vážím. Děkuji také 
bývalé radě města, rozpočtovému 
výboru, zaměstnancům magistrátu 

a dalším lidem, kteří se na přípravě 
dokumentu podíleli. Odvedli kus dob-
ré práce, na kterou chceme navázat,“ 
uzavřel primátor města Prostějova 
František Jura. -kaa-
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Návrh v tis. Kč

Daňové příjmy: 739 799,54

Nedaňové příjmy: 125 760,12

Kapitálové příjmy: 1 003,00

Dotace: 134 311,73

Příjmy celkem: 1 000 874,39

Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy: 762 483,33

Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu stavební povahy: 77 360,00

Neinvestiční výdaje celkem: 839 843,33

Investiční výdaje "stavební": 178 000,00

Investiční výdaje "ostatní": 20 133,52

Investiční výdaje celkem: 198 133,52

Výdaje celkem: 1 037 976,85

Celkový objem financujících operací: 37 102,45

INVESTICE tis. 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, včetně studie 50m x 10drah 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

Cvičební prvky pro seniory ve Vrahovicích 200,00

Vybudování pískoviště a prolézaček vedle hřiště TJ Sokol Vrahovice 500,00

Úprava polohopisu tzv. "osmiček" na sídl. Hloučela – PD 500,00

MŠ Žešov – rekonstrukce kotelny PD 150,00

ZŠ Melantrichova – protipožární opatření 900,00

Revitalizace vnitrobloku Kostelecká 366 – PD 150,00

Celkem investice stavební povahy 178 000,00
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Statutární město Prostějov  
vítěz roku 2017

Jednání orgánů  
města v roce 2019
schůze Rady města  
Prostějova: 
8. a 22. ledna 
5. února 
5. a 19. března 
2. a 16. dubna 
14. a 28. května 
25. června 
9. a 30. července 
27. srpna 
24. září 
8. a 22. října 
19. listopadu 
3. prosince 

zasedání Zastupitelstva  
města Prostějova: 
19. února 
30. dubna 
11. června 
10. září 
5. listopadu 
17. prosince

Cena vodného a stočného pro rok 2019 na Prostějovsku
Společnost MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ, a.s. bude ve všech provo-
zovaných oblastech na Prostějovsku 
od 1. ledna 2019 uplatňovat cenu 
vodného ve výši 39,58 Kč/m3 (bez 
DPH) a stočného ve výši 38,41 Kč/m3  
(bez DPH). Celkem za vodné a stoč-
né bez DPH 77,99 Kč/m3.

Vliv na konečnou cenu vodného 
a stočného má rovněž sazba daně 
z přidané hodnoty, která pro rok 
2019 činí 15 %. 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668 / 601 276 276 

www.smv.cz

Cena vody platná od 1. 1. 2019: (údaje v Kč/m3)

Prostějovsko 2018 bez DPH 2019 bez DPH 2019 včetně DPH 15 %

vodné 38,90 39,58 45,52

stočné 36,09 38,41 44,17

vodné + stočné 74,99 77,99 89,69

Kontrolní výbor spolku Prostějov 
olympijský, z.s., má nového člena

Zastupitelé na svém jednání  
11. 12. 2018 rozhodovali o novém 
členovi Kontrolního výboru spolku 
Prostějov olympijský, z.s. 

„Na Magistrát města Prostějo-
va bylo dne 22. 11. 2018 doručeno 
vzdání se funkce předsedkyně kon-
trolního výboru exnáměstkyně Iva-
ny Hemerkové ve spolku Prostějov 
olympijský, z.s., kterou do výboru 
již dříve delegovalo Zastupitelstvo 
města Prostějova. Na základě toho-
to vzdání se funkce byl předložen 
návrh delegovat novým členem kon-

trolního výboru náměstka primáto-
ra  Jana Krchňavého,“ vysvětlil pri-
mátor města Prostějova František 
Jura. Jak dále uvedl, Rada města 
Prostějova tento materiál projedna-
la a doporučila zastupitelům k od-
souhlasení. 

Zastupitelé návrh na ustanovení 
nového člena Kontrolního výboru 
spolku Prostějov olympijský, z.s., 
odsouhlasili a nominovali do vý-
boru náměstka primátora Jana 
Krchňavého.

-kaa-

Nové jednací řády pro komise i výbory
Hned v prvních měsících roku 
2019 se Rada města Prostějova 
bude zabývat novými pravidly 
pro jednání komisí rady, výborů 
zastupitelstva a osadních výborů. 

Změny dozná i Jednací řád Za-
stupitelstva města Prostějova. 

„Nové jednací řády, které při-
pravujeme, by měly být do určité 
míry jednotné. Samozřejmě v de-

tailech se budou pravidla lišit ze-
jména s ohledem na skutečnost, 
zda jde o orgán zřizovaný záko-
nem nebo o orgán poradní. Dílčí 
úpravy předpokládám i v Jedna-
cím řádu Zastupitelstva města 
Prostějova,“ nastínil primátor 
města Prostějova František Jura.

-jg-

Termíny uzávěrek 
a vydání 
Prostějovských 
radničních listů 
v roce 2019
Termín  Termín 
uzávěrky  vydání 
příspěvků  periodika
16. 1. 2019 30. 1. 2019

13. 2. 2019 27. 2. 2019

13. 3. 2019 27. 3. 2019

15. 4. 2019 30. 4. 2019

15. 5. 2019 29. 5. 2019

12. 6. 2019 26. 6. 2019

17. 7. 2019 31. 7. 2019

14. 8. 2019 28. 8. 2019

11. 9. 2019 25. 9. 2019

16. 10. 2019 30. 10. 2019

13. 11. 2019 27. 11. 2019

11. 12. 2019 27. 12. 2019

Výzva-kaleidoskop
Do nově připravované rubriky Kaleidoskop uvítáme informace  

o vernisážích, koncertech, besedách a dalších kulturně-společenských a také 
sportovních akcích, které pořádají organizace v našem městě.

Pozvánky (nejlépe ve formátu doc.) zasílejte na adresy: 
jana.gaborova@prostejov.eu nebo anna.kajlikova@prostejov.eu 

Děkujeme
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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

INZERCE

stojíme na prahu roku 2019 a dovolte mi proto, abych 
vám všem popřál úspěšný a šťastný rok. Hodně zdraví, 
štěstí, rodinné pohody a pracovních úspěchů. A občas také 
nadhledu. 
Ne všechny události, které nás potkávají, patří k těm 
nejšťastnějším, nicméně s odstupem času nakonec vždycky 
přijdeme na to, co je v životě nejdůležitější a nejcennější. 
Jsou to naši blízcí. Zkusme jim občas věnovat více 
pozornosti, než věnujeme kdejaké malichernosti, která nás 
momentálně rozčílí. 
Uvědomme si, že žijeme z pohledu dějin v jedné 
z nejbohatších a nejrozvinutějších etap, v jaké se naše 
společnost kdy nacházela. Žijeme také v relativním bezpečí. 
A ani to není samozřejmé. 
Važme si demokracie, kterou se nám podařilo po roce 1989 
začít obnovovat, a nenechejme se strhnout negativismem.
Vážení spoluobčané, za sebe i Radu města Prostějova Vám 
přeji ještě jednou vše dobré v roce 2019 a neztrácejme 
optimismus!
Mgr. František Jura, primátor

Vážení 
spoluobčané,
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Smlouvy na uložení Kamenů zmizelých 
v Prostějově podepsány
Město Prostějov uzavřelo se spol-
kem Hanácký Jeruzalém smlouvy 
o uložení prvních deseti Kamenů 
zmizelých v prostějovských uli-
cích. Kameny připomínající oběti 
holocaustu se objeví před domy, 
odkud lidé nedobrovolně odcházeli 
do transportů. Převážně se jednalo 
o židovské občany, kteří byli maso-
vě vražděni kvůli svému původu.

"Kameny zmizelých se nachá-
zejí ve stovkách evropských i čes-
kých měst, například v sousední 
Olomouci jsou jich přes dvě stov-
ky. V Prostějově bude v průběhu 
příštího roku umístěno prvních 
deset.  Jsem přesvědčen, že při-
pomínat si naše někdejší spoluo-
bčany, kteří se stali oběťmi na-
cistické nenávisti a vraždění, je, 
v zejména dnešní době, naší mo-
rální povinností," říká primátor 
města Prostějova František Jura.  

Stolpersteine nebo také Kameny 
zmizelých budou uloženy v ulicích 

Křížkovského, Erbenova, Kostelní, 
Rejskova a Partyzánská. 

"Se spolkem Hanácký Jeruza-
lém jsme uzavřeli smlouvy o sou-
hlasu s umístěním, protože kame-
ny budou pokládány do chodníků 
v majetku města. Souhlasné sta-
novisko vydalo i oddělení památ-
kové péče," potvrdil 1. náměstek 
primátora Jiří Pospíšil.

Připomínky v podobě kostky 
v chodníku o rozměrech 10 x 10 
x 10 cm s mosazným štítkem se 
dočkají Jindřich Mayer, Josefina, 
Stella, Ruth a Fanni Brennerovy, 
všichni povražděni v Malém Tros-
tinci, dále Pessel Brennerová, 
která zemřela v Terezíně. Pavel 
Gelb, jehož život skončil v sedmi 
letech v Osvětimi, stejně jako ži-
vot tříleté Esther Friedmannové. 
Kámen zmizelých bude uložen 
i za čtyřletou Evu Gottlobovou 
a sedmiletého Pavla Gottloba, za-
vražděné v Malém Trostinci.

"Jsem rád, že město Prostějov 
vyšlo iniciativě našeho spolku 
vstříc. Rádi bychom v projektu 
pokračovali i v dalších letech," 
doplnil předseda spolku Hanácký 
Jeruzalém Michal Šmucr.

Kameny zmizelých objedná Židov-
ská obec Olomouc přímo u výrobce 
a autora projektu Güntera Demniga. 

"Ten se také obvykle účastní 
uložení prvních kamenů v daném 
městě," uzavřel předseda Židov-
ské obce Olomouc Petr Papoušek.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Foto, zdroj: Židovská obec 
Olomouc

Divadlo Point  
reprezentovalo Prostějov v polské Środě

Město Prostějov poskytne Di-
vadlu Point dotační výpomoc 
na účast na divadelní přehlídce 
Melpomena 2018 v Polsku. 

Po téměř patnácti letech se 
někteří herci Divadla Point při 
Gymnáziu Jiřího Wolkera vrá-
tili na prkna Kulturního centra 
ve Środě Wielkopolské, která je 
partnerským městem Prostějova. 
Tenkrát se hrál muzikál Čajzni 
škváru, Olivere. Nyní Divadlo Po-
int přivezlo do Środy jiný muzikál 
a to Finding Amerika: Gangsteři 
z našeho oddílu. Soutěžní pře-

hlídka Melpomena 2018, kde Di-
vadlo Point vystupovalo, slavila 
shodou okolností patnáctileté 
výročí. 

„Prostějovští divadelníci se 
v současnosti potýkají s problé-
mem domácího umístění sou-
boru, protože o to dosavadní, 
v Olomoucké ulici, přišli. Město 
poskytlo prostory v bývalé zá-
kladní škole na Husově náměstí 
a na rok 2019 chystá další vý-
pomoc. Proto jsem rád, že jsme 
mohli opět pomoci a dotačně 
přispět na dopravu na přehlíd-
ku třiceti tisíci korunami,“ uvedl 
primátor města Prostějova Fran-
tišek Jura.

Divadlo Point, které mělo 
v Polsku tu čest festival zahajo-
vat, sklidilo za představení sa-
mou chválu.

 „Je opravdu úžasné, že soubor 
nepodléhá současným potížím 
s umístěním domácí scény a vy-
jíždí na přehlídky a stále ukazu-
je, že dnešní mladí lidé se umí 

za svou věc porvat. Pomáhat ta-
kové organizaci je pak podstatně 

snazší,“ doplnila náměstkyně Mi-
lada Sokolová.  -kaa-
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Ušetřené statisíce putují do nové výsadby zeleně 
Původně plá-
nované finance 
na údržbu mlýn-
ského náhonu 
našly jiné využití, 300 tisíc korun bude 
investováno do výsadby nových stro-
mů jak na polních cestách, tak i přímo 
ve městě. „Peníze byly původně pláno-
vány na údržbu mlýnského náhonu,“ 
uvedl první náměstek primátora Jiří 
Pospíšil. 

„Vzhledem ke klimatickým pod-
mínkám a nízkému průtoku vody 
v průběhu letošního roku nebylo 
nutné realizovat práce související 
s odbahněním části náhonu. Proto 
bylo možné finanční prostředky po-
užít na výsadbu stromů na pozem-
cích ve vlastnictví města a to podél 
polních cest v katastru Čechovic 
a v katastru Domamyslic a ještě více 
ozelenit město a jeho okolí,“ doplnila 
náměstkyně primátorky Milada So-
kolová.  -jg-kaa-

Výsadba na polních cestách – podzim 2018 

ULICE_PLOCHA DRUH kusy cena/ks Cena

Čechovice nad stájemi, p.č. 565
slivoň, vel. 12–14 13,00 1 890,00 24 570,00
třešeň, vel. 12–14 5,00 2 650,00 13 250,00

Domamyslice k silážní jámě,  
p.č. 444/1 a 448

slivoň, vel. 12–14 24,00 1 900,00 45 600,00

třešeň, vel 12–14 13,00 2 650,00 34 450,00
ořešák, vel. 12–14 3,00 3 000,00 9 000,00

Výsadba – materiál celkem 126 870,00
Výsadba – práce celkem 58,00 1 645,65 95 447,70
Celkem bez DPH 222 317,70
Celkem s DPH 269 004,42

A dále budou finanční prostředky použity na výsadbu stromů na území města a to v lokalitě viz níže tabulka.
Výsadba město – podzim 2018

ULICE_PLOCHA DRUH kusy cena/ks Cena
ul. Bulharská p.č. 7832 (zelený pás 
mezi chodníkem a vozovkou)

Prunus serrulata Kanzan – stromy  
s terminálem (okrasná slivoň, sakura)

5,00 3 450,00 17 250,00

Výsadba – materiál celkem 17 250,00
Výsadba – práce celkem 5,00 1 645,65 8 228,25
Celkem bez DPH 25 478,25
Celkem s DPH 30 828,68
CELKEM 299 833,10

Zrekonstruovaná tribuna nohejbalistů otevřena 
Opravená tribuna za 750 tisíc korun 
bude sloužit jak Tělovýchovné jed-
notě Sokol 1, tak také školám.

Slavnostní otevření zrekonstru-
ované tribuny nohejbalového kurtu 
TJ Sokola I Prostějov se uskutečnilo 
ve středu 12. prosince. 

„Jedná se o první etapu oprav. 
Jsem rád, že je hotova, zázemí se 
výrazně zlepšilo a mohu slíbit, že 
se bude s obnovou dál pokračovat. 
Ještě to není zcela ono. Představi-
telé jednoty připraví na příští rok 
studii – projekt tak, abychom  spor-
tovní stánek měli do budoucnosti 

důstojný. Areál je ve středu města 
a slušel by mu ještě lepší kabát. Plá-
nuje se sem nové oplocení, osvět-
lení, je třeba opravit zázemí. Chtěl 
bych, aby se lidem tady líbilo," uve-
dl po slavnostním přestřižení pásky 
primátor František Jura s tím, že 
první etapa oprav přišla na 750 tisíc 
korun.

„Tribuna už po všech stránkách 
nevyhovovala a nutně potřebo-
vala rekonstrukci. Díky dotacím 
z Olomouckého kraje 450 tisíc 
a dotaci města Prostějova 220 tisíc 
korun se mateřské jednotě nako-
nec podařilo tribunu pro 150 lidí 
opravit a zastřešit. Sloužit bude ne-
jen sokolům, ale i školám," dopl-

nil Richard Beneš, jednatel oddílu 
nohejbalu Sokola I Prostějov.

Společně s primátorem Františ-
kem Jurou tribunu uvedli do života 
1. náměstek Jiří Pospíšil, náměstky-
ně Milada Sokolová a náměstek Jan 
Krchňavý, zástupci města a činov-
níci Tělovýchovné jednoty Sokol 1 
Prostějov. -jg-kaa-
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Dostavba a rekonstrukce  
požární zbrojnice Vrahovice 
Statutární město Prostějov získalo 
z rozpočtu Olomouckého kraje fi-
nance na dostavbu a rekonstrukci 
požární zbrojnice pro jednotku sbo-
ru dobrovolných hasičů Vrahovice. 
Jde o 450 tisíc korun.

„Jedná se o další zdroj spolufi-
nancování k již schválené dotaci 
na dostavbu a rekonstrukci zbroj-
nice z rozpočtu ministerstva vnitra 
ve výši téměř 4, 1 milionu korun. Cel-
ková částka za opravu je 9, 388 mili-
onu korun (vč. DPH). Stavební práce 
plánujeme ukončit do 31. 5. 2019,“ 
konkretizoval primátor města Pro-

stějova František Jura. Předmětem 
projektu je přístavba k současnému 
objektu požární zbrojnice a kom-
pletní rekonstrukce stávajících pro-
stor včetně zateplení tak, aby byly 
naplněny normy a požadavky na ak-
ceschopnost jednotky.

„Je třeba zdůraznit, že se jedná 
o jednotku hasičů, která vyjíždí k požá-
rům a jiným událostem v prvním sledu, 
ihned za profesionálními záchranáři. 
Četnost jejich zásahů je vysoká, a proto 
je nezbytné těmto dobrovolníkům po-
moci v jejich práci,“ doplnil náměstek 
primátora Jiří Rozehnal.

Rada města Prostějova proto do-
poručuje Zastupitelstvu města Pro-
stějova schválit přijetí dotace z roz-
počtu Olomouckého kraje a schválit 
smlouvu o poskytnutí dotace.

-kaa-

Demolice místního nádraží není na pořadu dne 
V médiích a na so-
ciálních sítích se 
objevily informace 
o tom, že historická 
budova místního 
vlakového nádraží 
v Prostějově má být 

srovnána se zemí. Náměstka primá-
tora Jiřího Rozehnala se ptáme, jaké 
jsou skutečnosti:

Neprodleně po zjištění informa-
ce z médií, že SŽDC údajně chystá 
demolici budovy místního nádraží, 
jsme zástupce společnosti kontak-
tovali a inicializovali schůzku. Cí-
lem tohoto jednání bylo vyjasnit si 
skutečný stav situace, která nastala 
po medializaci informace o demo-
lici a vyvolala zcela oprávněnou 
reakci veřejnosti. SŽDC, oblastní 
ředitelství Olomouc, požádalo ge-
nerální ředitelství v Praze o mož-
nost zařazení rekonstrukce celé-
ho místního nádraží v Prostějově 
do plánu investic v příštích letech, 

což předpokládá časový horizont 
řešení minimálně 2 – 3 let. Rekon-
strukce plánuje výměnu kolejiště, 
zmenšení počtu kolejí, rekon-
strukci nástupišť, zabezpečovacích 
zařízení včetně pokládky nových 
kabelů. První návrhy studie re-
konstrukce také naznačí budoucí 
využití budovy místního nádraží, 

a to ať už pro SŽDC, tak pro město 
Prostějov.

Nepovažuji proto za správné 
v této chvíli o demolici hovořit. Vše 
je třeba řešit věcně, racionálně, kon-
cepčně a s chladnou hlavou a vyžádá 
si to nějaký čas. 

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek 
primátora

Svoz papíru a plastu bude probíhat častěji
Za četnější svoz město zaplatí o téměř 
jeden milion korun (včetně DPH) více.

Radní na svém posledním jedná-
ní rozhodli o navýšení četnosti vý-
vozu komunálního odpadu – papíru 
a plastu. Dle stávající smlouvy jsou 
tyto separované složky komunálního 
odpadu vyváženy jednou týdně (plast 
ve středu, papír v pátek). 

„Dle původního harmonogramu 
svozu jsou některá hodně využívaná 

stanoviště vyvážena dvakrát týdně, což 
však nepostačuje. Kontejnery na plast 
a papír jsou již po víkendu přeplněné 
a občané ukládají především papírový 
odpad mimo kontejnery a dochází tak 
ke znečišťování okolí stanovišť,“ po-
psal situaci primátor František Jura. 

Ve snaze o ještě lepší podmín-
ky pro třídění odpadu byl ve městě, 
ve spolupráci se společností EKO – 
KOM a.s. navýšen počet kontejnerů 

na papír (261 ks) a plast (352 ks). 
„Po vyhodnocení současného sta-

vu vidíme nejvhodnější řešení pro 
zabezpečení pořádku na stanoviš-
tích separovaného odpadu ve vývozu 
dvakrát týdně. Nepředpokládáme, že 
tímto opatřením dojde k výraznému 
nárůstu svezeného množství papíru 
a plastu, ale pouze k jeho rozložení 
mezi dva svozové dny, což jistě při-
spěje ke zlepšení pořádku na stano-

vištích,“ doplnil první náměstek pri-
mátora Jiří Pospíšil s tím, že zavedení 
svozu papíru a plastu dvakrát týdně 
ovšem nebude zadarmo. 

„Dojde ke zvýšení provozních ná-
kladů pro svozovou společnost, což 
musí být řešeno dodatkem smlouvy. 
Rozložením svozu papíru a plastu 
na dva dny v týdnu dojde k navýšení 
nákladů o 852 306 Kč (bez DPH, tj. 
980 151,90 Kč s DPH) ročně.“ -kaa-

Modernizace 
dopravního terminálu 
na Floriánském náměstí 
zahájí v dubnu

Radní dali zelenou zadávacímu říze-
ní podlimitní veřejné zakázky na sta-
vební práce dopravního terminálu. 

„Modernizace se konkrétně bude 
týkat přemístění linek příměstské 
autobusové dopravy z ulice Hliníky 
do modernizovaného dopravního 
terminálu - podél ulice Blahoslavo-
vy. Dojde k úpravě celého Florián-
ského náměstí, kde budou obnove-
ny veškeré zpevněné plochy. Podél 
komunikace v ulici Hliníky vznik-
ne kolmé a šikmé parkovací stání, 
v místě přechodu stezky pro cyklis-
ty, přes komunikaci v ulici Hliníky 
vybudujeme vyvýšený zpomalovací 
práh pro zklidnění dopravy,“ popsal 
primátor města Prostějova Franti-
šek Jura. 

Výzva k podání nabídky byla za-
slána osmi možným dodavatelům.  

Celková předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky je: 29,1milionu ko-
run (bez DPH).

Předpokládaný termín zahájení 
prací: 1. 4. 2019.

Požadovaný termín dokončení 
prací: 31. 8. 2019.

Pro hodnocení kritérií, s ohle-
dem na charakter a rozsah zakázky, 
nebude využita elektronická aukce. 
Stavební práce budou financová-
ny z prostředků města a spolufi-
nancovány z dotačních prostředků 
poskytnutých z IROP olomoucké 
aglomerace.  -kaa-
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KOMPLETNÍ SORTIMENT 
PRO VÝSTAVBU A REKONSTRUKCI DOMU

ZDARMA 
věrnostní  karta  
na slevu 7 %

PRO VÝSTAVBU A REKONSTRUKCI DOMU

ZDARMA
věrnostní  karta  
na slevu 7 %

Navštivte naši 
PRODEJNU STAVEBNIN

Sebastiniho 2, 796 07 Prostějov 

www.pro-doma.cz

Děkujeme vám za spolupráci v uplynulém roce 
a přejeme příjemné prožití vánočních svátku.

RV
18
02
77
6/
01

Realitní a investiční skupina

773 772 009 // 800 10 30 10
www.rksting.cz

Zachráníme Vaši nemovitost

Vyřešte své závazky
Zůstaňte bydlet ve svém

RV
18
02
77
9/
01

TRIVIS 
– Střední škola 
veřejnoprávní 
Prostějov s.r.o.
Havlíčkova 2920/24
796 01 Prostějov
tel.: 582 336 649

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST 
(kód 68-42-M/01)
 4letá denní forma vzdělání
  3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělání 

(kód 68-42-L/51)

ODBORNÉ PŘEDMĚTY
právo • bezpečnostní činnost • kriminalistika • 
kriminologie • sebeobrana • integrovaný záchranný 
systém • střelecká příprava

www.trivisprostejov.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
proběhne ve středu 9. 1. 2019 
od 12 do 17 hodin

TRIVIS

ZAJÍMÁ VÁS STAV VAŠICH CÉV? 
VYUŽIJTE MIMOŘÁDNOU NABÍDKU!
Výjimečně v lednu a v únoru 2019 nabízíme 
měření průchodnosti cév. Pouze u nás.
  měření je jednoduché, rychlé a hlavně 

bezbolestné
  objednávejte se na tel. čísle: 

582 342 908
Součástí měření je také odborné 
poradenství pro správnou funkci Vašeho srdce a cév.

Lékárna Karlov Prostějov dále nabízí:
• dlouhodobě snížené doplatky za inzulíny • dlouhodobě snížené 

ceny antikoncepce • dermoporadenství • měření krevního tlaku 
a glykémie v krvi

•  klientský program plný výhod a slev
•  sleva 10% na další nákup

Již
23 let s Vámi

219 Kč

219 Kč

PÉČE O VAŠE ZDRAVÍ JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ! 
Lékárna Karlov, Karlov 1, Prostějov

měření je zpoplatněno

RV
18
02
57
5/
01
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JARŇÁKY U OPIČÁKA
3.–8. 2. 2019 
Pobytový tábor s lyžováním a běžkováním pro děti 8–13let
Cena: 2600,-
Informace: Mgr. Denisa Holická, dholicka@sportcentrumddm.cz, 
739 381 747

KARNEVAL
12. 1. 2019 15:00–18:00
karneval plný soutěžních stanovišť pro veřejnost
cena 100,- Kč za dítě
Informace: Bc. Martina Koudelková, mkoudelkova@sportcentrumddm.cz
+420 602 845 113

Smíšený pěvecký sbor  
Schola Cantorum Prostějov

si dovoluje pozvat příznivce hudby a sboro-
vého zpěvu na tradiční, tentokrát již 

VI. hudební ohlédnutí za vánoční do-
bou, které se bude konat v sobotu  
19. ledna 2019 v 17 hodin v kostele Po-
výšení Svatého Kříže v Prostějově

Podobně jako v minulých letech zazní 
na tomto koncertu kromě oblíbených skladeb sboru ještě vánoční koledy, varhanní hudba a v druhé polovině pak 
bude uvedena známá mše J.J. Ryby „Hej mistře“
Se smíšeným sborem Schola Cantorum vystoupí brněnští sólisté smíšeného pěveckého sboru Beseda brněnská, 
orchestr Katedrály sv. Petra a Pavla v Brně za řízení prostějovského rodáka Mgr. Petra Kolaře. 
Přijďte se s námi rozloučit s vánoční dobou a prožijte s námi příjemný hudební večer. 
Na setkání se těší členové Scholy Cantorum Prostějov

Divadlo Point
Aleš Procházka
Po krátké prosincové přestávce po-
kračuje v lednu 2019 Klub historický 
a státovědný v Prostějově přednáš-
kou MgA. Aleše Procházky, ředitele 
Městské knihovny Prostějov, o čin-
nosti prostějovského Divadla Point. 
Principál, režisér, herec a spoluza-
kladatel tohoto místního kulturní-
ho fenoménu seznámí posluchače 
s historií souboru, jeho aktivitami 
a v neposlední řadě i s výraznými 
osobnostmi.

Klubová přednáška se uskuteční 
v tradiční třetí úterý v měsíci dne  
15. ledna 2019 v 17 hodin ve výstav-
ním sále Státního okresního archivu 
Prostějov v Třebízského ulici č. 1. 
Všichni jsou srdečně zváni.

-tc-
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Potravinová  
pomoc pro Azylové centrum
Již druhým rokem probíhá spoluprá-
ce Azylového centra s potravinovou 
bankou a místními supermarkety. 

„Účastníky potravinové sbírky 
jsme byli letos hned dvakrát. Při 
první sbírce jsme pro potřebné, 
hlavně osamělé rodiče s dětmi na-
shromáždili 525 kilogramů potravin 
a 20 kilogramů drogerie. Při druhé 
Národní potravinové sbírce bylo 
darováno 425 kilogramů potravin  
a 65 kilogramů drogerie, vše určeno 
pro maminky a děti z našeho azy-
lového domu,“ uvedl ředitel centra 
Jan Kalla. O tom, že tato pomoc má 
velmi kladný ohlas, protože mnohdy 
opravdu nejsou prostředky na zá-
kladní potřeby ať dětí, nebo dospě-
lých, není třeba pochybovat.

„Co se týká potravinové pomoci, 
bude opět v prvních dvou měsících 
roku 2019 probíhat výdej polévek 
u místního vlakového nádraží,“ při-
dala téma náměstkyně primátora 
Milada Sokolová.

Také město Prostějov Azylovému 
centru přispělo a to konkrétně veřej-
nou finanční podporou ve výši půl 
milionu korun.

„Tyto peníze byly poskytnuty pro 
rok 2018 na dofinancování provo-
zu a lze je výhradně využít pouze 
k tomuto účelu,“ informovala ná-
městkyně primátora Alena Rašková 
s tím, že město vychází centru vstříc 
při realizaci poskytování sociálních 
služeb.

V letošním roce se v Azylovém 
centru opět zvelebovalo a budo-
valo. 

„Pořídili se potřebné věci jako va-
řiče, židle, rozkládací matrace, pros-
tě věci neustále potřebné k provozu. 
Větším projektem pak bylo oplo-
cení části centra kde je ředitelství 
a zároveň oddělení pro ženy, a dále 
výměna oken v části AD1. Pořídila 
se další garáž, která je využitá jako 
sklad,“ uzavřel ředitel Kalla s tím, že 
centrum neustále pracuje na zkvalit-
ňování služeb a rozvoji.  -kaa-

Mezi obyvateli 
Prostějova najdeme 
přes 200 Dobrých 
andělů

Díky jejich darům pak mohou rodiče 
nemocných dětí uhradit výdaje spo-
jené s léčbou. 

Dobrým andělem se stává kaž-
dý, kdo přispívá nadaci Dobrý an-
děl a prostřednictvím pravidelných 
finančních příspěvků tak pomáhá 
rodinám s dětmi, které zasáhla váž-
ná nemoc. Díky těmto darům pak 
mohou jejich rodiče uhradit výdaje 
spojené s léčbou – například častou 
dopravu do nemocnice, doplatky 
léků, speciální stravu, zdravotnické 
pomůcky, rehabilitace a další po-
třebné terapie. 

Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 
šesti tisícům rodin. Dárců, Dobrých 
andělů, ve vašem městě najdeme 
přes dvě stě. Děkujeme všem, kteří 
se rozhodli nezištně pomáhat dru-
hým. Každý den vidíme, že i malý 
příspěvek pomůže a dokáže vykouz-
lit úsměv na tváři,“ vzkazuje čtená-
řům Petr Sýkora, spoluzakladatel 
nadace Dobrý anděl. 

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace 
Dobrý anděl odevzdává potřeb-
ným rodinám do posledního halé-
ře, protože je její provoz hrazen ze 
soukromých zdrojů Petra Sýkory 
a dalších filantropů. Navíc získává 
každý dárce, který se zaregistruje 
na www.dobryandel.cz, i přístup 
do svého Andělského účtu, kde 
vidí konkrétní příběhy rodin, kte-
rým pomáhá. Aktuálně nadace ka-
ždý měsíc přijme asi pětaosmdesát 
nových žádostí o pomoc a celkem 
odesílá příspěvky více než třem ti-
sícům rodin.

Text a foto Dobrý anděl

Nová publikace o Jano Köhlerovi

Primátor města Prostějova Fran-
tišek Jura převzal od Karla Kavič-
ky novou výpravnou více než tří 
set stránkovou knihu s názvem 
Jano Kӧhler, vydanou u příležitosti  
145. výročí umělcova narození. 

Kniha je věnována životu a dílu 
tohoto malíře a grafika. Jano Kӧhler 

během svého života vytvořil více než 
2500 děl na území Čech a Moravy. 

„Publikace se zaměřuje na tři 
významné lokality Kӧhlerovy tvor-
by, konkrétně Prostějov, Olomouc 
a Svatý Hostýn. Právě v Prostějově 
začala umělcova kariéra, zde našel 
své celoživotní přátele a vytvořil 

mnoho svých děl,“ zdůraznil Karel 
Kavička, jeden ze spoluautorů knihy.

„Často chodíme městem, aniž si 
povšimneme Kӧhlerových prací ne-
jen na památkách sakrálních, ale také 
na fasádách některých prostějovských 
domů. Jsem proto rád, že město Pro-
stějov finančně podpořilo vydání této 
knihy, která kromě své informační 
hodnoty vyniká množstvím zajíma-
vých snímků souvisejících s Kӧhle-
rovou tvorbou,“ dodal prostějovský 
primátor František Jura.    -jg-

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji  Radě  a  Zastupitelstvu 

statutárního  města  Prostějova 
za  finanční  podporu,  která  umož-
nila realizaci projektu vydání knihy 
o malíři a grafikovi Jano Köhlerovi, 
který měl  celoživotní  osobní  vztah 
k našemu městu a zanechal v něm 
významná  díla  v  oblasti  sekulár-
ních i sakrálních památek. 

PhDr. Karel Kavička, vedoucí 
projektu a spoluautor textu

Petr Sýkora s rodinou, které pomáhají 

Dobří andělé
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Dálniční estakáda projde opravou 
Zahájení pra-
cí Ředitelství 
silnic a dálnic 
Olomouckého 
kraje plánuje 
na příští rok.

Schůzka ná-
městkyně primátora Aleny Raš-
kové a ředitele Ředitelství silnic 
a dálnic Olomouckého kraje Marti-
na Smolky přineslo dobrou zprávu 
pro obyvatele Prostějova. Dálnič-
ní estakáda v příštím roce projde 
opravou.

„Nosné sloupy jsou dle vyjá-

dření Ředitelství silnic a dálnic 
v pořádku. Ty zůstanou ponechá-
ny. Vlastní silnice na estakádě 
pak projde rekonstrukcí. Stabi-
lita mostu poškozená není, vady 
vykazuje jeho betonový plášť,“ 
popsala situaci náměstkyně pri-
mátora Alena Rašková a přidala 
předběžné informace k omezení 
dopravy na D46. 

„Motoristé se nemusí obávat 
kompletní uzavírky dálnice. Do-
prava bude svedena, dle potřeby, 
do jednoho pruhu a průjezdnost 
dálnice zůstane zachována. Počí-

tat však musí, po dobu trvání pra-
cí, s omezením rychlosti.“ 

O termínech zahájení a způso-
bu oprav budeme informovat. 

-kaa-

Pracovní skupina Smart Prostějov
Rada města Prostějova rozhodla 
o změně pracovní skupiny „Smart 
Prostějov – chytré město – pracov-
ní skupina pro přípravu dokumen-
tu“ a odsouhlasila vytvoření nové 
- „Smart Prostějov“.

„Jak uvádíme v Manuálu chyt-
rého města, smart cities jsou aktu-
ální a jsou takzvaně cool. Moderní 
technologie již tvoří běžnou součást 
našeho života. Stále častěji se sna-
žíme, většinou nahodile a účelově, 
zavádět a realizovat chytrá řešení 
v rámci investování a fungování 
města. Důležité ale je postupovat 
systémově tak, aby si jednotlivá ře-

šení nekonkurovala, ale efektivně 
a udržitelně vše fungovalo společ-
ně,“ uvedl primátor města Prostějo-
va František Jura. 

„K tomu, abychom mohli směřo-
vat a dojít k vytčenému cíli, potře-
bujeme kromě zmíněného manuálu 
i pracovní skupinu lidí, kteří mohou 
do jednotlivých kroků vnést svůj po-
hled z oblasti, které se věnují,“ doplnil 
náměstek primátora Jiří Rozehnal. 

V podstatě jde o to, jak udě-
lat chytře z Prostějova město, ve kte-
rém se bude lépe žít. A právě pro na-
plňování takových cílů je nutná další 
činnost pracovní skupiny složené ze 

zástupců vedení města a zaměstnan-
ců magistrátu. 
Návrh členů pracovní skupiny:
 ¶ Ing. Jiří Rozehnal, vedoucí pra-

covní skupiny Smart Prostějov
 ¶ Ing. Jiří Pospíšil
 ¶ RNDr. Alena Rašková
 ¶ Ing. Milada Sokolová
 ¶ Ing. Kateřina Vosičková
 ¶ Ing. Václav Lužný
 ¶ Ing. Jan Števko
 ¶ Ing. Martina Cetkovská
 ¶ Ing. arch. Jan Mlčoch
 ¶ Ing. Miroslav Nakládal
 ¶ PhDr. Libor Šebestík
 ¶ Ing. arch. Pavel Fryčák -kaa-

Samostatní likvidátoři pojistných událostí budou potřebovat živnost
Důvodem změny je nabytí účinnosti 
zákona č. 171/2018 Sb., kterým se 
mj. novelizuje i živnostenský zákon.

Živnostenský úřad upozorňu-
je osoby, které dosud vykonávají 
činnost samostatných likvidáto-
rů pojistných událostí na základě 
oprávnění dle zákona č. 38/2004 
Sb. o pojišťovacích zprostředko-
vatelích a samostatných likvidáto-
rech pojistných událostí a o změně 
živnostenského zákona (zákona 
o pojišťovacích zprostředkovatelích 
a likvidátorech pojistných událos-
tí), ve znění pozdějších předpisů, že 
od 1. prosince 2018 se tato činnost 
stává vázanou živností, která pod-
léhá ohlašovací povinnosti a musí 
být doložena odbornou způsobilostí, 
a to středním vzděláním s maturitní 
zkouškou.

Důvodem této změny je nabytí 

účinnosti zákona č. 171/2018 Sb., 
kterým se mj. novelizuje i živnos-
tenský zákon. Přechodná ustanovení 
cit. zákona umožňují současným sa-
mostatným likvidátorům pojistných 
událostí provozovat tuto činnost 
na základě původního oprávnění 
do 1. března 2019.

Ohlášení živnosti „Činnost sa-
mostatných likvidátorů pojistných 
událostí“ lze provést u kteréhokoliv 
obecního živnostenského úřadu. 
Ten u podnikatele ověří všeobec-
né podmínky provozování živnosti. 
Podnikatel k tomuto ohlášení doloží 
doklad odborné způsobilosti – ma-
turitní vysvědčení (originál nebo no-
tářsky ověřenou kopii). Obor vzdělá-
ní není specifikován a pro prokázání 
odborné způsobilosti je tedy rozhod-
né, že ohlašovatel živnosti doloží do-
klad o dosažení požadovaného stup-

ně vzdělání. Zároveň musí prokázat, 
že měl povolení k činnosti podle zá-
kona č. 38/2004 Sb., tím je osvědče-
ní o zápisu do registru samostatných 
likvidátorů pojistných událostí vy-
dané Českou národní bankou (dále 
jen ČNB). 

Osvědčení o zápisu musí obsa-
hovat identifikační údaje, číslo, pod 
kterým byla osoba zaregistrována, 
označení registru a uvedení adresy, 
kde lze ověřit její zápis do registru,  
a je opatřeno otiskem kulatého ra-
zítka ČNB a podpisy dvou pověře-
ných zaměstnanců ČNB s uvedením 
jejich jména, popř, jmen, příjmení  
a funkce. Pokud podnikatel proká-
že, že uvedenou činnost vykoná-
val před nabytím účinnosti zákona  
č. 171/2018 Sb., a ohlásí předmětnou 
živnost v období od 1. prosince 2018 
do 1. března 2019, pak tento úkon 

nepodléhá správnímu poplatku.
Jestliže po 1. březnu 2019 sou-

časní likvidátoři budou vykonávat 
výše zmíněnou činnost bez živnos-
tenského oprávnění, pak se dopustí 
přestupku neoprávněného podniká-
ní. Osobám, které provozují činnost, 
aniž by měly vyřízené živnostenské 
oprávnění k vázané živnosti, může 
živnostenský úřad, po předchozí 
kontrole uložit pokutu až do výše tři 
čtvrtě milionu korun.

Vyloučena ze živnostenského zá-
kona bude i nadále dle § 3 odst. 3 
písmeno a) živnostenského zákona 
– „Činnost pojišťoven, zajišťoven, 
pojišťovacích zprostředkovatelů 
nebo akreditovaných osob podle zá-
kona upravujícího distribuci pojiště-
ní a zajištění. 

Zdroj: Odbor obecní 
živnostenský úřad MMPv

ZŠ Jana Železného 
– zvýšení kapacity

V měsíci září byla dokončena inves-
tiční akce zvýšení kapacity ZŠ Jana 
Železného.

V rámci stavby byla provedena 
nástavba objektu jednoho z pavilo-
nů školy, kde v novém podlaží vznik-
ly 3 odborné učebny a přednáškový 
sál. Využitelnost přednáškového 
sálu bude směřována na odborné 
přednášky a kurzy, jazykové a pří-
rodovědné projekty, případně díky 
variabilnímu uspořádání a možnosti 
oddělení prostor může sloužit také 
jako další 2 odborné učebny. Sou-
částí stavby bylo i vybudování výta-
hu, který zajistí bezbariérový přístup 
do objektu školy. Kromě stavebních 
prací bylo zajištěno i vybavení vybu-
dovaných učeben.

Stavbu realizovala firma Pozem-
stav Prostějov, a.s. Na akci byla po-
skytnuta dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu 
ve výši 15,2 mil. Kč. Celkové náklady 
činily cca 30 mil. Kč.

Luděk Svoboda,  
Ing. Antonín Zajíček, ORI
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Realizované projekty  
situační prevence v roce 2018
Městská policie jako správce kamero-
vého systému v roce 2018 připravila 
projekt a realizovala modernizaci ka-
merového systému. V tomto roce byly 
vyměněny již nevyhovující analogové 
kamery za moderní kamery 16:9 s vy-
sokým rozlišením. Jako součást pro-
jektu bylo vyměněno 5 kamer na ka-
merových bodech: Knihařská ulice 
– U spořitelny, Šmeralova – Anenská, 
Kravařova – Palacká, Svatoplukova 
– Jihoslovanská, Žižkovo náměstí – 
Hradební.

Předpokládaná částka na projekt 
byla 1.200 tis Kč, díky poptávkovému 
řízení se podařilo vybrat dodavatele, 
který nabídl cenu za realizaci zakázky 
1.067 tis Kč. Tyto prostředky byly vy-
užity na modernizaci dalšího kamero-
vého místa – Vojáčkovo náměstí, které 
nevyžaduje tak vysoké náklady, neboť 
kamera je připojena na optickou pře-
nosovou trasu. V rámci modernizace 
kamerového sytému byla realizována 
z prostředků vlastního rozpočtu 2018 
kamerová místa: Janáčkovo – hlavní 
nádraží a kamera na Dolní ulici č. 30. 
Získaná dotace ze státního rozpočtu 
na uvedený projekt činila 535 tis Kč. 
Celkem na modernizaci kamerového 
systému, vyjma drobných oprav nylo 
v roce 2018 vynaloženo 1.586 tis Kč. 

Nově instalované kamery mají 
možnost automatického sledování 
objektů a osob, snímání registračních 
značek a spolupráce s panoramatický-
mi kamerami s širokým úhlem záběru 
– až 360 stupňů. Kamery také spolu-

pracují se systémy EZS na objektech, 
kde mohou sledovat činnost případ-
ných narušitelů objektu po vyvolání 
poplachové události. 

Součástí kamerového systému je 
i datové propojení Policie ČR a měst-
ské policie, které bylo v roce 2018 
modernizováno. Pracoviště územního 
odboru Policie ČR Prostějov získala 
přístup ke kamerovým záznamům 
a on – line náhledům k okamžitému 
využití. Financování této akce bylo 
za spoluúčasti Olomouckého kra-
je, kde byla získána dotace ve výši 
100.000 Kč. Celková cena za realizaci 
tohoto projektu byla 276 tis Kč.

Celkem je ve městě Prostějov in-
stalováno 26 otočných kamer na pev-
ných bodech a dále jsou k dispozici 4 
mobilní kamery s datovým zabezpeče-
ným přenosem pře mobilního operá-
tora pro operativní nasazení. Aktuální 
umístění kamer v Prostějově je zobra-
zeno na této mapce zde:

https://www.prostejov.eu/cs/
samosprava/mestska-policie/o-mest-
ske-policii-prostejov/mestsky-kame-
rovy-dohlizeci-system.html

V roce 2019 je počítáno s dalším 
projektem modernizace kamer měst-
ského kamerového systému, před-
poklad je opětovné získání dotace 
na modernizaci pěti kamerových míst 
a realizace nových kamer na ulici Br-
něnská a Olomoucká.

V rámci dalšího zkvalitňování 
výtěžnosti dat kamerového systému 
je navrhován projekt pro forenzní 

analýzu videa. Jedná se o software, 
který nabízí inovativní funkce a ná-
stroje pro forenzní funkce k sledová-
ní objektů. Synoptický video modul 
je schopen zkrátit dobu přehrávání 
konkrétního videa pro forenzní (vy-
šetřovací) účely – a tak dosáhnout 
snížení doby prohlížení takového 
videa, které je pak zkráceno řádově 
z hodin na minuty. Toto snížení je 
možné díky časové kompresi video-
záznamů a informací. Výsledná kom-
prese vytváří vizuální souhrn, který 
umožňuje operátorovi vizualizovat 
několik událostí, které se vyskytují 
v různých časech a jsou zobrazovány 
současně – překrývání všech položek 
(objektů) v jednom obrazu při zobra-
zení jednotlivých časových kódů ob-
jektů přímo v prohlíženém záznamu. 
Tyto analyticko-matematické funkce 
videozáznamu již byly popsány dří-
ve, ale teprve současná kapacita vý-
početních systémů umožňuje jejich 
reálné nasazení. Předpokládané ná-
klady na tento projekt by neměly pře-

sáhnout 680 tis Kč. Tento software 
umožnuje i identifikaci objektů, na-
příklad rozpoznávání registračních 
značek, obličejů, opuštěných objektů 
(na místě ponechané tašky, kufry atd. 
– potencionální hrozba) a napojení 
do policejních databází např. hleda-
ných osob.

Dalším projektem, který byl v roce 
2018 realizován, byla druhá etapa fo-
renzního značení jízdních kol a kom-
penzačních pomůcek. Celkové nákla-
dy na projekt činily 39.650 Kč, získaná 
výše dotace byla 29.000 Kč. 

O toto značení je mezi občany velký 
zájem. Za téměř dva roky bylo označe-
no již 510 jízdních kol a kompenzač-
ních pomůcek. V rámci projektu je 
značení pro občany města Prostějova 
a okolních obcí zdarma. V roce 2019 
by měl projekt opět pokračovat je plá-
nováno označení cca 150 jízdních kol. 

Libor Šebestík, MP Prostějov
Zdroj foto –  internet (výrobce 

SW): http://digifort.com/analise-
forense.php

Projekt prevence kriminality 2019
Do prevence opět poputují nemalé fi-
nanční prostředky.

„Odbor sociálních věcí magist-
rátu spolu s Městskou policií Pros-
tějov dlouhodobě realizují aktivity 
v rámci projektu prevence krimina-
lity, na které se daří získávat dotace 
v rámci programu Ministerstva vnitra 
ČR a Olomouckého kraje. Zmíněné 
projekty prevence byly realizovány 
i v roce 2018 v rozsahu investičních 
a neinvestičních projektů situační 
a sociální prevence. V roce 2019 bu-
deme na tuto skutečnost navazovat 
obdobnými počiny,“ ujistil primátor 
města František Jura s tím, že projek-

ty budou součástí prevence kriminali-
ty ve městě Prostějov na rok 2019, vše 
v souladu s Plánem prevence krimi-
nality na léta 2018 – 2020. Projekty 
budou v ucelené podobě předloženy 
Radě města Prostějova ke schválení 
nejpozději v měsíci lednu 2019.

„Dotační program Ministerstva 
vnitra ČR pro rok 2019 je připravo-
ván k vyhlášení a očekáváme obdobné 
podmínky jako v předchozích letech. 
Také Olomoucký kraj vyhlašuje dotač-
ní program počátkem kalendářního 
roku a i zde předpokládáme obdobné 
podmínky jako v roce 2018,“ doplnil 
náměstek primátora Jiří Rozehnal.

O jaké konkrétní spolufinanco-
vání jde?
 ¶ modernizace a digitalizace měst-

ského kamerového dohlížecího 
systému – II. etapa – odhad nákla-
dů 1 500 tis. Kč s možností dotace 
až 550 tis. Kč (dotační titul MVČR 
– dle podmínek v roce 2018);

 ¶ záznamové zařízení pro městský 
kamerový dohlížecí systém s ana-
lytickými nástroji a navýšení kapa-
city úložiště záznamového zařízení 
– odhad nákladů 550 tis. Kč s mož-
ností dotace až do výše 50% z cel-
kových nákladů (dotační titul OL 
kraje – dle podmínek v roce 2018);

 ¶ projekty sociální prevence – ne-
investiční preventivní projekty – 
letní pobyty pro děti s návaznou 
podzimní aktivitou – odhad nákla-
dů je 210 tis. Kč s možnou dotací 
až 133 tis. Kč, při podílu účastníků 
akcí ve výši cca 13.000 Kč (dotační 
titul MVČR – dle podmínek v roce 
2018);

 ¶ mobilní a kontrolní pracoviště 
spojené s III. etapou forenzního 
značení jízdních kol a invalidních 
vozíků – odhad nákladů 80 tis. Kč 
s možností dotace cca 70 tis. Kč 
(dotační titul MVČR – dle podmí-
nek v roce 2018). -kaa-
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Dar města Prostějova pro prvního 
narozeného občánka města
Od roku 2013 dostával první občá-
nek města finanční dar ve výši 2 tisí-
ce korun. Vzhledem k tomu, že tato 
částka nebyla dlouhou dobu navyšo-
vána, přišli radní s navýšením.

Finanční hotovost pro rodiče, 
kytka pro maminku a hračka pro 
první prostějovské miminko. To 
byly dárky, které doposud předá-

valo vedení města Prostějova u pří-
ležitosti narození prvního občánka 
města. Tradice zůstane zachována 
a bude obohacena o příjemnou změ-
nu, kterou bude navýšení částky pro 
rodiče dítka.

„Konkrétně se bude navyšovat 
finanční dar pro prvního občánka 
města Prostějova, který se narodí 

na území města Prostějova jako prv-
ní v pořadí od 1. 1. aktuálního roku 
matce s trvalým pobytem v Prostějo-
vě. První občánek tak od města získá 
částku 10 tisíc korun,“ uvedl primá-
tor města František Jura. 

Předání daru proběhne v ne-
mocnici za účasti primátora, tiskové 
mluvčí a zástupců médií.  -kaa-

Statistika jmen 
a počtů přivítaných 
dětí v roce 2018
Počet přivítaných dětí: 387 
(z toho bez finančního daru 2)
Z toho dívek: 194
Z toho chlapců: 193
Oblíbená jména:
Dívky: Adéla, Eliška, Viktorie (9x), 
Veronika, Sofie (7x), Ema, Karolína, 
Kristýna, Michaela, Tereza (5x)
Zdvojená jména – 6x 
Chlapci: Jakub, (21x), Jan (13x), 
Dominik, Tomáš (9x), Michal (8x) 
Zdvojená jména – 7x
PRO ZAJÍMAVOST
V roce 2017 bylo přivítaných 448 dětí, 
v roce 2016 bylo přivítaných 429 dětí 
a v roce 2015 bylo přivítaných 482 dětí. PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Pondělky 9.30–11.30 – program pro 
rodiče s malými dětmi Vám rozšíří obzory, 
zatímco Vaše děti si zlepší své sociální, 
pohybové, hudební a manuální schopnosti. 
Přijďte si odpočinout od každodenní 
rutiny, získat nové přátele a dozvědět se 
důležité informace. Rodinná atmosféra 
v malých skupinách rodičů a dětí. Probíhá 
každé pondělí mimo státní svátky. Po Vá-
nocích začínáme 7. ledna.
Vstupné 30 Kč dospělí, hlídání dětí  
30 Kč/1–3 vlastní děti. 

Čtvrtky 17.00–19.00 – vzdělávací a vol-
nočasová setkání s hlídáním dětí.
17. 1. Rumunsko – prezentace M. Hret-
culesei (ICM Prostějov)
Maria je Rumunka, která působí tento 
rok v prostějovském Informačním centru 
mládeže jako dobrovolnice v rámci Evrop-
ské dobrovolnické služby. V Mozaice nám 
představí svou rodnou zemi za pomoci 
spousty fotografií a informací o tamním 
životě z první ruky. Prezentace proběhne 

v anglickém jazyce s českým překladem.
Vstupné 30 Kč/dospělý, hlídání dětí  
30 Kč/1–3 vlastní děti.

24. 1. Žena jako sendvič – beseda 
s Mgr. J. Rozehnalovou
Jedním z důsledků pozdějšího mateřství 
jsou stále častěji situace, kdy se žena 
stará o své nezletilé děti a zároveň 
pečuje o stárnoucí nemocné rodiče. Někdy 
do toho řeší i své začínající zdravotní ob-
tíže. A také většinou chodí do práce. Jak 
toto období co nejlépe zvládnout, kde pří-
padně hledat pomoc a jaké jsou možnosti 
a podmínky našeho sociálního systému. 
Přijďte si poslechnout rady a tipy a třeba 
i předat druhým své zkušenosti s danou 
problematikou.
Vstupné 30 Kč dospělí, hlídání dětí  
30 Kč/1–3 vlastní děti.

31. 1. Valentýnská přání a dřevěná sr-
díčka – tvořivá dílna s E. Svobodovou
V této tvořivé dílně si budete moci vyrobit 
originální Valentýnské přání a k tomu 

i dřevěná závěsná srdíčka, která můžete 
použít nejen k ozdobě dárku, ale taktéž 
i vašeho interiéru. Techniky dekorování 
budou jednoduché a veškerý materiál 
bude zajištěn. Těšíme se na společné 
tvoření. 
Vstupné 30 Kč dospělí, 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
Aktivity projektu Pro zdravou rodinu jsou 
podpořeny z dotačního programu Rodina 
(MPSV), 
dále je podpořil Olomoucký kraj a statu-
tární město Prostějov. 
Aktivity projektu Integrační aktivity pro ci-
zince podpořilo statutární město Prostějov 
a Olomoucký kraj.

PROGRAM NA LEDEN

Vítání dětí ze dne 29. 11. 2018
Eliška Burgerová
Viktorie Pfeifer
Tomáš Krajčír
Markéta Kučerová
Eliška Zatloukalová
Dorotea Šlahařová
Mariana Janků
Dominik Labounek
Patricie Husaříková
Eliška Sofie Součková
Dominik Hradečný
Matyáš Valenta
Martin Koukal
Jakub Pavel Zdráhal
Matyáš Konšel
Klára Černá
Teodor Malíšek
Michal Pospíšil
Kristýna Rychlíková
Jakub Divil
Karolína Rokytová 
Jáchym Návělek
Šimon Olajoš
Julie Mlčochová
Nika Nevrlová
Petra Balogová
Matěj Procházka
Adéla Pustějovská
Tomáš Pávek
Gabriela Bobalíková
Tomáš Freisleben
Erika Mišová
Charlotte Iva Ryšánková
Amálie Valová
Nikolas Mužík
Dominik Přikryl
Veronika Přikrylová
Matylda Spáčilová
Anna Sedlářová
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oční optika

-30% na ztenčené
brýlové čočky Hoya

AKCE 1 + 1 ZDARMA
na multifokální brýlové čočky

Akční ceny na brýlové
obruby METZLER -20%

Slevy se nesčítají *** Informace v optikách Eurooptik s.r.o.
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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, 
úterý a čtvrtek 13-17 hodin, 

v pátek je zavřeno.
Vchod do pokladny je z terasy Národního domu.

L E D E N  2 0 1 9

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 pouze při 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

ČTVRTEK 3. LEDNA | 8.30 A 11 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY
Jan Braren – Can Fischer: HOMEVIDEO
Hrají: V. Týcová, V. Herzina, O. Dvořák, M. Krausová, M. Hausnerová ad.
Překlad: Zdeněk Janál, režie: Adam Doležal
MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ

PÁTEK 4. LEDNA | 9 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY
Jan Braren – Can Fischer: HOMEVIDEO
Hrají: V. Týcová, V. Herzina, O. Dvořák, M. Krausová, M. Hausnerová ad.
Překlad: Zdeněk Janál, režie: Adam Doležal
MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ

STŘEDA 9. LEDNA | 10 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY
Václav Klemens: STŘÍHALI DOHOLA JOSEFA KAINARA
Hrají: K. Růžička, J. Zajacová, V. Krakovková, E. Bandyová ad.
Režie: Václav Klemens
DL OSTRAVA

ČTVRTEK 10. LEDNA | 8.30 A 10 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | LiStOVáNí.cz
Archie Kimpton: ŠMODRCHA 
Účinkují: Lukáš Hejlík, Věra Hollá

PÁTEK 11. LEDNA | 19.30 HODIN | NÁRODNÍ DŮM
XXIX. TRADIČNÍ MĚSTSKÝ PLES - pořádá statutární město Prostějov

ÚTERÝ 15. LEDNA | 9 A 11 HODIN
KOMORNÍ PŘEDSTAVENÍ – JEVIŠTĚ ZA OPONOU | PRO ŠKOLY
Tomáš Jarkovský: OŠKLIVÉ KÁČÁTKO
Hraje: Jana Vyšohlídová
Režie: Jiří Vyšohlíd
DIVADLO U STARÉ HEREČKY HRADEC KRÁLOVÉ

ÚTERÝ 15. LEDNA  | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | TROJÁK | MIMO PŘEDPLATNÉ
Neil Simon: DROBEČKY Z PERNÍKU
Režie: Milan Schejbal
AGENTURA HARLEKÝN PRAHA

STŘEDA 16. LEDNA | 9 A 11 HODIN
KOMORNÍ PŘEDSTAVENÍ – JEVIŠTĚ ZA OPONOU | PRO ŠKOLY
Tomáš Jarkovský: OŠKLIVÉ KÁČÁTKO
Hraje: Jana Vyšohlídová
Režie: Jiří Vyšohlíd
DIVADLO U STARÉ HEREČKY HRADEC KRÁLOVÉ

ČTVRTEK 17. LEDNA | 9 A 11 HODIN
KOMORNÍ PŘEDSTAVENÍ – JEVIŠTĚ ZA OPONOU | PRO ŠKOLY
Tomáš Jarkovský: OŠKLIVÉ KÁČÁTKO
Hraje: Jana Vyšohlídová
Režie: Jiří Vyšohlíd
DIVADLO U STARÉ HEREČKY HRADEC KRÁLOVÉ

SOBOTA 19. LEDNA | 17 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | TROJÁK | MIMO PŘEDPLATNÉ
Neil Simon: VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE
Hrají: Simona Stašová, Kamil Halbich, Vasil Fridrich, Veronika Jeníková, 
Helena Karochová, Jelena Juklová/Magda Weigertová
Režie: Vladimír Strnisko
AGENTURA HARLEKÝN PRAHA

PONDĚLÍ 21. LEDNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | 4. ABONENTNÍ KONCERT | DOPRODEJ/LM
ESCUALO QUINTET - TANGO
Jakub JEDLINSKÝ, akordeon / bandoneon
Vít CHUDÝ / Pavel KUDELÁSEK, housle 
Petr BENEŠ, kytara 
Ivan VOKÁČ, klavír
Jan PROKOP, kontrabas
Gabriela VERMELHO, zpěv
Tanec: Patricie Antar Poráková a Javier Antar - Tangonexion

ÚTERÝ 22. LEDNA | 18 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | LISTOVÁNÍ Č. 4 | DOPRODEJ
Michal Kašpárek: HRY BEZ HRANIC
V hlavní roli Věra Hollá

ÚTERÝ 22. LEDNA | 19 HODIN  | NÁHRADNÍ TERMÍN
DIVADELNÍ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ – PRO VEŘEJNOST
4TET – Koncert
Jiří Korn, Jiří Škorpík, David Uličník, Dušan Kollár
AGENTURA KRACH
 
PONDĚLÍ 28. LEDNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA B | DOPRODEJ
Robert Anderson: 
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
Hrají: Petr Nárožný, Václav Vydra, Naďa Konvalinková, Libuše 
Švormová, Jiří Ptáčník, Dana Morávková/Eva Janoušková
Režie: Pavel Háša
AGENTURA HARLEKÝN PRAHA

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2019:
10. 2. | SKUPINA A | DOPRODEJ
Božena Němcová: NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU
12. 2. | SKUPINA 5N | DOPRODEJ
Rudolf Geri – Daniel Hevier – Karol Vosátko: FRIDA – MALOVAŤ A MILOVAŤ
14. 2. | PRO ŠKOLY
Tadeusz Slobodzianek : NAŠE TŘÍDA
15. 2. | PRO ŠKOLY
Tadeusz Slobodzianek : NAŠE TŘÍDA
18. 2. | PRO ŠKOLY
Jan Drda – Zdeněk Barták – Petr Markov: HRÁTKY S ČERTEM
19. 2. | PRO ŠKOLY
Jan Drda – Zdeněk Barták – Petr Markov: HRÁTKY S ČERTEM
21. 2. | PRO ŠKOLY
Pavel Novák: ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
22. 2. | PRO ŠKOLY
Pavel Novák: ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
24. 2. | MIMO PŘEDPLATNÉ | PRO VEŘEJNOST
DNES TANČÍ A TVOŘÍ - ZUŠ V. A. Prostějov
25. 2. | SKUPINA B | DOPRODEJ | LM
Petr Markov – Jindřich Brabec: ZVONOKOSY

DÁLE PŘIPRAVUJEME:
2. 3. | PRO RODIČE A DĚTI |  ČTYŘLÍSTEK |  prodej od 28. 1. 2019
Podle Jiřího Kahouna: PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
5. 3. | SKUPINA A | DOPRODEJ
Istvan Örkeny: KOČIČÍ HRA
7. 3. | 5. ABONENTNÍ KONCERT |  prodej od 28. 1. 2019
NAPOLITÁNSKÉ PÍSNĚ
Jiří RAJNIŠ, baryton (sólista drážďanské Semperoper) & NAPOLITAN QUARTET
12. 3. | TROJÁK | MIMO PŘEDPLATNÉ
Tenneessee Williams: SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
31. 3. | SKUPINA B |  DOPRODEJ
František Hrubín: KRÁSKA A ZVÍŘE
12. 4. | SKUPINA 5P | náhradní titul za Elegance molekuly | prodej od 28. 1. 2019
David Jařab-Shakespeare: MACBETH – TOO MUCH BLOOD 
Režie: David Jařab | DIVADLO NA ZÁBRADLÍ
CENY DIVADELNÍ KRITIKY 2017: INSCENACE ROKU
13. 4. | MIMO PŘEDPLATNÉ | PRO VEŘEJNOST |  prodej od 28. 1. 2019
VLADIVOJNA LA CHIA - koncert
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Výjimečné ŽENY v Městském divadle
Městské divadlo v Prostějově chystá 
v novém roce hned několik mimo-
řádných představení, ve kterých se 
setkáme s velkými ženskými herec-
kými výkony. 

V lednu jsou připravena hned 
dvě setkání se Simonou Stašovou 
v rámci projektu Troják. Charisma-
tickou herečku uvidíme ve slavných 
inscenacích Drobečky z perníku – 

15. ledna 2019 v 19 hodin a Vězeň 
na druhé avenue – 19. ledna 2019 
mimořádně v 17 hodin. 

Tatiana Vilhelmová oslní v roli 
Boženy Němcové 10. února 2019 
v představení NEUMÍM JINAK 
NEŽ LÁSKOU. Hra vypráví o životě 
Boženy Němcové s Josefem Něm-
cem, který byl plný dramat, vzpoury, 
souznění i poezie. Byla mučednicí 

lásky, hořela pro ni, neuměla ji-
nak než žít láskou, ale nepotkala ji. 
A především byla velkou spisova-
telkou, která pozdvihla naši litera-
turu k výšinám. Uhrančivá tvorbou 
i životním stylem. Nezkrotitelně 
svobodná, spanilá duchem i zjevem. 
A vznešená tragickým údělem svého 
nedlouhého života.

Katarína Ivanková velkolepě 

ztvární mexickou malířku Fridu Ka-
hlo v původním slovenském muzi-
kálu hudebního skladatele Rudolfa 
Geriho a scénaristů Daniela Heviera 
a Karola Vosátka FRIDA – MALO-
VAŤ A MILOVAŤ. Životní příběh le-
gendární malířky je plný vášně, lásky, 
humoru, podmanivé hudby a tance. 
Bratislavské hudobné divadlo uvítá-
me 12. února 2019. (hašpry)
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Primátor František Jura podpořil mladé sportovce 
z Prostějova 
Mladí sportovci z Prostějova v po-
lovině prosince změřili síly s repre-
zentanty dalších měst Olomouckého 
kraje. Děti z našeho města vytvořily 
tým koučovaný bývalým kapitánem 
české fotbalové reprezentace Tomá-
šem Rosickým. Na akci Sportovní 
hvězdy dětem pořádané v olomouc-
ké Čajkaréně je přijel podpořit i pri-
mátor František Jura. Ten zároveň 
společně s dalšími hosty, k nimž pat-
řil například tenista Radek Štěpánek 
a fotbalista Miroslav Baranek, roz-
dal sportovcům medaile. 

Loňský ročník této akce se dětem 
reprezentujícím Prostějov podařilo 
vyhrát, letos obsadily druhé místo. 

-ih-

Vánoce pro seniory v Národním sportovním centru
Vánoční cukroví, punč, hudební vy-
stoupení, prohlídka nového Národ-
ního sportovního centra. 

To vše bylo dnes připrave- 
no v nové sportovní hale pro se-
niory. 

"Jsem rád, že se přišli senioři 
v takovém počtu podívat na naše 
Národní sportovní centrum a užili 
si zde příjemnou předvánoční at-
mosféru. Věřím, že se z podobných 
setkání stane nová tradice," uvedl 
primátor města František Jura.

Společně s primátorem Fran-
tiškem Jurou strávili se seniory 
předvánoční chvíle v nové hale také 
náměstkyně Milada Sokolová a ná-
městek Jan Krchňavý. -jg-

ICM – informační centrum pro 
mládež Prostějov

Změny v otevírací době ICM
Od čtvrtku 20. prosince 2018 až 
do středy 2. ledna 2019 bude ICM 
zavřeno. Budeme se na Vás těšit 
ve čtvrtek 3. ledna 2019.
V pondělí 21. ledna bude v ICM 
Prostějov probíhat kreativní díl-
na – nebude možné využít přístup 
na počítač.
Aktuální informace najde-
te vždy na našich stránkách  
www.icmprostejov.cz.
Akce plánované na leden
Kreativní dílna v ICM – Foto-
rámečky
V pondělí 21. ledna bude pro vás 
od 14.00 nachystaná první ledno-
vá kreativní dílna. Společně s naší 
zahraniční dobrovolnicí Mariou 
se naučíte vyrábět netradiční foto-
rámečky z kolíčků nebo špachtlí, 
do kterých si můžete po celý rok vě-
šet pohledy, fotky a upomínky z va-
šich cest. Tvoření probíhá v prosto-
rách ICM Prostějov (studovna).
Průkazy ISIC Scholar, ISIC 
a ITIC
Chcete využívat slevy a výhody, 
které vám zajistí průkazy ISIC 
Scholar (žáci), ISIC (studenti) 
nebo ITIC (pedagogové) – v Pros-
tějově, na cestách v ČR i v zahrani-
čí? Kartu si můžete vyřídit 

Žáci základních škol změřili síly v zimním florbalu
Dějištěm klání bylo mobilní klu-
ziště u muzea. 

Ve čtvrtek 20. prosince dopo-
ledne zněla náměstím T. G. Ma-
saryka hudba a skandování GÓL. 
Školáci, rodiče i kolemjdoucí si 
mohli při unikátní hře pořádně 
„zafandit“. 

Po rozlosování jednotlivých 
sportovních týmů, zimní podobu 
turnaje škol odstartoval náměs-
tek primátora Jan Krchňavý.

"Tato netradiční a originální 
akce, které předcházela myšlenka 

uspořádat kromě letních fotbalo-
vých utkání také zimní sportovní 
podnik, se pomalu a jistě stává 
tradicí. Tradicí, kde si společně 
zahrají amatéři a neregistrovaní 
hráči. Florbal na ledě se v Pro-
stějově hraje s florbalovými ho-
lemi i míčkem a bruslí se na ho-
kejových bruslích. Góly pak míří 
do minibranek umístěných přímo 
na ledové ploše," popsal hru ná-
městek Krchňavý. 

-kaa-
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Vykoupíme a v hotovosti zaplatíme 
starožitný nábytek, chromový, umakartový 

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

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

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

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

Neváhejte a zavolejte – tel.: 773 113 303
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INZERCE

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
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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

tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 7. ledna  

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
Recyklace bez legrace – voskový 
ubrousek
KDY:  pátek 18. ledna  

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

Husovo nám. 67, Prostějov
Přijďte si vyrobit voskové plátýnko 
na balení potravin, které můžete 
používat místo mikrotenových sáčků. 
Budeme tisknout na plátno, voskovat 
a vyrobíme si obal na svačinku, který 
lze opakovaně používat a přitom je 
velmi skladný. Poplatek 30 Kč/osobu.

tvořivá dílna 
Keramika
KDY:  pondělí 21. ledna  

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

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

vycházka 
Putování se Zimní královnou
KDY:  sobota 26. ledna  

od 8:45 do 13:00
KDE:  sraz na aut. zastávce Mostkovi-

ce, kino v 8:45 (odjezd vhodného 
autobusu v 8:25 z aut. nádraží 
v Prostějově – stanoviště č. 11)

Vycházka zimní krajinou nejen pro 
rodiny s dětmi. Cestou nás čeká 
objevování krás zimní přírody, hravé 
úkoly pro děti i dospělé a ledové 
překvapení. Z Mostkovic vyjdeme 
na hráz přehrady, v lomech na Záhoří 
se ohřejeme u ohýnku, zkontrolujeme 

studánky a sejdeme do Domamyslic 
(možnost občerstvení v hospodě 
Na Splávku). Návrat do Prostějova 
z Domamyslic autobusem MHD 
po 13. hod. Délka trasy asi 4 km. 
Poplatek 30 Kč/osobu.
 

PŘIPRAVUJME:
příměstský tábor 
Jarní prázdniny v Ekocentru Iris
KDY:  4.–8. února, denně  

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

Husovo nám. 67, Prostějov
Pětidenní příměstský tábor. Cena 
1700 Kč (v ceně program, materiál 
na tvořivou činnost, pitný režim, oběd,  
2 svačiny, pedagogický dozor,...). Čeká 
nás týden plný her, tvoření i dobro-
družství. Každý den aktivity uvnitř 
i venku, vyrábění z přírodních mate-
riálů, hádanky, soutěže... Na akci je 
nutné se přihlásit na iris@iris.cz.  

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 lednu 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 útul-
ku: http://www.olomouckyutulek.cz
Evid. č. 5640 (Toby) – pes kří-

ženec, nalezen dne 
16. 11. 2018, místo 
nálezu: ul. Na Hrázi, 
Prostějov

Evid. č. 5654 (Pink) – pes kříže-
nec, nalezen dne 26. 
11. 2018, místo ná-
lezu: ul. Kollárova, 
Prostějov 

Evid. č. 5655 (Asta) – fena kříženec, 
nalezena dne 25. 11. 
2018, místo nálezu: ul. 
Rovná, Prostějov

Evid. č. 5666 (Junykorn) –  
pes, kříženec, nalezen 
dne 30. 11. 2018, místo 
nálezu: ul. Kojetínská, 
Prostějov

OŽP, fota: olomoucký útulek 
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MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov

Tel.: 582 330 991, www.muzeumpv.cz 
otevřeno denně mimo pondělí 9:30–12:00 a 13:00–17:00

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

VÁNOCE 1918 – PŘED A PO…
do 3. 2. 2019
Výstava „Lide československý, tvůj odvěký 
sen stal se skutkem!“ se proměnila 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 přiblížuje. 
Prohlédnout si ji můžete do neděle 3. 2. 2019 v hlavní budově Muzea 
a galerie v Prostějově.

MILAN KNÍŽÁK – 30 PORTRÉTŮ
do 3. 3. 2019

Unikátní výtvarný projekt profesora Milana Knížáka, který zachycuje 
chronicky známé, ale i méně známé osobnosti ovlivnivší napříč obo-
ry dějiny. Často se tyto pozoruhodné a někdy i rozporuplné osob-
nosti staly synonymy celých epoch a historických událostí. Jednotli-
vé portréty se představují v unifikovaném formátu 72 x 54 cm, což je 
do jisté míry překvapení, protože Milan Knížák obecně tíhne k vel-
kým plátnům. Profesor Knížák v tomto koherentním projektu zachy-
cuje osobnosti, které již zemřely. Záměrem nebylo jen obkreslení 
obličeje, ale hlavní motivací byl dojem, který tito lidé v umělci za-
nechali. 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 doplňuje autorský komentář.
Zajímavostí je, že při vzniku tohoto cyklu maloval profesor Knížák 

pouze na základě drobných, neperfektních fotografií, nevěděl ja-
kou 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
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

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

NASTUPUJTE, ODJÍŽDÍME!
do 28. 1. 2019

Výstava o železničním modelářství je již 
třetí, kterou Muzeum galerie v Prostějově 
pořádá. Na výstavě jsou prezentovány his-
torické předměty z Muzea a galerie v Pros-
tějově a Vlastivědného muzea v Šumperku 
vztahující se k železniční tématice. Mode-
láři z Prostějova představují 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 modelářské 
záležitosti, které přimějí lidi se sejít, být spolu a trávit společně volný čas.

DĚVČATA Z POKOJE 28, L 410 TEREZÍN 
od 1. 2. do 31. 3. 2019
vernisáž 31. 1. v 17. hodin se koná ve spolupráci se spolkem 
Hanácký Jeruzalém
Život několika mladých židovských děvčat uvěz-
něných v terezínském ghettu v jednom z pokojů, 
tak zvaných heimů, zachycuje výstava na základě 
osobních vzpomínek žen vězněných v mládí v Te-
rezíně. Na 12 panelech jsou v úvodu přiblíženy 
politické události 30. let, nástup A. Hitlera k moci, 
obsazení Rakouska a českého pohraničí, Křišťálo-
vá noc a vznik Protektorátu Čechy a Morava. Další 
část se věnuje období pronásledování židovského 
obyvatelstva před deportacemi. Těžiště výstavy 
spočívá ve vykreslení každodenního života dětí a mládeže za zdmi terezín-
ského ghetta. Závěr výstavy seznamuje s poválečnými osudy děvčat, která 
měla to štěstí a dočkala se konce války. Všechny texty na panelech jsou do-
plněny komentářem nebo výpověďmi jednotlivých pamětnic. 
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STÁLÉ EXPOZICE MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, P.O. 
HLAVNÍ BUDOVA NA NÁM. T. G. MASARYKA 2

EXPOZICE HISTORIE

EXPOZICE ARCHEOLOGIE

EXPOZICE JIŘÍHO WOLKERA

EXPOZICE NÁRODOPISU

EXPOZICE KOVOZÁVODŮ 
PROSTĚJOV –
VELKÝ MALÝ SVĚT 
PLASTIKOVÝCH MODELŮ EXPOZICE HISTORIE 

ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA
A EDMUNDA HUSSERLA

EXPOZICE HODIN A HODINEK

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

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
PSEUDOVĚDCI, KONSPIRÁTOŘI A HRANICE 
KRITICKÉHO MYŠLENÍ – 
Mgr. FILIP TVRDÝ, Ph.D.

17. 1. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN 

V posledních letech jsme svědky rozmachu pseudovědeckých a kon-
spiračních teorií, které jsou s dříve nevídanou efektivitou šířeny pro-
střednictvím nových médií a sociálních sítí. I když byl problém odlišení 
vědy a pseudovědy jedním z hlavních zájmů filozofie ve druhé polovi-
ně 20. století, nebylo hledání této hranice zcela úspěšné. Domnívám 
se, že slibnějším přístupem je zkoumání psychologických mechanismů, 
na nichž je založeno přijetí pseudovědy a konspirací. Jak ale nakládat 
s lidmi, jejichž intelektuální charakter je natolik poškozen, že jim zne-
možňuje rozpoznat pravdivé a zdůvodněné teorie? 

Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč. Vstupen-
ky je možné předem rezervovat. 

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST

Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek od 14:00 do 15:00 hodin. 

Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pátek 
v 18:30 hodin. 

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, 
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní pro-
gram. 

Vstupné 40 Kč, děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND
12. 1. (sobota)

Během Astronomického víkendu je možné v so-
botu navštívit hvězdárnu a zúčastnit se pozorová-
ní Slunce od 14:00 do 15:00 hodin a pozorování 
večerní hvězdné oblohy od 18:30 do 19:30 hodin. 

Vstupné děti, studenti, senioři, invalidé 20 Kč 
a dospělí 40 Kč.

ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI:

V sobotu 12. 1. v 15:00 hodin soutěž pro děti 
z cyklu soutěží „SOUHVĚZDÍ“– ZIMNÍ OBLOHA. 
Soutěži bude předcházet povídání o zimní oblo-
ze, o souhvězdích a planetách. 

Vstupné děti, studenti, senioři, invalidé 20 Kč 
a dospělí 40 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI 
NOVOROČNÍ POHÁDKA 

Uvádíme každou pracovní lednovou středu v 15:30 hodin. O silvestrov-
ské noci, při pohádkové pouti oblohou, zažijí Martin s Lenkou a Mě-
síčkem mnohá dobrodružství. Malí návštěvníci této pohádky se naučí 
názvy souhvězdí.

 Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč.

VÝSTAVY 

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

První dvě výstavy jsou dostupné na začátku astronomických pozo-
rování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv 
jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti, 
senioři a invalidé 20 Kč. Třetí, čtvrtou a pátou výše uvedenou výsta-
vu také zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena. 
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INZERCE

Z  Š Vladimíra Ambrose Prostejov
výtvarný obor

vyhlašuje výtvarnou soutež

„ZVÍRE Z RÍŠE FANTAZIE”

U

Soutež je urcena pro žáky MŠ, ZŠ a ZUŠ v okrese Prostejov ve veku 5 - 11 let. Práce  mohou zasílat               
i jednotlivci našeho regionu.

 VÝTVARNÉ TECHNIKY:  kresba, malba, graka, kombinovaná a autorská technika
                                        prijímány budou pouze plošné práce do formátu A2

VEKOVÁ KATEGORIE: 5 - 7 let
                                   8 - 11 let

OZNACENÍ SOUTEŽNÍCH PRACÍ: jméno, príjmení a vek autora, adresa školy nebo bydlište, telefonní 
                                                     kontakt a email

Práce zašlete nejpozdeji do   na adresu 11.3.2019 ZUŠ Vl. Ambrose, výtvarný obor, Vápenice 3. 

Informace na tel.: 582 35 17 52, 
                  email: vapenice@zusprostejov.cz

ˇ

ˇ

ˇ ˇˇ ˇ

ˇ

ˇ ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ Základní umělecká škola  
Vladimíra Ambrose  Prostějov
Kravařova 14, Prostějov, Telefon: 582 406 050
ZUŠ leden 2019

HUDEBNÍ OBOR
Besídky žáků v 17.00 hod. sál 
ZUŠ
15., 17., 22., a 23. 1. 2019
Školní kola soutěže – sál ZUŠ 
30. 1. 2019 v 10.00 hod. – Ko-
morní hra s převahou decho-
vých nástrojů
30. 1. 2019 v 15.00 hod. – Hra 
na akordeon, hra na elektro-
nické klávesové nástroje

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka, Kravařova 14 – leden 2019 
Vánoční trhy – výstava prací žáků 
I. stupně výtvarného oboru ZUŠ Vladimíra Ambrose

Vyhlášení okresní výtvarné soutěže Zvíře z říše fantazie.
Soutěž je určena pro žáky MŠ, ZŠ a ZUŠ 5–11 let okresu Prostějov.
informace: vapenice @zusprostejov.cz

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Školní kolo recitační soutěže Dětská scéna
29. 1. 2019 13.00 hod. sál zámku Pernštýnské nám. 8

ilustrační foto
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UPOZORNĚNÍ
Knihovna pro děti a mládež bude od 14. ledna 2019 uzavřena z důvodu stěhování zpět 
do budovy Sportcentra – DDM na ul. Vápenice.

10., 24.1. | ČT | 15–17H | UČEBNA  

PORADNA SOS

14.1. | PO | 17H | PODKROVNÍ SÁL   

MATĚJ PTASZEK: EKVÁDOR

16.1. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL   

MÍLA KOLÁŘ: 
TOULKY PO MORAVĚ

23.1. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL   

SETKÁNÍ SE SIMONOU RACKOVOU

24.1. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL    

UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA 
ANEB ZERO WASTE

29.1. | ÚT | 9H | PŮJČOVNA   

TVOŘIVÁ KNIHOVNA

30.1. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL   

DOBRODRUŽNÉ CESTY ALOISE MUSILA

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

Vyprávění cestovatele, hudebníka 
a dobrodruha Matěje Ptaszka, který 
strávil rok a půl v Ekvádoru, poznal 
život ve městě, na vesnici i v horách 
a napsal o tom dvě knihy.  Akce se 
uskuteční za finanční podpory Minis-
terstva kultury v rámci projektu K 21.

Vernisáž výstavy fotografií amatérského 
fotografa a nadšeného turisty Ing. Milo-
slava Koláře. Fotky vznikly na pravidel-
ných výšlapech Klubu českých turistů, od-
boru Senior 2000 Prostějov po blízkém 
i vzdálenějším okolí.

Autorské čtení básníř-
ky a literární kritičky 
Simony Rackové se 
uskuteční v rámci 
jedinečného projektu 
Spisovatelé do kni-
hoven, jehož cílem je 
představit čtenářům 
zajímavé současné 
české autory. 

Problematika odpadů a nad-
měrné spotřeby plastů se týká 
každého z nás. Přednáška Mgr. 
Jitky Nadymáčkové o bezodpa-
dovém konceptu a udržitelné 
spotřebě přinese tipy, jak žít bez 
zbytečných plastů a produkovat 
méně odpadu. 

Přednáška PaeDr. Vladislava Rašky o světoznámém českém 
arabistovi, orientalistovi a cestovali Aloisi Musilovi, který 
byl zároveň také plodný spisovatel a kromě vědeckých 
prací se proslavil i dobrodužnými romány pro mládež.

Pokračuje desátý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá knihovna“. 
Tentokrát si opět vyzkoušíme techniku drátkování. Tato akce je určena 
především seniorům. Zájemci se mohou hlásit v půjčovně, počet míst 
je omezen. Těšíme se na Vás. 
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Setkání se Simonou Rackovou
Pokračuje druhý ročník jedinečné-
ho projektu Spisovatelé do kniho-
ven, jehož cílem je propagovat sou-
časnou kvalitní českou literaturu 
a představit veřejnosti zajímavé, 
známé i méně známé české auto-
ry. Dalším, koho v rámci letošního 
ročníku tohoto projektu přivítáme, 

bude básnířka, redaktorka, edi-
torka a literární kritička Simona 
Racková. Vystudovala český jazyk 
a literaturu na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy. Byla editorkou 
ročenky Sto nejlepších českých 
básní roku 2012 a dvoudílné An-
tologie české poezie. Publikovala 

básnické sbírky Přítelkyně, Město, 
které není, Tance a Zatímco hlídací 
psi spí. Je držitelkou Drážďanské 
ceny lyriky za rok 2016. Od tři-
nácti let se věnuje tanci, nyní ze-
jména flamenku. Nenechte si ujít 
besedu a autorské čtení ve středu  
23. ledna v 17 hod. 

Matěj Ptaszek: Ekvádor

V pondělí 14. ledna v 17 hod. vás 
zveme na besedu s cestovatelem, 
fotografem, hudebníkem a spi-
sovatelem Matějem Ptaszkem. 
Původní profesí je umělecký fo-
tograf, v současnosti se živí jako 

profesionální bluesman a pat-
ří mezi evropskou špičku hráčů 
na foukací harmoniku. V několika 
zemích Latinské Ameriky strávil 
společně se svojí ženou tři roky 
a napsal o tom dvě knihy: Repor-
táže z rozervaného ráje a Posekej 
si ten trávník, nejsou vidět hadi. 
V Ekvádoru strávil rok a půl. Žil 
v horách na farmě, v osadě Cuca-
nama pod legendárním "Spícím 
Inkou". Poznal mnoho tradičních 
zvyků a zábav včetně unikátní 
Tauríny. Prošel hory a národ-

ní parky jako Cajas, či Podorca-
pus a zná dobře i samotný sever 
Ekvádoru – unikátní vesnice 
jako je San Antonio, Esperanza, 
Otovalo či divoké město Ibarra. 
Fotografoval indiánská tržiště, 
vyhánění zlých duchů od tradič-
ních čištiček duší, život ve měs-
tech i na těch nejzapadlejších 
vesnicích, zažil cenzuru fotografií 
vojenským důstojníkem, ale i po-
dání si ruky s prezidentem země. 
Připravte se na vzrušující besedu 
s dobrodruhem. 

Udržitelná spotřeba aneb Zero waste
Problematika odpadů a nadměrné 
spotřeby plastů se týká celého svě-
ta, včetně České republiky, našeho 
města a prakticky každého z nás. 
Zero Waste (česky nulový odpad, 
nulové plýtvání) je označení ži-
votního stylu, který usiluje o život 
bez odpadů.  Zero Waste vyžaduje 
od lidí, aby přijali zodpovědnost 

za to, co nakupují a kolik odpadu 
produkují. O tom, jak plasty zatěžu-
jí životní prostředí, jak se bez nich 
obejít a jak tvořit méně odpadů, 
bude ve čtvrtek 24. ledna v 17 hod. 
povídat Mgr. Jitka Nadymáčková, 
majitelka prostějovského obchodu 
Bez obalu. Nabídne nám inspira-
tivní návody na snižování množství 

odpadů v domácnosti a ukáže, kde 
hledat úspory pro přírodu i peně-
ženku. Zmíní se také o knize Do-
mácnost bez odpadu od Bey John-
son, která je skvělým návodem 
k tomu, jak nakupovat a nenosit si 
domů zbytečný odpad a vysvětlu-
je, jak život bez odpadu zjednoduší, 
zlevní a ozdraví náš život.

Dobrodružné cesty Aloise Musila
Český orientalista, dobro-
druh, cestovatel, etnograf, spiso-
vatel a také katolický kněz Alois 
Musil se narodil roku 1868 v Rych-
tářově u Vyškova. Je považován 
za jednoho z největších orientalis-
tů a arabistů přelomu 19. a 20. sto-
letí. V Arábii se stal šejkem a po-
užíval jméno Músa ar Rueili. Je 
znám jako člověk po všech strán-

kách velice pracovitý a součastně 
i jako plodný spisovatel. Proto není 
divu, že nejen milovníci exaktních 
věd, nýbrž i běžní zájemci či čtená-
ři si rádi kladou otázku, kolik knih 
vlastně ten Musil napsal? Otázka 
je to samozřejmě zcela legitimní 
a jednoznačná. Odpověď však ku-
podivu tak jednoduchá není. Musil 
je rovněž autorem dobrodužných 

románů pro mládež, které se ze-
jména mezi dvěma válkami, tedy 
v době, kdy mohly svobodně vy-
cházet, těšily značné popularitě. Je 
jen náhodou, že bývají srovnávány 
s mayovkami? Nejen na tyto otáz-
ky se ve středu 30. ledna v 17 hod. 
pokusí odpovědět emeritní ředitel 
vyškovské knihovny PaeDr. Vladi-
slav Raška. 

Uzavření Knihovny pro děti a mládež
Upozorňujeme, že Knihovnu pro 
děti a mládež čeká od ledna 2019 
stěhování. Už na jaře bychom se 
měli se svými čtenáři opět potká-
vat v nově zrekonstruované budově 
Domu dětí a mládeže na ul. Vápeni-

ce. Z tohoto důvodu bude posledním 
dnem provozu ve stávajících pro-
storách na nádvoří prostějovského 
zámku sobota 12. ledna. Od 14. ledna 
bude knihovna uzavřená. Budeme 
stěhovat všech 50 000 knížek, 60 

metrů regálů a další nábytek a tech-
niku. Myslete tedy na to při zásobe-
ní vašich dětí četbou, nejen na jarní 
prázdniny. Výpůjční doba knih, kte-
ré si půjčíte v lednu, bude automa-
ticky prodloužena až do 3. května.

Křest publikace 
PROJEKT WOLKER

Do literárního „života“ byla 21. 11. 
2018 v Městské knihovně Prostě-
jov uvedena publikace Miloše Karáska 
PROJEKT WOLKER. Knížka mapuje 
několikaměsíční kulturní počin, který 
je vkusnou a nevtíravou připomínkou 
básníka Jiřího Wolkera, který v růz-
ném dobovém kontextu a v odlišných 
dějinných epochách, vždy zůstává vý-
znamným autorem. 

Do literárního života knihu, která 
krok za krokem mapuje celý netra-
diční projekt, uvedl primátor města 
Prostějova František Jura a exprimá-
torka Alena Rašková. 

„Měl jsem štěstí, že jsem u této 
vynikající myšlenky mohl být. Všech-
ny nápady – trička, socha Wolkera 
na náměstí, se kterým se všichni fotí, 
dememoriální deska a spousta dalších 
počinů, to je prostě úžasné. A navíc se 
připravují další překvapení. Dnes tedy 
křtíme knihu o tom, jak vše vzniklo 
a já děkuji autorům, že vše vymysleli. 
Wolker do Prostějova prostě patří,“ 
uvedl primátor František Jura.  -kaa-
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PLESY NA PROSTĚJOVSKU 2019
TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec POŘADATEL

LEDEN

11. 1. 29. Tradiční městský ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Statutární město Prostějov

12. 1. Reprezentační a stužkovací ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

12. 1. Obecní ples Kulturní dům Pivín Pivín Obec Pivín 

12. 1. Charitativní ples Společenský dům Prostějov Prostějov Sdružení Pomáháme tancem, z.s.

12. 1. Hasičský ples Sokolovna Kostelec n/H Kostelec n/H SDH Kostelec n/H

12. 1. Školní ples Sokolovna Dubany Vrbátky KPŠ Vrbátky

12. 1. Obecní ples Multifunkční budova Čechy p/K Čechy p/K Obec Čechy pod Kosířem

12. 1. Hasičský ples Sokolovna Čechovice Čechovice SDH Čechovice

18. 1. Reprezentační ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SŠ designu a módy

18. 1. Maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov Střední zdravotnická škola Prostějov

18. 1. Sokolský ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice TJ Sokol Mostkovice

18. 1. Myslivecký ples Kulturní dům Kralice Kralice n/H Myslivecké sdružení

19. 1. Ples ZŠ a MŠ Multifunkční budova Čechy p/K Čechy p/K ZŠ a MŠ Čechy pod Kosířem

19. 1. Dětské šibřinky Kulturní dům Pivín Pivín TJ Sokol Pivín

19. 1. Hasičský ples Kulturní dům Lipová Lipová SDH Hrochov

19. 1. Myslivecký ples Kulturní dům Žárovice Žárovice Myslivecké sdružení Hubert Plumlov

19. 1. Reprezentační ples Společenský dům Prostějov Prostějov Cyrilometodějské gymnázium Prostějov

19. 1. Sokolský ples Sokolovna Vřesovise Vřesovice TJ Sokol Vřesovice

25. 1. Společenský ples Kulturní dům Kralice Kralice n/H Prostějov venkov o.p.s.

25. 1. Stužkovací ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SOŠ Prostějov

25. 1. Maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov Obchodní akademie Prostějov

25. 1. Myslivecký ples Kulturní dům Čelčice Čelčice OMS Prostějov

26. 1. Hanácký ples Sokolovna Kostelec n/H Kostelec n/H Hanácký soubor Velký Kosíř

26. 1. Hasičský maškarní ples Sokolovna Určice Určice SDH Určice

26. 1. Sokolský ples Sokolovna Dubany Vrbátky TJ Sokol Dubany

26. 1. Sportovní ples Multifunkční budova Čechy p/K Čechy p/K. TJ Sokol Čechy pod Kosířem

26. 1. Myslivecký ples Sokolovna Ptení Ptení Myslivecké sdružení Ptení

26. 1. Hasičský ples Sokolovna Němčice n/H Němčice n/H SDH Němčice n/H

26. 1. Farní ples Kulturní dům Pivín Pivín Římskokatolická farnost sv. Jiří, Pivín

26. 1. Fotbalový ples Sokolovna Čechovice Čechovice TJ Sokol Čechovice

27. 1. Dětský karneval Sokolovna Němčice n/H Němčice n/H SVČ Orion Němčice n/H

Žáci ZUŠ Vladimíra Ambrose úspěšní 
v mezinárodních soutěžích
Žáci a studenti ZUŠ V. Ambrose 
Prostějov na podzim uspěli v me-
zinárodních a celostátních soutěží. 
Koncem října, 28. 10. 2018, přivez-
la mladá akordeonistka Jana VLA-
CHOVÁ ze třídy p. uč. J. Dolákové 
Bronzové pásmo z mezinárodní 
akordeonové soutěže. O týden poz-
ději, 4. 11. 2018, soutěžila Regina 
MLÁDKOVÁ ze třídy p. uč. M. Buri-
ánkové v mezinárodní klavírní sou-
těži AMADEUS v Brně a obsadila 
2.místo a oproti loňsku se posunula 
dopředu o jednu pomyslnou příč-

ku. Laureátem prestižní rozhlasové 
soutěže CONCERTO BOHEMIA 
je kytarový soubor NON MESURE 
pod vedením p. uč. T. Růčky. Soubor 
své umění zahrál 17. 11. 2018 ve vy-
prodaném sále na pražském Žofíně. 
Koncert živě přenášel Český rozhlas 
a dnes si soubor můžete poslechnout 
na Youtube Českého Rozhlasu.

Všem žákům a pedagogům 
blahopřejeme k vynikajícím úspě-
chům a přejeme radost ze hry.
 Za vedení 
  školy Eliška Kunčíková
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KALEIDOSKOP
Vernisáže

10. 1. 2019 17.00 SŠ ART ECON – výstava studentských prací DUHA – Kulturní klub u hradeb, Školní 4

10. 1. 2019 17.00 Tomáš Mitura – Výstava obrazů DUHA – Kulturní klub u hradeb, Školní 4

10. 1. 2019 17.00 Výstava atelieru Malba II Fakulty umění Ost-
ravské univerzity

DUHA – Kulturní klub u hradeb, Školní 4

10. 1. 2019 17.00 Karel Novák – Výstava fotografií DUHA – Kulturní klub u hradeb, Školní 4

31. 1. 2019 17.00 Děvčata z pokoje 28, L 410 Terezín Muzeum a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2
Ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém

Probíhající výstavy/akce

22. 11. 2018–28. 1. 2019 provozní doba muzea Nastupujte, odjíždíme Špalíček, Uprkova 18, Prostějov

22. 11. 2018–28. 2. 2019 provozní doba Národního 
domu

Daniela Benešová – Světlo Národní dům, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

6. 12. 2018–27. 1. 2019 provozní doba RIC    VIII. Memoriál Luďka Mařáka Regionální informační centrum zámek

17. 12. 2018–3. 3. 2019 provozní doba muzea Milan Knížák – 30 portrétů Muzeum a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2

18. 12. 2018–3. 2. 2019 provozní doba muzea Vánoce před a po.... Muzeum a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2

18. 12. 2018–3. 3. 2019 provozní doba muzea Bohumil Kubišta – Barevné vztahy Muzeum a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2

2. 1. 2019–31. 1. 2019 provozní doba hvězdárny Výstavy ve hvězdárně Hvězdárna, Kolářovy sady 3348, Prostějov

5. 1. 2019 14.00 a 15.00 Vánoční prohlídky Kostel sv. Jana Nepomuckého, Svatoplukova ul., Prostějov

Koncerty

9. 1. 2019 19.00 Karel Plíhal – recitál Společenský dům Prostějov, Komenského 6, Prostějov

19. 1. 2019 17.00 Smíšený pěvecký sbor Schola Cantorum Prostějov kostel Povýšení sv. Kříže

Přednášky, besedy

17. 1. 2019 17.00–19.00 Rumunsko Mozaika – multikulturní klub, Raisova 1159, Prostějov

24. 1. 2019 17.00–19.00 Žena jako sendvič Mozaika – multikulturní klub, Raisova 1159, Prostějov

Sport

9. 1. 2019 18.00 BK Olomoucko – Geosan Kolín Sportcentrum,Olympijská 4, Prostějov

13. 1. 2019 10.00 BCM Orli Prostějov – Brno Národní sportovní centrum, Za Velodromem 7

19. 1. 2019 9.00 Volejbalový turnaj Národní sportovní centrum, Za Velodromem 7

19. 1. 2019 15.00 VK Prostějov – KP Brno Sportcentrum,Olympijská 4, Prostějov

19. 1. 2019 18.00 BK Olomoucko – Sluneta Ústí nad Labem Sportcentrum,Olympijská 4, Prostějov

20. 1. 2019 10.00 a 14.00 VK Prostějov – Frýdek–Místek Národní sportovní centrum, Za Velodromem 7

27. 1. 2019 8.00 Mikroliga Národní sportovní centrum, Za Velodromem 7

Dárci krve převzali v Národním domě ocenění 
Téměř stovka nových držitelů 
stříbrné a zlaté Janského plake-
ty převzala zasloužená ocenění. 
S nimi i primátor města Franti-
šek Jura.

Ve dvojí roli se v pondělí 3. pro-
since 2018 ocitl primátor města 
Prostějova František Jura. 

Jednak sám převzal z rukou 
hejtmana Olomouckého kraje Ladi-
slava Oklešťka v přednáškovém sále 
Národního domu stříbrnou Janské-
ho plaketu a jednak následně pře-
dal ocenění dalším dobrovolným 
dárcům krve. Prostějovsko je tak 
bohatší o téměř stovku lidí, kteří 
neváhají darovat tu nejcennější te-
kutinu.

"Krev jsem začal darovat v 90. 
letech ještě jako strážník městské 
policie. Pokud to bude možné, chtěl 
bych v této činnosti pokračovat 
i jako primátor. Vím, jak je to důle-
žité a chtěl bych všem, kteří se pro 
dárcovství krve rozhodnou, podě-
kovat," uvedl František Jura.

A po které krevní skupině je 
na prostějovské transfúzní stanici 
největší poptávka?

"Je to pochopitelně vždy ta, kterou 
aktuálně potřebujeme na sále. Jiný-
mi slovy, každá krevní skupina je pro 
nás důležitá. Pravda je, že krevní sku-
piny se záporným Rh faktorem jsou 
přece jen méně dostupné. Jsme proto 
vděčni všem dárcům krve a uvítáme 

i dárce nové," dodala vedoucí lékař-
ka odběrového střediska nemocnice 
Prostějov Milena Lukešová.

Fotografie: předávání ocenění 
v Národním domě 

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

Přidejte se k našemu týmu!
Aktuálně obsazujeme tyto pozice:

  TRAŤOVÝ ZÁMEČNÍK KOLEJOVÝCH KONSTRUKCÍ

  DÍLENSKÝ ZÁMEČNÍK KOLEJOVÝCH KONSTRUKCÍ

  PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK KOLEJOVÝCH KONSTRUKCÍ

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

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

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

SERVISVÝZKUM A VÝVOJ KONSTRUKCE VÝROBA

Výročí měsíce
Zde leží Jiří Wolker, básník, 
jenž miloval svět a pro sprave-
dlnost jeho šel se bít. Dřív než 
moh srdce k boji vytasit, zemřel, 
mlád dvacet čtyři let. Tento epitaf 
otevírá naši vzpomínku na básníka 
a prostějovského rodáka Jiřího Wol-
kera, od jehož smrti uplyne 3. ledna 
pětadevadesát let. Básník, student, 
milovník literatury a umění, mla-
dý člověk, vynikající lyrik a člověk 
s citem pro spravedlnost byl neroz-
lučně spjatý s naším městem. Zde 
se 29. března 1900 narodil v rodině 
bankovního úředníka Ferdinanda 
Wolkera. Zde žil, studoval na gym-
náziu, zde vznikaly jeho první básně 
a almanachy. Jeho poezie přináší 
lásku, něhu, bolest, sociální tema-
tiku i různé životní peripetie. Psal 
básně lyrické, epické, sociální bala-
dy i básně plné symbolů a krásy naší 
mateřštiny. Například Oblaka, Věci, 
Okno, Jaro, Pokora, Vzdálená milá, 
Štafeta, Balada o námořníku, Bala-
da o snu, Balada o očích topičových, 
Balada o ženě, bohu a muži a mno-
hé další. Jeho stěžejními díly jsou 

sbírky Host do domu, Těžká hodina 
a rozsáhlá básnická skladba Svatý 
Kopeček. Jiří Wolker se do našeho 
města stále vrací, například v po-
době přehlídky recitátorů a divadel 
poezie Wolkerův Prostějov a v bron-
zové plastice básníka sedícího na la-
vičce – Jiří Wolker sedící a snící 
od sochaře Miloše Karáska.

Před sto sedmdesáti lety se 
narodil prostějovský lékárník, 
národní činitel a komunální 
politik František Knapp. Naro-
dil se 11. ledna 1849 v Ivanovicích 
na Hané v rodině drobného rolní-
ka Jakuba Knappa. Po studiích se 
usadil v Prostějově jako lékárník 
a pracoval v lékárně Karla Vojáčka 
U Černého orla. Po Vojáčkově smrti 
lékárnu vedl. Vyráběl také různé far-
maceutické a kosmetické příprav-
ky. Zavedl tovární výrobu sodovek 
a osvěžujících nápojů. Vykonával 
funkci komisaře obchodního gré-
mia. Zapojil se také do politického 
a společenského dění města. Byl 
stoupencem národní (mladočeské 
strany). Stál u založení prostějovské 

záložny a zastavárny, řadu let byl 
předsedou výboru. Neopominutelné 
jsou jeho zásluhy na stavbě Národ-
ního a spolkového domu města. Po-
dílel se na práci Družstva městského 
spolkového domu jako revizor účtů 
a na ustavující schůzi konané 14. 7. 
1905 byl zvolen náhradníkem výbo-
ru. V letech 1904–1907 a dále v le-
tech 1913–1919 byl členem obecního 
výboru města. Na správě a řízení 
města se podílel jako člen finanč-
ního a školského odboru. Dále byl 
členem sociální komise, členem ko-
mise pro zkoumání studničních vod, 
členem komise pro obecní poklad-
nu, místopředsedou místní školní 
rady a přednostou Lidové kuchyně. 
Po roce 1918 se stal členem národ-
ně demokratické strany. František 
Knapp zemřel 19. října 1926 v Pros-
tějově. Tuto osobnost nám dnes při-
pomíná posledního místo odpočin-
ku na prostějovském hřbitově, ale 
i pár stránek archivních dokumentů 
a vzpomínková kniha Edvarda Va-
lenty Život samé psaní. 

Hana Bartková 

Připomínáme si 110 
let od úmrtí mecenáše 
a soudce Theofila Kollarze
(*13.04.1851, †24.12.1908)
Pocházel se starobylého rodu z Laško-
va. Narodil se na zámku Laškov (pův. 
něm. Laschkau), který spolu s pan-
stvím vlastnili šlechtici Kollarzové 
z Laškova a Lešan.  

Studoval na německém, jezuity 
založeném, gymnáziu pro šlechtic-
ké chovance v Kalksburgu, nedaleko 
Vídně. Po vystudování práv zastával 
úřad c. a k. soudce u Okresního sou-
du v Prostějově a zde také přibližně 
od r. 1875 ve Vodní ulici č. 31 bydlel. 
V soudních spisech se podepisoval 
jako Bohumil Kolář. 

Byl znám svou charitativní činnos-
tí a za svého života dal uměleckými 
díly vyzdobit kostel Povýšení sv. Kří-
že. Zemřel v Prostějově a celé své po-
zůstalostní jmění odkázal městu Pros-
tějov na založení Kolářových sadů. 

Pohřben byl na Městském hřbito-
vě Prostějov na čestném místě v se-
verních arkádách a u jeho jména je 
poznámka: „Dobrodinec města“.

Text: Hana Bartková, Milada 
Sokolová, kaa



30 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

1. ÚT      zavřeno

2. ST  15:30  ČerTí brko pro děTi

   17:30  bumblebee
   20:00  bohemian rhapSody

3. ČT  15:00  mary poppinS Se vrací pro děTi

   17:30  aquaman
   20:00   znovu ve hře

4. pÁ  15:30  aSTerix a TajemSTví 
       kouzelného lekTvaru pro děTi

   17:30  bumblebee
   20:00  bohemian rhapSody

5. So  15:30  Grinch pro děTi

   17:30  Spider-man: paralelní SvěTy
   20:00  bohemian rhapSody

6. ne  10:30  SněhovÁ krÁlovna:        
       v zemi zrcadel pro děTi

   15.30  FanTaSTickÁ zvířaTa: 
       Grindelwaldovy zloČiny
   18:00  znovu ve hře
   20:00  doorS 180,-

7. po  14:00  příběh leSa bijÁSek

   17:30  beauTiFul boy Filmový klub

   20:00  aquaman

8. ÚT  14:00  příběh leSa bijÁSek

   17:30  bohemian rhapSody
   20:00  uTop Se, nebo plav

9. ST  17:30  kniha obrazů Filmový klub

   20:00  znovu ve hře

10. ČT  17:30  amaTéři Scandi

   20:00  robin hood

11. pÁ 15:30  raubíř ralF a inTerneT pro děTi

   17:30  cena za šTěSTí
   20:00  GoliÁš Scandi

12. So 15:30  raubíř ralF a inTerneT pro děTi

   17:30  cena za šTěSTí
   20:00  Žena na vÁleČné STezce Scandi

13. ne 10:30  aSTerix a TajemSTví 
       kouzelného lekTvaru pro děTi

   15:30  raubíř ralF a inTerneT pro děTi

   17:30  bumblebee
   20:00  SvÁTky klidu a míru Scandi

14. po 17:30  cena za šTěSTí
   20:00  a dýchejTe klidně Filmový klub

15. ÚT 17:30  cena za šTěSTí
   20:00  robin hood

16. ST  15:00  Ten, kdo Tě miloval meTro Senior

   17:30  raubíř ralF a inTerneT pro děTi

    20:00  paSaŽéři Filmový klub

17. ČT  17:30  huSí kůŽe 2: 
       ukradený halloween
   20:00  kurSk

18. pÁ 15:30  raubíř ralF a inTerneT pro děTi

   17:30  cena za šTěSTí
   20:00  Skleněný

kino proSTějov

19. So  15:30  raubíř ralF a inTerneT pro děTi

    17:30  robin hood
    20:00  bohemian rhapSody

20. ne  10:30  ČerTí brko pro děTi

    15:30  raubíř ralF a inTerneT pro děTi

    17:30  huSí kůŽe 2: 
        ukradený halloween
    20:00  Skleněný

21. po  14:00  yeTi: 
        ledové dobrodruŽSTví bijÁSek

    17:30  kurSk
    20:00  zjevení Filmový klub

22. ÚT  14:00  yeTi: 
        ledové dobrodruŽSTví bijÁSek

    17:30  bohemian rhapSody
    20:00  kurSk

23. ST   17:30  Skleněný
    20:00  ceSTa vede do TibeTu Filmový klub

24. ČT   17:30  pSí domov pro děTi

    20:00  FavoriTka

25. pÁ  15:30  pSí domov pro děTi

    17:30  FavoriTka
    20:00  Skleněný

26. So  15:30  pSí domov pro děTi

    17:30  bTS love yourSelF 200,-

    20:00  Skleněný

27. ne  10:30  raubíř ralF a inTerneT pro děTi

    15:30  pSí domov pro děTi

    17:30  cena za šTěSTí
    20:00  Schindlerův Seznam

28. po  14:00  louSkÁČek a ČTyři říše bijÁSek

    17:30  pSí domov pro děTi

    20:00  mladí zabijÁci Filmový klub

29. ÚT  14:00  louSkÁČek a ČTyři říše bijÁSek

    17:30  FavoriTka
    20:00  bohemian rhapSody

30. ST   15:30  pSí domov pro děTi baby bio

    17:30  narušiTel
    20:00  mimořÁdnÁ zprÁva Filmový klub

31. ČT   17:30  Ženy v běhu
    20:00  Ticho před bouří   

kino meTro 70
Školní 1, 796 01 Prostějov 
E: kino@metro70.cz
T: 582 329 641/642
 
Pokladna je otevřena hodinu před prvním 
představením dne. Online prodej vstupenek 
na www.metro70.cz, rezervace neposkytujeme. 
Změna programu vyhrazena. Z akcí v kině mohou 
být za účelem propagace pořizovány fotografie.

není-li uvedeno jinak, je cena všech představení 
130 kč, 3d za 150 kč, Filmový klub za 100/80 kč, 
pro děTi sleva 20 kč pro děti do 12 let. 

1
leden
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BELVEDERE TEXTIL s.r.o.  
www.i-povleceni.cz,  582 331 649  

likvidace skladu

od pondělí 7. ledna  
sleva 40 %

Prostějov, Vodní 30, po–pá 8–12, 13–16

FONIATRIE PROSTĚJOV
SLUCHADLA
MUDr. Eva Havlíková, lékař pro ORL a foniatrii
POZOR ZMĚNA ADRESY NAŠÍ ORDINACE!
OD LEDNA 2019 VÁS OŠETŘÍME NA NOVÉ ADRESE KARLOV 1, PROSTĚJOV
Máme smlouvu se zdravotními pojišťovnami: VZP (111), ČPZP (205), ZPMV (211), VOZP (201)
Telefon, mail i ordinační doba zůstává stejná.
ORDINAČNÍ DOBA:
Pondělí: 7:00–15.00 hodin
Úterý: 7:00–15.00 hodin
Středa: 7.00–12.00 hodin
Čtvrtek: 7:00–15.00 hodin
Pátek 7:00–12.00 hodin

Objednat se můžete osobně, telefonicky nebo mailem. 
E-mail: fonpv@seznam.cz, Telefon: 702 558 976, www.foniatrie-prostejov.cz

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.
Tel.: + 420 582 339 454

E-mail: notarka@notarkapv.cz
www.notarkapv.cz

INZERCE
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zahájení:
pátek 11. ledna 
2019 v 19:30 hod.

místo:
 taneční sál, Dům 
služeb, Olomoucká 
ul., Prostějov

výuka tanců: 
polka, valčík, 
waltz, tango, 
slowfox, 
blues, jive, 
chacha, 
samba

tel.: 602 966 222, 728 931 557
www.tanecni-prostejov.cz

e-mail: sarkamilarova.tanecniskola@seznam.cz

ZÁKLADNÍ 
TANEČNÍ 

PRO DOSPĚLÉ 
2019

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

MC Cipísek přeje všem dětem a do-
spělým šťastný vstup do nového 
roku 2019.

Smysluplný rok 2019
Ve středu 9. 1. od 18.00 první pod-
večer cyklu seminářů s koučkou 
Andreou.Snášelovou.
Nastartujte nový rok, tak aby měl 
pro Vás smysl a rozviňte svoje 
schopnosti a dovednosti.
Moto:  „Když uvidím a poznám, jak 
to mám, pak můžu mít to, co chci.“

Jak zvládnout období dětského 
vzdoru, neublížit a nezbláznit 
se?
V úterý 15. 1. v 18.00 beseda pro ro-

diče s Mgr. Markétou Skládalovou

Stromy života aneb Drátkohraní
Další z kreativních večerů pro 
dospělé s Anettou Pantělejevovou 
na téma přívěsků-stromů života 
Ve středu 23. 1. v 18.00

Jak mluvit, aby děti posloucha-
ly/základy efektivní komunikace 
pro rodiče
V sobotu 26.1. 9.00–12.00 seminář 
pro rodiče s Mgr.Markétou Skláda-
lovou

Pravidelné programy pro rodiče 
s dětmi pro předem přihlášené
Cyklus programů leden–březen pro-
bíhá od 3.1.
Programy pro rodiče s dětmi probí-
hají v tříměsíčních kurzech a zahr-
nují 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. 

MC Cipísek nabízí také individu-
ální poradenství
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 

Připravujeme v únoru:
Drátkohraní v únoru na téma srdce 
a srdíčka pro rodiče s dětmi a pro 
dospělé s A.Pantělejevovou 
Tresty a odměny do výchovy (ne)

patří? – beseda pro rodiče s M.Sklá-
dalovou
Budeme mít/máme miminko- bese-
da s porodní asistentkou a laktační 
poradkyní Mgr. N.Hénikovou
Karnevalový týden pro rodiče s dět-
mi v pravidelných programech k Ci-
pískovým narozeninám a 
Maškarní bál pro dospělé k 20.výro-
čí založení MC Cipísek v Národním 
domě 8.3. 

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-aktivní 
podpora harmonické rodiny jsou 
podpořeny z dotačního programu 
MPSV, Statutárním městem Prostě-
jov a Olomouckým krajem.

Program MC Cipísek  
leden 2019
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Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
Jsme příspěvková organizace kraje - poskytujeme vzdělání ZDARMA.

nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 345 624, e-mail: svehlova@svehlova.cz

http://www.svehlova.cz

4 - leté studijní obory zakončené maturitní zkouškou
29-42-M/01 - Analýza potravin – prospěchové stipendium Olomouckého kraje
29-41-M/01 - Technologie potravin – prospěchové stipendium Olomouckého kraje
39-41-L/01 - Autotronik – možnost získání výučního listu ve 3. ročníku (Mechanik opravář motorových vozidel
3 - leté učební obory s výučním listem
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel  
41-55-H/01 - Opravář zemědělských strojů
26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud
36-52-H/01 - Instalatér
39-41-H/01 - Malíř a lakýrník
36-64-H/01 - Tesař
3 - leté učební obory vhodné pro absolventy speciálních škol nebo ze škol základních s nedokončenou docházkou
41-52-E/01 - Zahradnické práce
41-55-E/01 - Opravářské práce
2 - letý učební obor s výučním listem
69-54-E/01 - Provozní služby
2 - leté denní nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou
64-41-L/51 - Podnikání
36-44-L/51 - Stavební provoz
Pro žáky s výučním listem nebo maturitní zkouškou
1leté zkrácené učební obory  - všechny stavební obory
1,5letý obor - Mechanik opravář motorových vozidel (ŘIDIČ PROFESIONÁL) - 23-68-H/01

33-56-H/01 - Truhlář
36-67-H/01 - Zedník
36-66-H/01 - Montér suchých staveb
23-55-H/01 - Klempíř
29-51-H/01 - Výrobce potravin

Naše škola nabízí zájemcům o studium ve školním roce 2019/2020

Kontakt: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, náměstí Spojenců 17, tel.: 582 345 624
zástupce ředitele Ing. Jitka Karhanová - 739 570 041, Ing. Ranáta Grulichová - 733 715 787

U vybraných učebních oborů nabízíme stipendia financované z rozpočtu Olomouckého Kraje

Den otevřených dveří: 15. 1. 2019

Novinky na Švehlově střední škole 
polytechnické Prostějov

Díky investičním projektům proběhly v roce 2018 
na Švehlově střední škole polytechnické velké změny 
ve vybavení. Došlo k nákupu CNC dřevoobráběcího centra 
pro obory Truhlář a Tesař. Jeho používáním ve výuce si žáci 
osvojí poznatky z oblasti technické přípravy výroby nábytku 
s využitím moderních technologií. 

Dále jsme vybudovali novou učebnu pro obory Instalatér 
a Elektrikář silnoproud a vybavili ji moderním výukovým 
interaktivním systémem. Tento systém umožňuje žákům 
pracovat s reálným materiálem, aby je připravil na kvalitní 
výkon budoucího zaměstnání.

Součástí projektů byl i nákup nákladního automobilu DAF, 
díky němuž se sníží náklady na provoz autoškoly a zefektivní 
se výuka řízení.

Vybavili jsme také laboratoře chemie a biologie novými 
pomůckami pro potravinářské obory.

Novinkou je propojení všech budov novou konektivitou. 
V rámci bezdrátových sítí bude provozována i síť Eduroam.

15. 1. 2019 pořádáme DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ, na který Vás srdečně zveme.

Studenti SOŠPO reprezentovali 
Prostějov v Německu

V posledním listopadovém týdnu 
proběhla první mobilita studentů 
Střední odborné školy podnikání 
a obchodu Prostějov v rámci pro-
jektu Erasmus+ pod názvem „Po-
stavme mosty“.

Do projektu, který bude trvat 
dva roky, jsou zapojeny školy z Čes-
ké republiky, Německa, Portugal-

ska, Chorvatska, Lotyšska a Polska. 
Cílem projektu je objevovat a sdílet 
talenty, vytvářet vazby a přátelství 
napříč celou Evropou, naučit se 
spolupracovat a nacházet společná 
řešení a v neposlední řadě komuni-
kovat v němčině, případně v anglič-
tině. Během trvání projektu pracují 
žáci se svými učiteli na společných 

úkolech ve škole, každý rok jsou or-
ganizována 3 týdenní mezinárodní 
setkání, pokaždé v jiné zemi. 

V Bruchsalu byli naši studenti 
oficiálně přijati primátorkou měs-
ta, paní Cornelií Petzold-Schick. 
Během pobytu studenti praco-
vali v mezinárodních skupinách 
ve workshopech. Společně se uči-
li tančit, péct cukroví, potápět, 
programovat, společně sportovali 
a muzicírovali. Účastnili se také 
vyučování a mohli tak porovnávat 
výuku v německé a v české škole, 
případně si ověřit vlastní znalos-
ti. Máme velkou radost, že se naše 
první mezinárodní setkání vyda-
řilo, že naši studenti důstojně re-
prezentovali Prostějov a zároveň 
děkujeme vedení města za poskyt-
nuté propagační předměty o Pro-
stějovu.

Jana Mohrová
vedoucí projektu Erasmus+

PF
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Vyšla kniha dr. Jan Poláček  
– sběratel lidových písní
V pořadí již třetí titul z edice „Osob-
nosti lidové kultury na Hané“ vydal 
v těchto dnech spolek Folklorum. 

Po titulech Jan Rudolf Bečák a Bo-
žena Langová je nová publikace vě-
nována dr. Janu Poláčkovi, který je 

na Hané známý především jako sbě-
ratel hanáckých lidových písní. 

Jan Poláček nebyl vystudovaný 
muzikolog ani etnograf, jako ostatně 
většina sběratelů té doby. Narodil se 
12. listopadu 1896 v Jaroměřicích 
nad Rokytnou. Jeho rodina se však 
již v roce 1897 přestěhovala do Stráž-
nice. A bylo to právě strážnické lidové 
hudební prostředí, které na něho hlu-
boce zapůsobilo a které z něho uděla-
lo muzikantkou a sběratelskou osob-
nost. Ve Strážnici navštěvoval místní 
gymnázium a již během studia, v roce 
1912, založil spolu s dalšími studenty 
cimbálovou muziku, která vycházela 
ze stylu starých strážnických hudců.

V roce 1915 odchází Jan Poláček 
do Vídně studovat Vysokou školu ze-
mědělsko-lesnickou. Zuřila však vál-
ka a tak musel již po prvém semestru 
narukovat do bitevního pole. Po válce 
vystudoval v Praze práva, kde získal 
titul JUDr. 

V roce 1926 se Poláček dostává 
jako konceptní úředník k Zemskému 
soudu v Brně. V zápětí zde začíná ak-
tivně pracovat ve Slováckém krúžku, 
který se mu stává druhým domovem 
a s jehož činností je úzce spjat i poté, 
kdy roku 1929 odchází do Prostějova 
na místo ředitele městských úřadů. 
V letech 1936 až 1947 vycházejí čtyři 
díly jeho zpěvníku nazvaného „Slo-
vácké pěsničky“. Další tři díly vyšly 
pak v letech 1949 až 1960. Celkem je 
v nich zaznamenáno 1670 slováckých 
lidových písní.

V červnu roku 1929 nastupuje 
dr. Jan Poláček zaměstnání u Měst-

ské  ho úřadu v Prostějově, ze kterého 
odchází ve svých 54 letech do předčas-
né penze. 

Léta prožitá v Prostějově jsou napl-
něna organizační prací v Klubu přátel 
umění a v prostějovském Orchestrál-
ním sdružení. Zde působí nejen jako 
violoncellista, ale řada úspěšných 
koncertů tohoto sdružení je výsled-
kem jeho organizační pomoci umělec-
kému vedení Vladimíra Ambrose. 

V Prostějově byl poradcem snad 
všech kolektivů, které se zabývaly li-
dovou písní. Pomáhá jim při jejich vý-
běru, upravuje je ve vícehlasech, a se 
zpěváky nacvičuje. Tuto aktivní pro-
pagaci rozvíjel především jako stálý 
člen Hanáckého souboru písní a tan-
ců Mánes, kde působil od roku 1950 
prakticky až do konce svého života 
(zemřel v roce 1968) jako cimbalista 
a vedoucí pěvecké složky.

Pobyt v hanáckém Prostějově 
však nedal Poláčkovi – sběrateli, aby 
se nevěnoval i pilnému sběru písní 
hanáckých. Za deset let své sběratel-
ské činnosti sesbíral na Prostějovsku 
dr. Poláček cca 3000 písní, z nichž 
1250 bylo postupně vydáno v letech 
1966, 1975 a 2010 ve zpěvnících „Li-
dové písně z Hané I až III“. Dalších 
přibližně 1000 písní, převážně kra-
mářských a umělého původu, zůstává 
ve sběratelově archivní pozůstalosti. 

Kniha přináší prostřednictvím vy-
braných článků, statí, recenzí a doku-
mentů ucelený pohled na život a dílo 
dr. Jana Poláčka. Dobové fotografie 
a dokumenty ze soukromých archivů, 
ale i muzejních sbírek dotváří celko-
vou atmosféru knihy, která čítá bez-
mála 70 stran textů a na čtyři desítky 
obrázků a fotografií. Pro čtenáře bude 
jistě také zajímavé, že v knize najde 
i část dosud nezveřejněných osobních 
poznámek a statí ze zápisníků Jana 
Poláčka.

Kniha, která vychází především 
díky finanční podpoře Města Prostě-
jova je pro zájemce k dostání v knih-
kupectví Kosmas na náměstí T.G.Ma-
saryka. Zbyněk Žůrek

70 let Jaroslav Doležel

Jaroslav Kovář

Marie Marková

Anna Svozilová

Mgr. Jana Dočkalová

Anna Gröpelová

Květoslav Páleník

Pavel Antl

Slavomír Mezl

Miroslav Smékal

Rostislav Andrés

Milena Navrátilová

Marie Brázdová

Radovan Bajgar

Anna Lišková

Danuše Dedková

Ing. Jan Švandera

Anna Zahradníčková

Marie Božková

Pavel  Polcr

Zdeňka Špringerová

75 let Ing. Milan Chrástek

Jaroslav Limberk

Milan Lutera

Vlasta Kutová

Pavel Bednář

Miroslav Doležal

Zdeněk Slavičínský

Vilém Bluma

Květoslava Kalabisová

Eva Musilová

Ivanka Kučerová

Františka Kaštylová

Richard Berg

Věra Pazderová

Marcela Malíková

Marie Zapletalová

Marie Müllerová

PhDr. Věra Ciglová

Jiří Zaoral

Marie Strouhalová

Jana Svobodníková

Mgr. Jana Dohnalová

Zdenka Šmehlíková

80 let Růžena Nezhybová

Jaromír Jemelka

Anna Nadymáčková

Vladimír Zelený

Jarmila Doláková

Jiří Pivoda

Eva Titzová

Marta Tilšarová

Marta Zatloukalová

Ing. František Gregorek

Eva Ohnoutková

Eduard Vincour

Marie Složilová

85 let Ludmila Chládková

Marta Válková

Karel Májek

Bedřich Jurnikl

Josef Pořízka

Taťána Krejsová

Ing. Leopold Švalbe

90 let Emilie Vodičková

91 let Bohuslava Hornová

Milada  Šabinská

92 let Eliška Sosíková

Oldřich Vyroubal

Jitka Samuelová

93 let František Švéda

94 let Karolina Pořízková

Božena Vinklárková

Zdeňka Kovalovská

Mojmír Bílý

95 let Marie Bajgarová

96 let Jaroslav Ježek

Františka Marková

Vlasta Slouková

98 let  Jiřina Dedková

SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI LISTOPAD 2018  
OSLAVILI SVÁ JUBILEA

Strážnická studentská cimbálová muzika 

z roku 1914 – za cimbálem Jan Poláček

Jan Poláček v hanáckém kroji jako cimba-

lista Folklórního souboru Mánes v r. 1957
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Úspěchy SŠDAM na soutěži v Jihlavě
Koncem listopadu se v Jihlavě ko-
nala soutěž s názvem Mladý módní 
tvůrce, která se v tomto městě po-
řádala již po třicáté. Tento jubilej-
ní ročník byl pro studenty SŠDAM 
oboru Design oděvu velmi úspěšný.

Z celkově šesti přihlášených 
soutěžních vstupů jich bylo pět tzv. 
„na bedně“. Studenti získali tří prv-
ní a dvě třetí místa.

Všechny modely navrhli a vy-
hotovili studenti 4. ročníku oboru 
Modelářství a návrhářství oděvů 
pod vedením návrhářky Yvony  
Leitner-Řihoškové, která je na sou-
těž i doprovázela. 

V kategorii Volná mladá móda 
získaly studentky čtvrtého ročníku 
3. místo za kolekci kabátků z modré 
džínsoviny.

Pro kategorii Sportovní odě-
vy vytvořily studentky maturitní-
ho ročníku kolekci neformálních 
oděvů ve sportovním stylu. Spojení 
prošívaných a károvaných materiá-
lů, přezky, spony, popruhy, k tomu 
vtipné tašky a kapsičky, které by 
jistě rád nosil každý aktivní moder-

ní člověk. Tento model získal první 
cenu.

V kategorii Společenské oděvy 
soutěžil Adam Grmolec, který svou 
kolekci dámských oděvů nazval 
Vysoká hra. Krásné ženské siluety, 
pečlivě vybrané materiály, preciz-
ní vypracování, doplňky dotažené 
do detailu a desítky hodin práce, při-
nesly Adamovi zasloužené 1. místo.

Kategorie s názvem Přírodniny 
byla určena pro samostatné modely 
a byla výzvou pro ty tvůrce, kteří si 
troufnou použít na oděv neobvyk-
lý materiál pocházející z přírody. 
V této skupině měla SŠDAM tři zá-
stupce. Třetí místo získala student-
ka, která se pro svoje dámské šaty 
rozhodla použít jako přírodninu 
zarputilé bodláčky lopuchu, ulpíva-
jící na oblečení. Právem patří první 
místo v této kategorii studentce, 
která svůj model vytvořila z pedigu. 
Několik týdnů trpělivě proplétala 
a tvarovala tuto tropickou liánu, až 
vznikly krásné dámské šaty.

Třikrát první místo, dvakrát tře-
tí místo, taková je bilance studentů 
SŠDAM Prostějov ze soutěže MMT 
Jihlava 2018. Na tomto úspěchu se 
kromě studentů a učitelů, podílelo 
i město Prostějov, kterému patří 
poděkování za materiální podpo-
ru. Bez ní by škola jen stěží mohla 
zajišťovat výuku tvůrčích projektů 
svých žáků. 

Jaroslava Sedlářová, odborná 
učitelka SŠDAM

Dobročinný jarmark
Základní škola Jana Železného – od-
dělení školní družiny, pořádala v  pon-
dělí 10. prosince dobročinný jarmark, 
jehož výtěžek byl použit na pomoc 
týraným pejskům z Útulku v Žerotíně 
u Olomouce, pro akutní stavy týra-
ných a handicapovaných psů a koček 
(Zastavme utrpení z.s.). Děti tvořily 
v rámci školní družiny, ale také v rám-
ci vyučování. Na jarmarku bylo mož-
né, za symbolické ceny, koupit vánoč-
ní dekorace, šité tašky, šperky, vonné 
nebo plovoucí svíčky, obrázky, štěs-
tíčka, pečený čaj, přáníčka, něco dob-
rého na zub a spoustu dalšího, také si 
děti mohly adoptovat malého pejska 
v krabičce, kterého společně vyrobi-
ly dvě věkové kategorie žáků z druhé 
a šesté třídy. Kdo chtěl, mohl se ob-
čerstvit teplým punčem, kávou, čajem 
nebo kakaem. O výrobky byl obrovský 
zájem a žáci byli nadšeni. Po skonče-
ní akce jsme spočítali utržené peníze. 
K našemu velkému překvapení se po-
dařilo vybrat neuvěřitelných 20 622,- 
Kč. Hned následující byla celá částka 
převedena na transparentní účet. Bu-
deme rádi, když se tato krásná akce 
stane tradicí… Jana Jílková
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Světové šampionky z TŠ PIROUETTE
Účast na právě probíhajícím svě-
tovém šampionátu WADF World 
Dance Championship dopadla pro 
prostějovskou Taneční školu PI-
ROUETTE, fungující již od roku 
2008 za finanční podpory Statutár-
ního města Prostějova, více než vý-
borně. Její lektorka Iva Kuptíková 
připravila s těmi nejlepšími tanečni-
cemi všech věkových kategorií sóla, 
dua, malé i velké formace a vydali se 
již po několikáté do Liberce čelit sil-
né mezinárodní konkurenci.

Nejmladšími zástupkyněmi ta-
neční školy byly Elen Bendová a Ni-
kola Frömlová. Ty si se svým duem 
Králíci z klobouku v show dance 
mezi 12ti dalšími čísly vytančily rov-
nou první místo a jsou tak v pouhých 
osmi letech světové šampionky. Po-
dobně se vedlo právě Elen Bendové 
s jejím sólem It´s boiling, kdy ze 
13 choreografií skončila po postu-
pu do finále na krásném druhém 
místě. Pro Elen Bendovou tím však 
zkušenosti na světovém šampioná-
tu ještě nekončily. Spolu s Vanesou 

Burdovou, Lucií Balákovou, Annou 
Vlachovou a Adelou Zapletalovou 
předvedly ještě nově vzniklou cho-
reografii Ivy Kuptíkové Under um-
brella. Tato malá skupinka získala 
místo šesté.

Z výše zmíněné malé skupinky 
pak ještě další tři tanečnice před-
vedly svá sóla. V modern dance 
závodily Lucie Baláková a Van-
esa Burdová. Z celkového počtu 
32 soutěžících se probojovávaly 
do semifinále a dále do finále, aby 
nakonec dosáhly na skvělá umís-
tění. Lucie Baláková obsadila de-
vátou příčku a Vanesa Burdová 
dosáhla až na bronzovou medaili 
a skončila tak třetí. O chlup lépe 
se Vanese Burdové vedlo v ka-
tegorii sólo show dance, kdy si 
za svou choreografii Pokojská za-
sloužila místo druhé. Skvělý výsle-
dek zaznamenala tentokrát mezi 
juniorkami i další sólistka Anna 
Vlachová. V kategorii show dance 
s choreografií Let the predator out 
obsadila krásnou třetí příčku.

V kategorii starších juniorů star-
tovala Anna Vystavělová se svo-
jí show The story she wrote, jejíž 
premiéra skončila sedmou příčkou. 
I v hlavní věkové kategorii měla TŠ 
PIROUETTE zástupkyně, a to v po-
době dua modern dance Evy Vycho-
dilové a Denisy Chytilové. Konku-
rence byla veliká a tak páté místo 
bylo skvělým výsledkem.

Kromě sól a duet předvedly svě-
řenkyně Ivy Kuptíkové v juniorské 
a hlavní věkové kategorii i velké for-
mace show dance i modern dance. 
Všechny čtyři choreografie navá-
zaly na skvělé výsledky letošní ta-
neční sezony na republikovém poli. 
V hlavní věkové kategorii modern 
dance obsadila choreografie Poor 
mother páté místo. Show dance 
choreografie My life, my decision 
zvítězila ve své kategorii a děvčata 
tak obhájila titul světového šampi-
ona z loňského roku. Juniorkám se 
pak vedlo naprosto famózně. V show 
dance si s choreografií The life of 
tree vytančily nejcennější zlaté me-

daile. V modern dance pak choreo-
grafií Srdce uchvátily porotu natolik, 
že zlato zacinkalo znovu a juniorky 
jsou tak dvojnásobné světové šam-
pionky.

Celá výprava byla povedená. 
Skvělá atmosféra soutěže a báječ-
ná organizace byla příjemná, vy-
soká úroveň konkurenčních čísel 
inspirativní a skvělé výsledky TŠ 
PIROUETTE třešničkou na dor-
tu. Technicky náročné a originální 
choreografie Ivy Kuptíkové spolu 
s neutuchající pílí holek, ochotou 
a vůli rodičů, organizačním zázemím 
od Lenky Malindové a technickou 
a morální podporou Veroniky Vota-
vové, to je koktejl úspěchu. Díky pat-
ří i všem rodičům a příznivcům ško-
ly, sponzorům a Statutárnímu město 
Prostějov, kteří svou pomocí podpo-
řili účast tanečnic na WADF Wor-
ld Dance Championship. Již nyní 
všichni pracují na nových choreogra-
fiích a tak se budeme těšit na další 
skvělé výsledky v novém roce.

Andrea Burdová

Umělecké klání v duchu první republiky 
Střední odborná škola Prostějov, 
nám. E. Husserla 1 a její žákyně 
oboru Kosmetické služby a Střední 
škola automobilní, s. r. o., Komen-
ského 4, Prostějov se svými kadeř-
nicemi se rozhodly připomenout 
svým spolužákům a spolužačkám 
z celé ČR (a samozřejmě i prostějov-
ské veřejnosti) stoleté výročí založe-
ní samostatného československého 
státu a kdoví - možná i zpestřit za-
čátek roku sto prvního a plesovou 
sezónu 2019. Vždyť retro „frčí“. O co 
tedy jde? 

Obě školy pořádají společně nultý 
ročník soutěže v kosmetické a účeso-
vé tvorbě, který je tematicky zaměřen 
na první republiku. Líté klání proběh-
ne stylově – v nádherné secesní bu-
dově Národního domu v Prostějově. 
Diváci – soutěž je veřejná a publikum 
srdečně zváno - se mají na co těšit! Již 
nyní se přihlásilo více než 20 talento-
vaných soutěžících ze středních od-
borných škol a středních odborných 
učilišť z celé České republiky. 

Součástí soutěže bude i bohatý 
doprovodný program. Nechceme 

prozrazovat vše, tak alespoň malá 
ochutnávka: SŠ designu a módy 
Prostějov okouzlí návštěvníky 
módní přehlídkou ve stylu první 
republiky, ZUŠ Prostějov jim roz-
proudí krev charlestonem.  Chce-
te-li znát i další tajemství, sledujte 
od 12. ledna 2019 webové stránky 
SOŠ Prostějov, nám. E. Husserla 1, 
nebo si přijďte na sekretariát pro 
program. Talentované kosmetičky, 
kadeřnice a doufejme, že i kadeřní-
ci se na vás těší.

Jitka Křenková

Poděkování
Tělovýchovná jednota Prostějov, 
z.s. děkuje tímto statutárnímu 
městu Prostějov, Olomouckému 
kraji a Ministerstvu školství, mlá-
deže a tělovýchovy České repub-
liky za finanční podporu činnosti 
svých oddílů. I v roce 2018 při-
spěly finanční prostředky k další-
mu zkvalitnění sportovní přípra-
vy členů TJ Prostějov. Vrcholným 
úspěchem byla účast sportovních 
gymnastů Dominiky a Danie-
la Ponížilových na Mistrovství 

Evropy v Glasgow a Mistrovství 
světa v Kataru. Řadou úspěchů se 
mohou pochlubit sportovci všech 
kategorií. Na mistrovství ČR do-
sáhla krásného úspěchu plavkyně 
Barbora Nedomová, která získa-
la Bronzovou medaili v kategorii 
mladšího dorostu. Tyto výsled-
ky svědčí o dobré práci našich 
trenérů a cvičitelů. Bez finanční 
podpory bychom si ji předsta-
vit nedokázali. Děkujeme městu 
Prostějov také za možnost využití 

sportovních zařízení pro naše od-
díly sportovní gymnastiky, pla-
vání a volejbalu. Svou činností 
chceme stále více přispívat k ší-
ření dobrého jména našeho měs-
ta nejen v naší zemi, ale i v celém 
světě. Všem občanům Prostějova, 
našim sportovcům, trenérům, cvi-
čitelům, rozhodčím i funkcioná-
řům přejeme do nového roku 2019 
mnoho dalších úspěchů.

Aleš Matyášek,  
předseda TJ Prostějov

Poděkování
Zapsaný spolek LIPKA Prostějov 
děkuje touto cestou Magistrátu 
statutárního města Prostějova 
za dlouhodobou nejen finanční 
podporu, kterou nám město vě-
nuje. Díky této podpoře mohl náš 
spolek:

zaplatit zvýšené náklady na re-
konstrukci kotelny po požáru 
kotelny dne 18.1.2018 (dotace 
ve výši 50 000 Kč)

zajistit poskytování sociál-
ně aktivizační služby pro seni-
ory, při které se setkává okolo  
100 seniorů týdně ( dotace ve výši 
150 000 Kč)

zajistit poskytování sociální 
služby denní stacionář pro děti 
a dospělé osoby se zdravotním 
znevýhodněním, která umož-
ňuje pobyt a poskytuje péči až  
90 uživatelům denně (dotace 
ve výši 125 000 Kč)  

důstojně oslavit 25. výročí 
vzniku denního stacionáře (dota-
ce ve výši 20 000 Kč).

Za poskytnutou finanční pod-
poru moc děkujeme.

Mgr. Renata Čekalová
předsedkyně spolku



37PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

NÁZORY, KOMENTÁŘE

PF 2019
Milí spoluobča-
né,

na prahu 
nového roku 
2019 máme 
v sobě ještě čer-
stvě uchovanou 
sváteční poho-
du právě proži-
tých vánočních 
svátků, doby 

klidu, rozjímání, vánočních 
koncertů a setkávání se s rodi-
nou a přáteli. 

Spolu s naší širokou volební 
základnou vám, vážení spoluo-
bčané, Klub KDU-ČSL přeje, 
abyste si radost, pohodu, lás-
ku, pevné zdraví a vzájemnou 
úctu přenesli i do roku nového, 
roku 2019. My zastupitelé za  
KDU-ČSL se budeme zase sna-
žit, aby se vám ve městě Prostě-
jově žilo stále lépe. 

Ing. Petr Kousal  
a MVDr. Zuzana Bartošová

Přání do roku 
2019

Členové zastu-
pitelského klu-
bu KSČM přejí 
všem občanům 
města Prostě-
jova 

do nastá-
vajícího roku 
2019 jen vše 
dobré, zejména 
pak stálé zdraví 
a bezpochyby 

potřebné štěstí.
Také dostatek vůle k tolik 

potřebné toleranci, porozumě-
ní a vzájemnému respektu. 

Jaroslav Šlambor  
a Václav Šmíd

PF 2019 
Vážení spoluobčané, přátelé, dovolte nám, abychom 
vám za náš zastupitelský klub ANO 2011 popřáli 
do nového roku hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody 
a v neposlední řadě i pracovních úspěchů.
 

Přejeme vám, ať se všem v nadcházejícím roce daří. 
Za klub ANO 2011: Mgr. František Jura, Ing. Jiří 
Rozehnal, Marcela Župková, Dagmar Faltýnková, 
Bc. Miloš Sklenka, Roman Karšulín, Vojtěch Burda

PF 2019 
Vážení spoluobčané, chtěli bychom vám jako klub ODS 
popřát v novém roce vše dobré, hodně zdraví, štěstí, 
pracovních úspěchů a každodenní přítomnost někoho, 
kdo je vám blízký. Abyste měli s kým překonávat pří-
padné trable a s kým sdílet své radosti. Ať je rok 2019 

pro vás rokem úspěšným, rokem, který přinese na vaší 
cestě životem převahu pozitivních událostí. 
Za klub ODS a nezávislé osobnosti: Ing. Milada Soko-
lová, Ing. Tomáš Blumenstein, Ing. Marek Moudrý, 
Bc. Jan Zatloukal

Štastný rok 2019! 
Vážení spoluobčané, s přáním do nového roku se připojuje i zastupitelský klub ČSSD. Rádi bychom vám i my 
popřáli vše dobré a hlavně zdraví. Přejeme vám, abyste si vždy našli čas na své nejbližší a dokázali jim věnovat 
svou pozornost. Věřte, že pevné rodinné vztahy jsou to nejdůležitější, co v životě máme. A neztrácet optimismus!
Za klub ČSSD: RNDr. Alena Rašková, Ing. Zdeněk Fišer, Božena Sekaninová, MUDr. Pavel Holík

Přání do roku 2019 
Vážení spoluobčané, přátelé, dovolte nám, abychom vám za náš zastupitelský klub PéVéčko popřáli do nového 
roku mnoho štěstí, rodinné pohody, maximum pracovních úspěchů a především pevné zdraví.
Ať se nám všem v nadcházejícím roce 2019 daří. 
Za klub PéVéčko: Mgr. Jiří Pospíšil, Mgr. Jan Krchňavý, Mgr. Ivana Hemerková, MUDr. Bohuslav Machaň, 
MUDr. Martin Balák
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Vážení spoluobčané,

máme tady konec roku 2018. Roku, 
který s sebou přinesl i změny ve ve-
dení města. Velmi si vážíme Vaší 
důvěry a přesto, že nám povolební 
uspořádání neumožnilo zakotvit 
v radě města, budeme ze všech sil 
prosazovat náš program, tak jak 
jsme Vám slíbili před volbami. 

Považujeme za důležité, abyste 
o naší práci věděli. V Prostějovských 
radničních listech nemáme na rozdíl 
od rady města dostatek prostoru pro 
informace, které bychom Vám chtě-
li sdělit. Proto jsou Vám k dispozici 
také naše webové stránky www.pro-
stejovnarovinu.cz a facebook „Pro-
stejovnarovinu“. 

V tomto volebním období se ko-
nala již tři jednání zastupitelstva. 
Nepovažujeme za šťastné, že to bylo 
vždy v 10 hodin dopoledne. Kompli-
kuje to účast Vás, občanů. Jsme si 
toho vědomi a usilujeme o změnu. 
Nejdůležitější událostí před kon-
cem roku bylo schválení rozpočtu 
města. Aktivně jsme se na přípravě 
rozpočtu podíleli. Navrhli jsme, aby 
byly do rozpočtu města Prostějova 
na rok 2019 zařazeny opravy a inves-
tice do prostějovských škol v celkové 
hodnotě 9,9 mil. Kč, s nimiž se pro 

rok 2019 nepočítalo. Další drobnější 
požadavky škol byly nebo budou svě-
řeny do kompetence ředitelů škol. To 
je důležitá změna. Chceme, aby naše 
školy byly moderní a fungující. Jsme 
přesvědčeni, že nápady by měly být 
posuzovány podle obsahu a ne pod-
le toho, kdo s nimi přišel, a vážíme si 
nového přístupu vedení města k ře-
šení problémů. Zaměříme se na pro-
sazení transparentního systému 
podpory prostějovským organizacím 
pracujícím s mládeží. Myslíme na to, 
že populace v Prostějově stárne a je 
třeba již nyní rozvíjet takové služby, 
jako je například mobilní hospicová 
péče, která dokáže odlehčit pečujícím 
rodinám. A protože budoucností to-
hoto města jsou především děti, tak 
budeme ve společné diskuzi nejen 
s politiky, ale i s pedagogy a s vámi 
občany (rodiči), tvořit jasné vize roz-
voje školství a celého vzdělávacího 
systému na území města Prostějova. 
I nadále Vás budeme zvát na setkání 
nad tématy, která se týkají prostředí, 
ve kterém žijeme.

Dovolte, abychom poděkovali Vám 
všem, kteří nám pomáháte svými 
činy, názory a připomínkami a důvě-
rou. Naše poděkování patří i zaměst-

nancům magistrátu, protože jsou to 
mnohdy právě oni, kteří se starají 
o uskutečnění nápadů nás – politiků.

Tak mnoho zdraví, štěstí a sil 
v novém roce, přátelé!

Za klub zastupitelů „Na rovinu!“

Aleš Matyášek, Petr Ošťádal, 
Petr Lysek, Petr Kapounek,  
Tomáš Peka, Martin Hájek

Koncepce rozvoje města 
Přelom roku je ide-
ální čas zastavit se. 
Ohlédnout se za ro-
kem minulým a za-
myslet se nad ro-
kem nadcházejícím. 

A radní a zastupitelé mají přímo po-
vinnost koncepčně se zamýšlet nad 
rozvojem Prostějova v horizontu ni-
koliv jednoho roku, nikoliv jednoho 
volebního období, ale v horizontu 
několika desetiletí.

Co můžeme udělat pro dopravu 
a statickou dopravu ve městě s vý-
hledem 20 let? Nenastal čas postavit 
v Prostějově třídírnu plastu? Nesmě-
níme třeba 10% našich lesů (celkem 
máme asi 1700 ha) za jiné pozemky? 
Jak podpořit místní firmy, které 
zde platí daně? Je 1130 bytů v ma-

jetku města málo nebo moc? Jak 
dál s naší vodou? Nevyužít dotaci 
na dešťovku na školních budovách? 
Aktuálně musíme letos rozhodnout, 
jak chceme aby vypadala památková 
zóna města Prostějova a jestli využít 
do 15.2. dotaci na urbanistické sou-
těže. Jaký vzdělávací základ dáváme 
dětem v našich 5 mateřských škol-
kách, našich jeslích a 9 námi zřizo-
vaných základních školách? Máme 
vize? Kdo máte?

Někdy mám dilema, jaké je vlast-
ně poslání zastupitelů a magistrá-
tu … Jsme tu snad proto, abychom 
hlasovali o rozdělení dotací a dělali 
servisní organizaci sportovním klu-
bům a jiným zájmovým skupinám? 
Nebo je spíš naší rolí dbát na tvorbu 
a hlavně držení pravidel územního 

plánování města, dbát na správu spo-
lečného majetku, dbát na podporu 
dětí ve městě? Musíme koncepčně 
řešit do budoucna udržitelnou úro-
veň veřejných služeb (odpady, zeleň, 
infrastruktura, bezpečnost). 

Když jsme u toho, tak zastupitel-
stva konaná 6x do roka (navíc od 10 
hodin dopoledne) za koncepční rov-
něž považovat nelze. Jo ledaže by to 
byl takový záměr.

Nekoncepční je, když se územní 
plány ohýbají podle majitelů po-
zemků bez ohledu na stávající zeleň. 
Nekoncepční je, když platí různý 
metr pro různé investory. Nekon-
cepční je, když priority schváleného 
rozpočtu se mění v průběhu roku 
a každoročně se nějakým skokanem 
roku stane původně nenápadná sta-

vební akce, která najednou zrychlí 
z 0 na 100. Nechci rýpat, ale kdo 
sleduje zastupitelstva v posledních 
letech, tak ví o čem mluvím.

Rozpočet na rok 2019, tak jak 
jsme jej schválili, přitom za koncepč-
ní považovat lze, přestože papírově je 
schodkový asi 37 milionů, vzhledem 
k tomu, jak transparentně byl před-
ložen a konzultován s panem primá-
torem, obsahoval rozumné investice 
a navíc se do něj v listopadu podařilo 
zapracovat i několik oprav ve ško-
lách, které se odsouvaly více let. 

Věřím tedy, že nás čeká dob-
rý a plodný rok, připíjím na zdraví 
a na to, abychom vše zvládali spolu 
a lépe. 

H.Navrátil
Klub Změna pro Prostějov
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Více informací a aktuální zájezdy najdete na: 
www.ckvlha.cz, info@ckvlha.cz

Tel.: +420 736 136 225, +420 732 139 299

PF 2019 přeje CK VLHA

CESTOVNÍ KANCELÁŘ VLHA –  
AKTIVNÍ ZÁJEZDY PO CELÉ EVROPĚ 
PRO VÁS JIŽ PŘIPRAVENY!

INZERCE

Do nového roku s čistým tělem. Výzva na 14 dnů

Předpokládám, že se vám Vánoční 
svátky vydařily, a přeji všem úspěš-
ný vstup do nového roku.  Myslím 
si, že v tomto článku si můžeme 
chvíli od politiky odpočinout a prá-
vě na začátku roku je ten správný 
čas pro to, zamyslet se nad svým 
zdravím.  Ať již jste přes Vánoce 
nedokázali odolat například va-
nilkovým rohlíčkům, nebo jste se 
na Silvestra oddávali jiskřícímu šu-
mivému sektu, je lehká detoxikace 
organismu správným nakročením 
do nového roku. 

Nebudu vás nabádat k žádnému 
drastickému půstu, i když věřím, že 

i do toho někteří půjdou. 
Podle mě stačí dostatek 
tekutin, ovoce a zeleni-
ny, vyhnout se některým 
potravinám a lehké cvi-
čení.  Zkuste se mnou jít 
do čtrnáctidenní výzvy. 
Vyfoťte se na začátku 
a na konci. Možná bude-
te překvapeni.

Bod první, dostatek 
tekutin. Ideální jsou bylinkové čaje, 
nebo zeleninové šťávy. Zůstaneme 
u bylinek. Nejlepší na pročištění 
organismu jsou kopřiva, pýr, sví-
zel nebo řebříček.  Kopřiva čistí 
krev, pýr má močopudné vlastnos-
ti a harmonizuje tvorbu žluči. Umí 
si poradit i s lehčími otravami. 
Svízel je také močopudný, ovšem 
jeho přínos je zejména v oblasti 
lymfatického systému. I řebříček je 
močopudný, ovšem podobně jako 
pýr má pozitivní vliv na tvorbu žlu-
či a žaludečních šťáv. Ještě jsem 
zapomněl na listy břízy. I ty mají 
silné detoxikační účinky. Tam ale 

dávám přednost zeleným listům. 
Ostatní koupíte sušené, pokud ne-
máte vlastní. Vyberte si dvě bylinky, 
doplňte nějakou pro zpříjemnění 
chuti, například šípkem nebo me-
duňkou a denně vypijte alespoň půl 
litru čaje. Určitě neslaďte cukrem. 
Když už musíte, použijte med. Do-
plňujte pitím vody s citronem. Od-
kyseluje organismus.

Bod druhý, čeho se vyvarovat. 
Po dobu čtrnácti dnů zkuste elimino-
vat ze svého jídelníčku červené maso 
a omezte tuky. Neříkám, úplně vyřaď-
te, ale nechávejte si jej jako vzácnost. 
Hodně také omezte kávu, černý čaj 
a alkohol. Vyřaďte kupované slazené 
nápoje a bílý cukr nahraďte medem. 
Zkuste snížit příjem soli, nebudete 
se tak zavodňovat. Důležité je omezit 
potraviny z bílé mouky. 

Bod třetí. Podpořte detoxikaci 
pohybem, abyste podpořili látkovou 
výměnu. Snad nejzdravější a nejmé-
ně finančně náročný pohyb je chůze. 
Ovšem je náročný na čas. Zkuste 
se tedy zapojit do menší výzvy. Tři-

krát v průběhu dne, dle možností, 
udělejte 20 squatů. To jsou takové 
nedotažené dřepy, kdy nejdete až 
dolů, v kolenou maximálně pravý 
úhel a máte rovná záda. Vytvarují 
vám dolní část těla, zejména zadek. 
Poté vydržte 30 sekund v planku. Při 
něm si lehnete na zem břichem dolů, 
opřete se o lokty a zvednete tělo, že 
se země dotýkáte pouze předloktím 
a prsty u nohou a takto vydržte. Obo-
jí vidíte na obrázku. Vypadá to jed-
noduše, ale není. Plank vám zpevní 
střed těla. U squatu si můžete pomá-
hat přidržováním stolu, nebo začně-
te na menším počtu opakování a po-
stupně přidávejte podle toho, jak se 
budete cítit. 

Pokud mi napíšete vaše úspě-
chy, nebo co vás zajímá, v některém 
dalším příspěvku se k problematice 
vrátím. Například k přírodním pro-
biotikům, nebo se podíváme na léči-
vé účinky kalisie vonné. Zdraví je to 
nejcennější, co máme, chraňme si jej.

Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA, 
zastupitel za hnutí SPD

BYDLENÍ 
JAKO V BAVLNCE

www.jhreality.cz608 805 659
582 341 705

Komfortní byty 2+kk až 4+kk
Klidná lokalita
Centrum města
Vybavení bytů 
ve vysokém standardu
Bydlení přímo u cyklostezky

POSLEDNÍCH 7 BYTŮ K PRODEJI
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Střední odborná  
škola průmyslová
a Střední odborné 
učiliště strojírenské, 
Prostějov, Lidická 4

n Strojírenství, zaměření: počítačové systémy a programování
n  Elektrotechnika, zaměření: počítačové systémy zaměření: 

mechatronika
n Stavebnictví, zaměření: pozemní stavitelství 
n Mechanik seřizovač
n Mechanik strojů a zařízení

n Strojní mechanik
n Nástrojař
n Obráběč kovů

Den 
otevřených 

dveří 

 9. ledna 
2019

INFORMACE O STUDIU:
Tel.: 582 342 311, fax: 582 342 322

E-mail: red.spsasoupv@infos.cz
sps_pv.lid@infos.cz

URL: http://spsasou.prostejov.cz

STUDIJNÍ OBORY:

UČEBNÍ OBORY:

Poděbradovo nám. 11, Prostějov 
Budova Komerční banky, 2. patro

Děkujeme všem klientům 
za projevenou důvěru v uplynulých 
13ti letech a v roce 2019 přejeme 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 

a těšíme se na další spolupráci.

David Foretek a Josef Burda

www.cmreality.cz

Akční ceny produktů platné od 1. 1.–31. 1. 2019. 
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 
30 cps

10 sáčků

10 tbl

28 tob
16 tob

50 ml

50 ml

100 ml

119 Kč

559 Kč

67 Kč

149 Kč

67 Kč

119 Kč

50 ml50 ml50 ml

94 Kč

185 Kč
89 Kč

69 Kč

339 Kč
115 Kč
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