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POTŘEBUJETE PRODAT  
VAŠI NEMOVITOST?

(byt, dům, chatu, pozemek, garáž apod.)

U nás jste na správné adrese.

NABÍZÍME :
a  VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ
a  DATABÁZI POPTÁVAJÍCÍCH KLIENTŮ 

S PROVĚŘENOU BONITOU
a  ŠIROKOU INZERCI NEMOVITOSTÍ
a  PRÁVNÍ SERVIS ADVOKÁTNÍ KACELÁŘE
a  BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

Plumlovská 34, Prostějov
www.realitypolzer.cz
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KVALITNÍ ČESKÉ MATRACE 
PRO CELOU RODINU.

WWW.MATRACEMOOM.CZ

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

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

MATRACE
HARMONIE SPÁNKU
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MGR. FRANTIŠEK JURA

Sport má naši 
podporu
Vážení občané, 
máme za sebou začátek no-
vého roku a s ním spojené 
události, mimo jiné přivítání 
prvního občánka a městský 
bál startující prostějovskou 
plesovou sezónu. 

Vedení města Prostějova 
od prvních lednových dní pra-
cuje na důležitých tématech. 
Připravili jsme rozdělení měst-
ských dotací sportovním orga-
nizacím na celoroční činnost 
mládeže. Zastupitelstvo s na-
šimi návrhy souhlasilo a pod-
pořilo iniciativu klubů směrem 
k dotacím rozdělovaným Olo-
mouckým krajem.

Snažíme se, aby sportovní 
kluby získaly peníze na svou 
činnost od města Prostějova 
i od Olomouckého kraje co 
nejdříve. Stát totiž často posílá 
obdobné dotace až ve druhé po-
lovině roku a bez naší podpory 
by řada oddílů vůbec nemohla 
fungovat. 

Naše podpora sportu tím 
samozřejmě nekončí. Připra-
vujeme podporu pro další 
organizace a pracujeme také 
na koncepci víceletého financo-
vání, které by dalo klubům více 
jistoty. Organizace pracující 
s dětmi a mládeží a kluby děla-
jící Prostějovu dobré jméno si 
to zaslouží. 

SLOVO PRIMÁTORACeny města Prostějova za rok 2018 
– nominujte osobnosti!
Město Prostějov udělí také v letoš-
ním roce významným osobnostem 
Ceny města Prostějova. 

Do 28. února 2019 mohou občané, 
organizace nebo občanská sdruže-
ní nominovat jakoukoli významnou 
osobnost nebo kolektiv, jejichž práce 
znamená přínos pro město Prostějov.

„Osobnosti a kolektivy, kte-
ré výrazně napomohly ke zvýšení 
prestiže města v jakékoli oblasti své 

činnosti, si zaslouží naše uznání. 
Oceňované obory činnosti nijak ne-
vymezujeme, abychom tím nezúžili 
výběr nominovaných. V uplynulých 
letech byla Cena města udělena 
mnoha osobnostem, jejichž práce 
je rozmanitá. Od šíření demokracie 
přes celoživotní práci v divadelnic-
tví až třeba po činnost literární či 
hudební,“ říká primátor města Pro-
stějova František Jura.

K nominaci je třeba uvést jmé-
no a příjmení osoby nebo název 
kolektivu navržených na ocenění, 
dále za jakou činnost by měli navr-
žení kandidáti cenu získat a podpis 
a kontakt na navrhovatele. Nomi-
nace doručí navrhovatelé v písemné 
formě osobně nebo poštou na poda-
telnu magistrátu města do 28. úno-
ra 2019. 

-jg-

VÝZVA VEŘEJNOSTI
K plánované letní výstavě  - FOTBAL 
TO JE HRA- v Muzeu a galerii Pro-
stějov, p. o., prosíme všechny, kteří 
mohou zapůjčit fotografie, fotbalové 
dresy, míče, kopačky a různé me-
morabilie, které se pojí k mužstvům 
kopané SK Prostějov, SK Železárny 
Prostějov, TJ OP Prostějov (SK Rol-
ný Prostějov), Agrostroj Prostějov, 
Makabi Prostějov. Předem děkuje-
me. Kontaktní osoba: Jindřich Ská-
cel, tel.: 608 805 775 

ilustrační foto, zdroj: Vlastimil Kadlec

Zástupci sportovních klubů podepsali ve čtvrtek 24. 1. 2019 za přítomnosti primátora Františka Jury, 1. náměstka Jiřího Pospíšila a ná-

městka Jana Krchňavého smlouvy o dotacích na letošní činnost klubů (více o schválených sportovních dotacích str. 7)
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AKTIVNÍ OBCÍ Olomouckého kraje  
je Prostějov, gratulujeme!
Druhý ročník soutěže o titul AKTIV-
NÍ OBEC zná krajské vítěze. 

V Olomouckém kraji zvítězilo 
město Prostějov. O vítězi rozhodovala 
celková výtěžnost sběru v červených 
kontejnerech za dané období a inten-
zita medializace témat souvisejících 
s recyklací elektrozařízení v tisku 
nebo v online médiích. „Při zrodu 
soutěže jsme vytvářeli taková pravi-
dla, která nebudou zvýhodňovat větší 
města, kde je kontejnerů více, a na-
opak diskriminovat malé obce, kde je 
třeba jen jeden. Proto jsme volili jako 
jedno z klíčových kritérií výtěžnost 
v kilogramech na obyvatele,“ říká 
regionální manažer  pro Olomoucký 
kraj Zdeněk Kovářík a dodává: „Rád 

bych tímto poděkoval pracovníkům 
úřadu i občanům města Prostějova, 
kteří se zapojili do soutěže, a doufám, 
že s podobnými čísly budete obhajo-
vat svůj triumf i v příštím ročníku.“ 

„Rád bych občanům Prostějova 
poděkoval za to, že třídí elektroodpad 
a že jim není lhostejné naše životní 
prostředí. Ocenění patří zejména 
jim,“ uvedl 1. náměstek primátora 
Jiří Pospíšil.

Třídit obalové odpady je už kaž-
dodenní rutinou většiny českých do-
mácností, ale třídění elektroodpadu 
stále zaostává a je třeba intenzivně 
komunikovat přínosy odevzdávání 
vysloužilých elektrozařízení k recyk-
laci. Z toho důvodu je třeba motivo-

vat i obce samotné, aby nám v této 
osvětě pomáhaly. A to se nám poda-
řilo. Během trvání soutěže AKTIVNÍ 
OBEC jsme u zapojených obcí zazna-
menali v průměru 10% nárůst sběru 
v červených kontejnerech. Některé 
obce vyhlašovaly sběrové soutěže, 

jiné zapojily své školy, další třeba jen 
připomněly, že mají v obci červený 
kontejner a lidé nemusí s drobným 
elektrem a baterkami vážit cestu až 
na sběrný dvůr. 

Příští ročník soutěže bude odstar-
tován opět v průběhu jara 2019! -ik-

Nové byty v centru města jsou již k mání
Město Prostějov zveřejnilo nabídku 
pronájmu nových nadstandardních 
bytů v ulici Sušilova.

„Jsme opravdu rádi, že můžeme lidem 
nabídnout zbrusu nové byty. K dispo-
zici je i garážové stání, což budoucí 
nájemníci jistě ocení. Pochopitelně 
jsme připravili pravidla, podle kterých 
budeme vybírat zájemce. V prvé řadě 
budou mít přednost ti, co mají trvalé 
bydliště na území města Prostějova. 
Dále budou preferovány manželské 
páry, kde minimálně jedna osoba je 
starší 60 let nebo je jí přiznán invalid-
ní důchod třetího stupně. Nájemník 
musí být buďto poživatelem starob-
ního nebo invalidního důchodu, nebo 
musí mít zajištěný jiný příjem (ne so-
ciální dávky), který mu umožní hradit 
nájemné,“ vysvětlil primátor města 
Prostějova František Jura.

Lidé mohou vybírat z těchto byto-
vých kategorií:
1) 21 bytů (2+kk o rozměru 45 m2)
2) 6 bytů (1+kk o rozměru 42 m2)
3) garážová stání

Cena pronájmu: 
 ¶ 2+kk 6750 Kč/měsíc + inkaso, 
 ¶ 1+kk 6300 Kč/měsíc + inkaso,
 ¶ cena garážového stání 1 000 Kč/

měsíc.
Další podmínky pro přidělení bytu 

v komunitním domě Sušilova popsal 
jednatel Domovní správy, která má 
správu bytů ve své kompetenci, Vladi-
mír Průša:

„Podmínkou je, že zájemce nesmí 
vlastnit nebo spoluvlastnit nemovi-
tost k bydlení, ani jeden z nájemníků 
nesmí být v insolvenci, ani jeden z ná-
jemníků nesmí dlužit statutárnímu 
městu Prostějov nebo jím zřizovaným 
organizacím. Smlouva bude uzavírá-
na na dobu určitou po dobu jednoho 
roku a bude prodlužována v případě 
plnění všech povinností vyplývajících 
z nájemní smlouvy a výše uvedených 
podmínek přidělení. Dále nájemníko-
vi, který ovdoví a plní si své povinnos-
ti, bude přednostně nabídnuto umís-
tění v menším bytě zvláštního určení 
(DPS) v majetku města Prostějova. 
Veškeré výjimky z výše uvedených 
podmínek mohou být učiněny pouze 
na základě doporučení sociálně zdra-
votní komise a schválení Radou města 
Prostějova.“ -kaa-

Bližší informace Domovní správa 
Prostějov: mail: dsp@dsp-pv.cz, tel. 
582 301 731 

Soutěž statutárních měst „Hejbni  
s elektrem“ vstupuje do druhé poloviny
Do své druhé poloviny vstupuje sou-
těž s názvem „Hejbni s elektrem pro 
lepší život“, kterou pro statutární měs-
ta v České republice letos vyhlásil ko-
lektivní systém pro sběr a recyklaci vy-
sloužilých spotřebičů ELEKTROWIN. 

Zapojená města, kterých je celkem 
25, soutěží o největší celkové množství 
elektrospotřebičů odevzdaných pro-
střednictvím sběrných dvorů na jejich 
území. Aktivně tím přispívají k ochra-
ně životního prostředí, navíc mohou 
získat jednu z finančních výher.

„Jsme rádi, že také chcete 
‚hejbnout s elektrem‘, děkujeme 
za váš odpovědný přístup k životnímu 
prostředí,“ vzkazuje účastníkům Ro-
man Tvrzník, předseda představen-
stva ELEKTROWIN a.s.

První ročník byl zahájen 1. dubna 
letošního roku, ukončen pak bude 
k  31. 3. 2019, organizátoři výsledky 
vyhodnotí během měsíce dubna a ve-
řejnosti oznámí na slavnostním vy-
hlášení soutěže, které se bude konat  
23. 5. 2018 v Havlíčkově Brodě.

„Až dosud odevzdali obyvatelé 
statutárních měst do našeho systému 
celkem 2701 tun elektrozařízení, což je 
o cca 100 tun více, než bylo odevzdáno 
za stejné časové období v roce 2017,“ 
říká za ELEKTROWIN a.s. Tomáš 
Kirbs.

Soutěží se ve třech katego-
riích: první (A) je určena městům 

od 40 000 do 89 999 obyvatel, druhá 
(B) nad 90 000 obyvatel. Třetí katego-
rie se jmenuje „Skokan roku“.

Kritériem hodnocení je hmotnost 
zpětně odevzdaného elektrozaříze-
ní přepočtená na jednoho obyvatele 
města.

První tři města v kategoriích A a B 
získají odměny ve výši 60, 40 a 25 ti-
síc korun. Výše odměny u kategorie 
„Skokan roku“ činí 50 tisíc Kč. Od-
měny bude možné využít na podporu 
dalších aktivit a projektů ve vítězných 
městech.

ELEKTROWIN poskytl městům 
širokou podporu umožňující v do-
statečné míře informovat občany, 
jichž se soutěž týká především. Jde 
zejména o bannery k využití na webu, 
ale i k umístění na sběrných místech, 
města obdržela také informační pod-
klady určené k publikování ve svých 
periodikách.

Statutární město Prostějov v prů-
běhu soutěže dosud odevzdalo do sys-
tému celkem 88 t elektrozařízení, což 
v přepočtu na jednoho obyvatele činí 
2,01 kg. Nejaktivnější statutární měs-
to ve vaší kategorii sebralo v první 
polovině soutěže 2,05 kg na jednoho 
obyvatele. 

Odevzdávat vysloužilá elektroza-
řízení je možné v Prostějově na sběr-
ných dvorech na ul. Anenská a Prů-
myslová.
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INZERCE

Pro mou  klientku 
hledám ke koupi 
byt 2-3+1. 
Za nabídku děkuji.

RD VRBÁTKY 
RD 3+1 po rekonstrukci 
se snadnou dostupností 
do PV i OL. 

2.700.000 Kč 
PENB: G

Ing. Soňa Ošlejšková
Realitní specialista

www.rkokno.cz     Drozdovice 4 , Prostějov

NABÍDKA:

734 747 528

Tři králové dorazili na radnici
Koledníky prostějovské Charity přivítal  4. 1. 2019 na radnici primátor František Jura společně se svými náměstky.

„Jsem rád, že mohu přivítat v rámci Tříkrálové sbírky vás, koledníky z prostějovské Charity. Práce Charity si vážím a zároveň mám rád tradice, 
k nimž bezesporu svátek Tří králů patří,“ uvedl primátor František Jura.

Do kasičky koledníků přispěla i náměstkyně primátora Milada Sokolová. -jg-



6 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

Informujeme o průběhu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb    
Rada města Pro-
stějova se na své 
poslední schůzi, 
mimo jiné, zabý-
vala projektem 
Střednědobého 
plánování roz-
voje sociálních 
služeb na Prostě-
jovsku.

Projekt je zaměřen na vytvoření 
Střednědobého plánu rozvoje sociál-
ních služeb na období let 2019–2021 
a vytvoření návrhu akčního plánu 
jako základní sítě sociálních služeb 
s metodickou podporou. V rámci již 
ukončené analytické fáze byla získá-
na data k nastavení cílů a opatření 
k zajištění místní a časové dostup-
nosti sociálních služeb. 

„Jedná se prvotně o analýzy 
k identifikaci problémových ob-

lastí, následně o sociodemogra-
fickou analýzu, analýzu potřeb 
uživatelů sociálních služeb a ve-
řejnosti, analýzu finančních zdro-
jů v sociálních službách a analýzu 
potřeb zadavatelů,“ říká náměst-
kyně primátora Alena Rašková, 
která byla jmenována předsedky-
ní řídící skupiny.

„V současné době jdeme do další-
ho kroku, a to do fáze tvorby plánu, 
kdy podklady pro střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb jsou tvoře-
ny v jednotlivých pracovních skupi-
nách. Zpracovaný návrh dokumentu 
pak budeme předkládat k připomín-
kování odborné i laické veřejnosti,“ 
uvedla Rašková, která má sociální 
oblast ve své gesci.

Finální verze střednědobého 
plánu bude následně, po zmíněném 
vypořádání připomínek, předložena 

ke schválení Zastupitelstvu města 
Prostějova, a to nejpozději v měsíci 
srpnu 2019.

Veškeré zápisy z jednání řídící 
skupiny a pracovních skupin spolu 
s informacemi o projektu jsou uve-
řejněny na internetových stránkách 
města Prostějova (https://www.

prostejov.eu/ ), sekce Střednědobé 
plánování rozvoje sociálních služeb.

Na webových stránkách města 
naleznete také Katalog poskytovatelů 
sociálních služeb (v elektronické po-
době – http://sockat.prostejov.eu/ ). 

-kaa- - jg-

Dotace pro  
Azylové centrum

Rada města Prostějova uvolňuje z roz-
počtu finance, které byly pro Azylové 
centrum zastupiteli schváleny. 

„Konktrétně se jedná o finance 
ve výši půl milionu korun, které mají 
sloužit na letošní dofinancování pro-
vozu Azylového centra. Dotaci lze 
využít v souladu se sjednaným úče-
lem do 31. 12. 2019, stejný termín se 
týká vyúčtování,“ uvedla náměstky-
ně primátora Alena Rašková. 

Azylové centrum Prostějov po-
skytuje široké spektrum služeb. 
Největší zájem je o ně tradičně 
v zimním období.

„Potřebným slouží Azylový dům 
pro muže a ženy, Azylový dům pro 
osamělé rodiče s dětmi, Noclehár-
na pro muže a ženy, Nízkoprahové 
denní centrum pro muže a ženy 
a lidé mohou využívat různé takzva-
né terénní programy,“ dodala Raš-
ková s tím, že v minulém roce byla 
největší obsazenost u Azylového 
domu pro muže a ženy, stejně tak 
jako u Azylového domu pro osamě-
lé rodiče s dětmi.  -kaa-

V Nemocnici Prostějov se v loňském 
roce narodilo 895 dětí
Celkem 895 dětem pomohli 
v loňském roce na svět zdra-
votníci Nemocnice Prostějov. 
Mezi novorozenci bylo 434 
děvčat a 461 chlapců, z toho 
dva páry dvojčat. První mimin-
ko roku 2019, malá Adéla, pak 
přišla v této porodnici na svět  
1. ledna v 15 hodin a 14 minut.

Ve srovnání s rokem 2017, kdy 
přišlo na svět 859 dětí, porodnost 
v prostějovské nemocnici o téměř 
čtyři desítky vzrostla. Nejplod-
nějším měsícem byl červenec, 
nejméně dětí se naopak narodilo 
v lednu. 

Prvním miminkem narozeným 
v roce 2019 se stala v Nemocnici 
Prostějov holčička Adéla. Narodi-
la se 1. ledna odpoledne, konkrét-
ně v čase 15:14, s porodní váhou 
3100 gramů a mírou 49 centime-
trů. Její maminka přijela do pros-
tějovské porodnice rodit z dvanáct 
kilometrů vzdálené obce Brodek 
u Prostějova. Do prostějovské 
porodnice však běžně dojíždě-
jí rodičky i z větších vzdáleností, 
například z Olomouce, Kroměříže, 
Přerova, Vyškova či Blanska.

Porodnice Nemocnice Pros-
tějov nabízí budoucím mamin-
kám tři samostatné uzavřené, 
klimatizované porodní boxy, 
které poskytují rodičce i jejímu 
partnerovi maximální soukromí. 
Součástí těchto boxů je kromě 
speciálních polohovacích lůžek 
také porodní vana, rehabilitační 
balony, žíněnky, sprcha, křeslo, 
rádio s CD přehrávačem. Nej-

modernější porodní místnosti 
tak umožňují nespočet alterna-
tivních způsobů vedení porodu. 
Porodnice Nemocnice Prostě-
jov je také držitelem titulu Baby 
Friendly Hospital, tedy nemoc-
nice přátelské k dětem. Po po-
rodu je samozřejmostí bonding 
i zavedený systém rooming-in 
na oddělení šestinedělí.

Barbora Olejníková
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Město pošle finance do oblasti sportu
Zastupitelé roz-
hodovali o výši 
dotací z rozpoč-
tu města Pro-
stějova na rok 
2019 mířících 
do sportovní ob-
lasti. 

Po rozpravách v jednání nakonec 
rozhodli ve prospěch těchto klubů: 
 ¶ BCM Orli Prostějov, spolku – 

900 000,- Kč
 ¶ SKC Prostějov z. s. – 300 000,- 

Kč
 ¶ Tenisovému klubu Prostějov, 

spolku – 2 000 000,- Kč
 ¶ VK Prostějov, spolku – 

1 500 000,- Kč

 ¶ SK Prostějov z. s. – 1 000 000,- Kč
 ¶ Tělovýchovné jednotě Prostě-

jov, z. s. - 1 000 000,- Kč
 ¶ LHK Jestřábi Prostějov A - 

team s. r. o. – 4 500 000,- Kč
 ¶ Prostějov – C 1885, spol. s r. o. 

– 350 000,- Kč
 ¶ Dělnické tělocvičné jednotě 

Prostějov – 300 000,- Kč
 ¶ 1. SK Prostějov z. s. - 

1 700 000,- Kč
„Finance, které zastupitelé od-

souhlasili, mají podpořit například 
celoroční činnosti družstev mláde-
že v silniční – dráhové cyklistice 
a družstva BMX, celoroční činnost 
mládežnických tenisových týmů, 
mládežnických fotbalových druž-

stev a podobně," upřesnil náměstek 
primátora Jan Krchňavý, který má 
sportovní problematiku ve svém re-
ferátu. 

„O něco déle si na dotační finan-
ce budou muset počkat kluby BK 
OLOMOUCKO a SK Prostějov 1913, 
spolek. V čase jednání zastupitelů, 
kteří dotace schvalovali, neměly tyto 
kluby zveřejněnou účetní uzávěr-
ku za rok 2017,“ doplnil náměstek 
Krchňavý. 

Dotace mají být poskytnuty jed-
norázově bezhotovostním převo-
dem na účet příjemce dotace a jsou 
určeny na úhradu nákladů příjem-
ce vzniklých v období od 1. 1. 2019 
do 31. 12. 2019. -kaa-

Město připravuje 
další projekty

Rada města Pro-
stějova dala ze-
lenou trojici ná-
mětů k přípravě 
a podání žádostí 
o dotace.

„Pokračuje-
me v budování 

sítě městských cyklostezek. Tou 
další v generelu cyklotras bude úsek 
od ulice Brněnská až po ulici Jezdec-
ká. Předpokládané celkové výdaje 
činí 13,3 milionu korun (vč. DPH), 
z toho je 5,4 milionu korun komu-
nikace a 7,9 milionu cyklostezka,“ 
vyčíslil primátor města Prostějova 
František Jura a doplnil, že na tuto 
akci bude město žádat o 2,5 milionu 
korun v dotačním titulu.

Další akcí, do které se město pus-
tí, je rekonstrukce vlastního majet-
ku, kterým je budova v Knihařské 
ulici.

„Zde se jedná se o kompletní 
opravu domu, smlouvu o dílo již 
máme uzavřenou. Předpokláda-
ná výše uznatelných nákladů je  
15,2 milionu korun, odhadovaná 
maximální výše dotace – 300 tisíc 
korun,“ přidal další z projektů ná-
městek primátora Jiří Rozehnal.

Stavební práce se budou dotýkat 
také dětského dopravního hřiště, 
konkrétně se zde má vybudovat zá-
zemí.

„Chceme pořídit za jeden mi lion 
korun sestavu kontejnerů, které 
budou sloužit jako zázemí dětského 
dopravního hřiště. Odhadujeme, že 
pokud dosáhneme na dotaci, může-
me získat částku 700 tisíc korun,“ 
uzavřel náměstek Rozehnal.

-kaa-

Rekonstrukce skateparku bude pokračovat 
Rada města Prostějova odsouhlasila 
další finance na rekonstrukci skate-
areálu a postoupila věc k rozhodnutí 
zastupitelům.

„V letošním roce plánujeme hři-
ště dokončit. Práce na jeho obnově 
začaly loni, kdy byly odstraněny stá-
vajících prvky, které již neodpovída-
ly současným požadavkům. Vznikla 
zde i nová plocha s asfaltobetono-
vým povrchem, který bude elimi-
novat nežádoucí nerovnosti,“ uve-
dl primátor města Prostějova 
František Jura s tím, že nerovnosti 

zde vznikaly zatlačením sportovních 
prvků do živičného podkladu.

„V současnosti je v areálu již 
nově osazen jeden sportovní prvek. 

Celkově jich skatepark bude nabí-
zet celkem devět. Cena díla činí 
přes 3,5 milionu korun (vč. DPH) 
a v roce loňském bylo prostavěno 
za 2,8 milionu korun (vč. DPH). 
Nevyčerpané finance byly zahrnu-
ty do přebytku hospodaření za rok 
2018. Letos zbývá prostavět 765 
tisíc korun (vč. DPH),“ doplnil fi-
nanční oblast náměstek primátora 
Jiří Rozehnal.

Stavbu realizuje společnost Zde-
něk Kotyza (parkpilot), Vamberk.

-kaa-

Výsledek soudního jednání ve věci MANTHELLAN
Krajský soud v Brně potvrdil dne 
22. 1. 2019 rozhodnutí Okresní-
ho soudu v Prostějově, že smlou-
va o smlouvách budoucích mezi 
městem Prostějovem a společností 
MANTHELLAN je neplatná. 

„ Pro nás jako město je to zásadní 
a důležitá zpráva. Nyní budeme če-
kat na písemné vyhotovení rozsud-
ku. Další právní kroky, které ještě 
musíme dokončit se společností 
MANTHELLAN, budeme konzulto-
vat s naší advokátní kanceláří,“ říká 
primátor města Prostějova Franti-
šek Jura.

Město Prostějov ve věci zastupuje 
advokátní kancelář Ritter-Šťastný. 
Jak již dříve uvedla JUDr. Ivana Hu-
čínová z této advokátní kanceláře, 
je důvodem absolutní neplatnosti 
rozpor smluv se záměrem zveřejně-

ným před jejich uzavřením dle zák. 
č. 128/2000 Sb. 

„My jsme se připravovali na obě 
varianty rozsudku. Tato varianta, 
tedy neplatnost smluv,  pro nás zna-

mená, že můžeme začít připravovat 
řešení lokality podle svých představ 
a podle svého uvážení,“ uzavřel Jura.

Mgr. Jana Gáborová,  
tisková mluvčí MMPv
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Fotografické ohlédnutí za městským plesem
Tanec, kulturní program, bohatá 
tombola. To vše čekalo letos na ná-
vštěvníky tradičního městského 
plesu, který zahájil plesovou se-

zónu. Večerem, v němž vystoupila 
například zpěvačka Leona Machál-
ková, provázel Petr Salava a Aleš 
Procházka. 

„Výtěžek z tomboly ve výši 49 200 
korun putoval ve prospěch gynekolo-
gicko-porodnického oddělení prostě-
jovské nemocnice,“ potvrdil primátor 

města František Jura. Symbolický 
šek na tuto částku převzal primář gy-
nekologicko-porodnického oddělení 
Martin Balák. -jg-
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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

229 Kč

269 Kč

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

měření je zpoplatněno
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Firma MAKOVEC 
a.s nabízí, pro svůj 
provoz v Držovicích, 
volná pracovní místa:

• ÚDRŽBÁŘ

• PRACOVNÍK 
MASNÉ VÝROBY 
OBSLUHA 
ZAŘÍZENÍ

Firma nabízí práci v moderním provozu masné 
výroby s výhodnými platovými podmínkami 
a řadou benefitů.

Podrobné informace na telefonu 777 356 060  
nebo při osobním jednání v Držovicích v pracovní 
dny mezi 7 a 14 hodinou

Firma VODICA, s.r.o.
se sídlem Klenovice na Hané 25, okr. Prostějov

Hledá pracovníka na pozici   
ŘIDIČE VNITROSTÁTNÍ DOPRAVY SK. C,E

Směnnost:
Pružná pracovní doba

Pracovněprávní vztah:
Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně

Minimální stupeň vzdělání:
Základní + praktická škola

Doba zaměstnání:
od 1. 2. 2019

Mzdové rozpětí:
od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc

Požadované dovednosti:
a Řidičský průkaz – řízení motorových vozidel s přívěsem – skupina E

a Řidičský průkaz – řízení nákladních automobilů – skupina C

Poznámka k volnému místu:
Osobní kontakt po tel. domluvě v době od 8:00-17:00 hod. paní 

Chlachulová tel.: 582 384 770. Požadavky: ŘP sk. C, E, zdravotní 
způsobilost a psychologické vyšetření. 

Náplň práce: 
rozvoz a svoz CZ a SK, nakládání a vykládání vozidel. PD:  

Po–Pá pružná pracovní doba. 

Nabízíme: 
penzijní připojištění, jazykové kurzy.
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Dluhová poradna 
v roce 2019
Zveřejňujeme termíny Poradny 
ve finanční tísni pro rok 2019.
Otevírací hodiny Poradny při 
finanční tísni o.p.s. – Výjezdní 
poradny Prostějov:
20. 2. 2019 13:30–16:00 h
20. 3. 2019 13:30–16:00 h
17. 4. 2019 13:30–16:00 h
15. 5. 2019 13:30–16:00 h
12. 6. 2019 13:30–16:00 h
10. 7. 2019 13:30–16:00 h
7. 8. 2019 13:30–16:00 h
4. 9. 2019 13:30–16:00 h
23. 10. 2019 13:30–16:00 h
20. 11. 2019 13:30–16:00 h
18. 12. 2019 13:30–16:00 h
Konzultace budou probíhat 
v kanceláři dv. č. 328 na Odboru 
sociálních věcí Magistrátu města 
Prostějova, Školní 4, Prostějov. 
Služby jsou poskytovány fyzic-
kým osobám – spotřebitelům.
 Schůzku je třeba domluvit pře-
dem na telefonu: 595 532 740
Komu jsou služby určeny:
 ¶ těm, kteří se zamýšlí za-

dlužit, tj. uvažují o půjčce, 
úvěru apod.;

 ¶ těm, jimž hrozí platební 
neschopnost (insolven-
ce), tedy je zřejmé, že 
v důsledku nepředvídané 
změny životní situace ne-
budou schopni splácet své 
dluhy řádně a včas; 

 ¶ těm, kteří se v platební ne-
schopnosti již ocitli, tj. po ur-
čitou dobu jsou v prodlení se 
splácením svých dluhů.

V případě konzultace (osob-
ní, telefonické, elektronické) 
ohledně platební neschopnosti 
nebo oddlužení–osobního ban-
krotu je vhodné, aby klient měl 
připraven přehled o veškerých 
svých závazcích (věřitelé a výše 
jednotlivých závazků, kolik zbý-
vá doplatit, jaké je RPSN) a se-
čtenu celkovou výši všech svých 
závazků (dluhů). Nerozlišuje 
se, zda je nějaký závazek řádně 
splácen, či ne – jedná se o cel-
kový a vyčerpávající přehled 
vč. např. nehrazeného nájmu, 
výživného, dlužných pokut do-
pravním podnikům atd.
Projekt je realizován za finanč-
ní spoluúčasti statutárního 
města Prostějova (–OSV–)

Mezinárodní den průvodců 
v Prostějově
Druhým rokem se Prostějov připojí 
k připomínce Mezinárodního dne 
průvodců. V letošním roce plánuje 
průvodcovské akce 12 měst v České 
republice.

Po loňských úspěšných pro-
hlídkách prostějovského zámku 
připravila Střední odborná škola 
podnikání a obchodu netradič-
ní prohlídku kostela Povýšení sv. 
Kříže. V sobotu 23. února od 14.00 
a od 15.00 hodin se zájemci mohou 
těšit na komentovanou prohlídku 
hlavní chrámové lodi, nové sakris-
tie, staré sakristie, kde se docho-
vala původní část ambitů křížové 
chodby z dob augustiniánského 
kláštera a kaple Nejsvětější Trojice 
s unikátní secesní výzdobou. Pro 
účastníky prohlídek budou při-
praveny také dvě překvapení, a to 
výstup na kostelní kůr a přilehlé 
ochozy, ze kterých z netradičního 
úhlu pohledu uvidí kostelní vitráže 
a nově zrekonstruované varhany. 
Druhým překvapením je prohlídka 
původního gotického šnekového 
schodiště, které se u presbytáře 
dochovalo a veřejnosti zůstávalo 
dosud skryto. 

Marek Moudrý

Pozvánka na koncert 
Společná věc 2019
Přijměte pozvání na koncert Spo-
lečná věc, který se uskuteční v Pro-
stějově 28. 2. v sokolovně na Ská-
lově nám. 4 od 19:00 hod. Hra 
Tomáše Pfeiffera na vodnářský 
zvon s doprovodem velkoplošné 
projekce přináší neopakovatelný 
umělecký zážitek. V letošním roce 
se návštěvníci mohou těšit napří-
klad na skladbu Atlantis, která je 
parafrází na osud kultury, již dnes 
známe pouze z mýtů.

I ve skladbě Duch uvidíte ob-
razy fraktálních rovin uvedených 
v život svou barevnou jedineč-
ností a výjimečností. Ve skladbě 
Patria Deum vás bude provázet 
pohled do hlubokého i blízkého 
vesmíru.

Více informací na  www.dub.cz  
a tel.: 604 851 466.

Tanec smyslů
Nechme své tělo spontánně tvořit a vychutnejme si tanec všemi smysly.
Srdečně vás zvu do kruhu žen ke společnému tanci, bubnová-
ní, zpěvu, sdílení, bytí v kráse i síle vědomého ženství a tvoření 
radostného života.
Tvůrčím spontánním pohybem dochází k zvyšování vibrací celé bytosti 
člověka.
Užijme si zářivou energii radosti i vnitřního klidu skrze dokonalý proži-
tek v tanci.
Budeme tančit i na živé zvuky přírodních hudebních nástrojů (bubny, 
didgeridoo, fujara, dešťová hůl, gongy, zvonkohry...)
Společné spontánní bubnování a tanec (k dispozici africké i rámové bub-
ny, chřestidla).
Čekají nás mnohá taneční i hudební překvapení
Kdy: v úterý od 19.00 do 21.00 hodin
5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 
25. 6. 2019
Kde: Společenský dům Prostějov, „sál rytmiky“ 
2. patro – boční vchod z ulice Křížkovského (od tržnice)
Na program je potřeba se předem přihlásit na tel.: 724 003 576 nebo 
mailu: lucie.capkova@gmail.com

Lucie Čapková 
Lektorka spontánního tance a intuitivní hudby, www.cestapropojeni.cz 
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DNES TANČÍ A TVOŘÍ
Jeviště Městského divadla v Pro-
stějově se v neděli 24. února 2019 
v 17.00 hodin zaplní pohybem a tan-
cem žáků a studentů tanečního obo-
ru Základní umělecké školy Vladi-
míra Ambrose v Prostějově.

Vystoupení žáků pod názvem 
DNES TANČÍ je pokaždé ozvlášt-
něno vystoupením hostů, kteří 
letos nebudou publiku neznámí, 
zároveň se jedná o jejich autor-
ské choreografie. Prvním hostem 
bude Nikola Hacarová , která ab-
solvovala I. stupeň tanečního obo-
ru na ZUŠ Konice, druhý stupeň 
na ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov. Svá 
studia úspěšně završila na kon-
zervatoři Taneční centrum Praha. 
Druhým rokem působí jako taneč-

ní pedagog v ZUŠ v Konici a v ZUŠ 
v Prostějově. V programu představí 
choreografie, které nastudovala jak 
se žáky z Prostějova, tak i se žáky 
z Konice. Dalším hostem bude Te-
rezie Lízalová, která je absolvent-
kou ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov 
a nyní studentkou Pražské taneční 
konzervatoře. Představí se autor-
skou choreografií. Terezie tuto 
choreografii prezentovala na něko-
lika tanečních představeních nejen 
v České republice, ale i v Polsku. 
Benjamínkem v taneční tvorbě je ta-
lentovaná Adéla Zikmundová, která 
tančí v ZUŠ Vl. Ambrose od svých 
5 let a v letošním roce je žákyní  
2. ročníku na druhém stupni.  Adéla 
si připravila pro publikum choreo-

grafii s absolventským ročníkem  
I. stupně. Choreografie nových 
tvůrkyň doplní práce paní učitelky 
Pavly Krieger Jahodové, které byly 
navrženy pro různé příležitosti, 
a budou tedy z různých tanečních 
směrů. Program DNES TANČÍ 
A TVOŘÍ odstartuje činnost roku 
2019, pro který si taneční obor ZUŠ 
Vl. Ambrose Prostějov připravuje 
několik velkých akcí a zážitků.

Přijďte se tedy podívat na tvorbu 
pedagogů a hostů v podání taneční-
ků ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov v ne-
děli 24. února 2019 v 17.00 hodin 
do Městského divadla v Prostějově. 

Vstupné v předprodeji Městské-
ho divadla.

ZUŠ

Zpravodaj ICM
Změny v otevírací době ICM
Během pololetních a jarních 
prázdnin (1.–8. února) bude ICM 
otevřeno v pondělí, úterý a v pá-
tek od 10.00 do 16.00 hod., inter-
net pro veřejnost bude přístupný 
12.00–16.00.
V pondělí 11. února bude v ICM 
Prostějov probíhat kreativní díl-
na – nebude možné využít pří-
stup na počítač.

Aktuální informace najdete vždy 
na našich stránkách  
www.icmprostejov.cz.

Akce plánované na únor
Mandala workshop
Chvíli na zastavení vám nabídne 
v úterý 5. února dobrovolnice 
Maria na workshopu zaměřeném 
na tvorbu mandaly. Dozvíte se 
více o konceptu mandaly, o tech-
nice, která vychází z metody Ur-
suly Irrgang a kterou využijete 
k tvorbě vlastní mandaly během 
workshopu. Tato technika vyu-
žívá k tvorbě mandaly matema-
tické výpočty odvozené z Fibo-
nacciho posloupnosti. Workshop 
začíná od 15.30, bude v angličtině 
a je určen osobám starším 15 let. 
Přihlásit se můžete na e-mailu: 
maria@icmprostejov.cz.
Tvořivá dílna s ICM – 
Náramky (nejen) z paracordu
V pondělí 11. února bude pro 
vás od 14.00 nachystána únoro-
vá kreativní dílna, během které 
vás naše zahraniční dobrovol-
nice Maria naučí vyrábět jemné 
náramky z bavlnek, provázků 
i survival náramky z paracordu. 
Tvoření probíhá v prostorách 
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 Pro-
stějově, na cestách v ČR i v za-
hraničí? Kartu si můžete vyřídit 
v ICM Prostějov, Komenského 17, 
a to pouze v úterý od 12.00 
do 16.00 hod. Informace o tom, 
co potřebujete k vyřízení karty, 
a případné změny naší otevíra-
cí doby najdete na našem webu 
www.icmprostejov.cz.

Výtěžek adventního koncertu  
poslouží zrakově znevýhodněným lidem
Druhou adventní neděli se již tra-
dičně konal v kostele u milosrdných 
bratří adventní koncert smíšeného 
pěveckého sbor EXAUDI, který řídi-
la Olga Čermáková.

„Podobných počinů jako tento 
není nikdy dost a jsou mi o to mi-
lejší, že pomáhají lidem, ke kterým 
byl osud nepříliš nakloněn,“ uvedla 
k akci, kterou již desátým rokem pro 
širokou veřejnost uspořádala Sjed-
nocená Organizace Nevidomých 
a Slabozrakých – SONS – Prostějov 
a kterou tradičně podpořilo statu-

tární město Prostějov, náměstkyně 
primátora a politička Zdravého měs-
ta Alena Rašková. 

Veškerý výtěžek z dobrovolného 
vstupného, který činil 7300 korun, 
poputuje na pomoc a služby lidem 
se zrakovým znevýhodněním.

„Koncert proběhl bez nároku 
na odměnu účinkujícím. Od města 
Prostějova jim byl předán malý dá-
rek v podobě svíčky a od prostějov-
ské odbočky SONS zvonečky z pedi-
gu,“ uvedla za organizaci SONS Jana 
Jílková. 

-kaa-
Ilustrační foto: MMPv
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Významné stavebně investiční akce roku 2018
Zvýšení kapacity MŠ Čechovice

V rámci investiční akce byla provedena demolice objektu hospodářské budo-
vy. Na místě tohoto objektu byla vybudována nová moderní budova, ve které 
vzniklo nové oddělení pro cca 25 dětí. Na akci byly poskytnuty finanční pro-
středky z Evropské unie prostřednictvím integrovaných teritoriálních investic 
– ITI ve výši 11,3 mil. Kč. Stavbu realizovala firma JAMASTAV MORAVIA a.s. 
Finanční náklady činily 15,6 mil. Kč.

Cyklistická stezka Žešov IV. etapa

Jedná se o cyklistickou stezku vedoucí podél komunikace II/433 ve směru 
na Výšovice. Cyklostezka je řešena v trase za odvodňovacím příkopem a stro-
mořadím v úseku od mostu nad dálnicí D46 až po odbočku na letiště. Celková 
délka trasy přesahuje 600 m. Celkové náklady činily 3,7 mil. Kč. Stavbu reali-
zovala firma Strabag a.s.

Koupaliště Vrahovice

Bylo vybudováno nové koupaliště včetně zázemí pro personál, soc. zařízení 
pro veřejnost, občerstvení, hřiště a rekonstrukce nezpevněných ploch pro 
odstavení automobilů. Celkové náklady činily 85 mil. Kč. Stavbu realizovala 
firma Akvahelp Metal spol. s.r.o. 

Terminál Janáčkova

Bylo provedeno zastřešení krajních dvou nástupišť přestupního terminálu 
autobusového nádraží. Součástí stavby bylo doplnění o přístřešek na kola 
a umístění cykloboxů, úprava zpevněných ploch a umístění nové elektronic-
ké informační tabule. Z Integrovaného regionálního operačního programu 
byly prostřednictvím ITI poskytnuty finanční prostředky ve výši 7,4 mil. Kč. 
Stavbu realizovala firma SKANSKA a.s. Finanční náklady činily 8 mil. Kč.

Zvýšení kapacity ZŠ J. Železného 

Byla provedena nástavba jednoho z pavilonů školy, kde v novém podlaží 
vznikly 3 odborné učebny a přednáškový sál. Na akci byla poskytnuta dota-
ce z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 15,2 mil. Kč. 
Celkové náklady činily cca 30 mil. Kč. Stavbu realizovala firma Pozemstav 
Prostějov, a.s.

Vnitroblok Kostelecká 33–37

Byla provedena rekonstrukce zpevněných ploch (komunikace, chodníků, 
parkovacích ploch a kontejnerových stání) veřejného osvětlení a provedeny 
sadové úpravy. Celkové náklady činily 4,9 mil. Kč. Stavbu realizovala firma 
Strabag a.s. 
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CENTRUM 
PRO RODINU 
PROSTĚJOV z.s.
Nám. J. V. Sládka 2,  
796 04 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprpro-
stejov@ado.cz, tel. 608 228 464

MATEŘSKÉ CENTRUM  
– každé pondělí v 9–12 hod
Mateřské centrum nabízí prostor 
pro maminky i děti. Děti se vydo-
vádí, zatancují si, zazpívají, něco 
vyrobí a získají kontakt se svými 
vrstevníky. Program pro mamin-
ky probíhá bez odloučení od dětí. 
Vítány jsou všechny maminky 
a děti od narození do 5 let. 

PRVNÍ ŠKOLIČKA  
– v únoru každý čtvrtek 
od 8.30 do 11.30 hod
Dopolední adaptační kroužek 
pro děti od 2 do 4 roků. Účast 
v kroužku usnadňuje přípravu 
na nástup do MŠ, připravuje 
na separaci od rodičů a navazo-
vání vztahů s vrstevníky v malé 
skupině a bezpečném prostředí.
!!! Přijímáme nové děti!!!

Seminář na téma: ,,Dělám to 
dobře? aneb Rodiče i děti po-
třebují podporu“
V sobotu 23. února 2019 
od 14:00–18:30 hodin 
Přednášející Bc. Marcela Kořen-
ková je lektorkou projektu KER 
a terapeutkou v oblasti rodičov-
ského poradenství.
Součástí semináře je hlídání dětí. 
Kapacita je omezena, proto se 
prosím nahlaste do 15. 2. 2019 – 
na: https://1url.cz/QMqAv 

O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH 
JE CENTRUM PRO RODINU 
ZAVŘENÉ!
Těšíme se na vás.
V případě vašeho zájmu o ně-
kterou z nabídek se můžete při-
hlásit u Bc. Blanka Neckařová, 
tel.: 608 228 464 nebo e-mailem 
na adresu: cprprostejov@ado.cz .
Aktivity projektu Rodina – tam 
vše začíná jsou podpořeny z do-
tačního programu RODINA 
A OCHRANA PRÁV DĚTÍ MPSV
Olomouckým krajem a městem 
Prostějov

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

Maškarní bál MC Cipísek  
pro dospělé
8. března v Národním domě od 19.30 
oslavíme 20. výročí založení MC 
Cipísek
K tanci hraje skupina Novios. Vystou-
pení, hosté, tombola a možná přijedou 
i z Řáholce!
Srdečně zveme. Předprodej vstupenek 
probíhá v MC. Rezervace e-mailem: 
mcprostejov@centrum.cz

Cipískova narozeninová party
Karnevalový týden k 20.výročí založe-
ní MC Cipísek.
18. 2.–22. 2. ve všech pravidelných 
programech pro rodiče a děti

Smysluplný rok 2019
V pondělí 11. 2. od 18.00 proběhne 
další podvečer s koučkou Andreou 
Snášelovou.
Rozviňte svoje schopnosti a doved-
nosti. 
Moto:  „Když uvidím a poznám, jak to 
mám, pak můžu mít to, co chci.“

Tresty a odměny do výchovy (ne) 
patří?
Kam vedou tresty a odměny ve výcho-
vě dětí. Můžeme vychovávat děti bez 
nich, nebo ne?
V úterý 12. 2. v 18.00 beseda pro rodi-
če s Markétou Skládalovou

Srdce a srdíčka  
aneb Drátkohraní
Další z kreativních večerů pro dospělé  
a odpoledne pro rodiče s dětmi 
s Anettou Pantělejevovou na téma 
srdíčka. 
Ve středu 13. 2. v 16.00 rodiče s dětmi 
a v 18.00 dospělí.

Budeme mít miminko
Besedy o předporodní přípravě, 
porodu, kojení a dalších tématech 
spojených s příchodem miminka s po-
rodní asistentkou a laktační poradkyní 
Nelou Hénikovou
První beseda bude v úterý 26. 2. 
v 18.00 Další termíny v březnu vždy 
v úterý v podvečer.

Pravidelné programy pro rodiče 
s dětmi pro předem přihlášené
Cyklus programů leden–březen pro-
bíhá do 3. 4.

Programy pro rodiče s dětmi probíhají 
v tříměsíčních kurzech a zahrnují pro-
gram zaměřený
na rozvoj dětí a jejich dovedností, 
začlenění do skupiny, na spolu-
práci rodičů a dětí atd. Program 
je přizpůsoben věku dětí. Součástí 
programů je sílení v rodičovských 
skupinách a předávání zkušenost 
i individuální poradenství v oblasti 
výchovy a komunikace s dětmi. 

MC Cipísek nabízí také 
individuální poradenství
Individuální právní poradenství 
s Mgr. Alenou Hálkovou
Individuální psychologické poraden-
ství s PhDr. Petrou Tenglerovou
Individuální poradenství v péči o dítě 
s Mgr. Ivanou Halouzkovou
Individuální poradenství v oblasti 
zdravého pohybu pro dospělé a děti 
s Mgr. H. Peterkovou 

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 pod-
pořeny z dotačního programu MPSV, 
statutárním městem Prostějov a Olo-
mouckým krajem.

Program MC Cipísek  
únor 2019

Primátor a náměstkyně  
přivítali první prostějovské miminko
Evelínku Hofmanovou, první letošní 
prostějovské miminko, přišli 9. 1. 2019 
pozdravit primátor František Jura 
společně s náměstkyní Miladou Soko-
lovou. „Gratuluji vám k narození krás-
né holčičky a přeji vám oběma hlavně 
hodně zdraví,“ popřál mamince první-
ho letošního prostějovského miminka 
primátor František Jura. -jg-
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Sociálně aktivizační služby pro seniory 
Tetín 1, 796 01 Prostějov, telefon 582 360 295 
nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ
Termín Hodina Tematické zaměření setkání Lektor
5. 2. 2019 14.00 Kouzlo starých fotografií  

– beseda nad truhličkou fotek
Přijďte si popovídat a zavzpomínat 
na staré časy. Tyto budou z období mezi 
světovými válkami.

Ivan Čech

12. 2. 2019 14.00 Dechová cvičení
Poprvé si v letošním roce zacvičíme 
s oblíbenou cvičitelkou.

Pavla Glocová

19. 2. 2019 14.00 Kalendárium doby kamenné
Určitě zajímavá přednáška o význam-
ném archeologickém nálezu u Brodku 
u Prostějova. 

PhDr. Pavel 
Fojtík

26. 2. 2019 14.00 Výroba košíku z pedigu I. část
První část rukodělného setkání nad 
košíkem. Nezapomeňte si vzít ručník 
nebo utěrku na kolena. 

Bc. Iveta 
Vydláková

5. 3. 2019 14.00 Výroba košíku z pedigu II. část
Druhá část rukodělného setkání nad 
košíkem a jeho dokončení. A nezapo-
meňte na ručník.

Bc. Iveta 
Vydláková

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

Výlety pro seniory v únoru
Podle návštěvnosti našeho obchůd-
ku a častých dotazů je vidět, že se 
mnozí z vás těší na letošní výlety pro 
seniory, a my jsme moc rádi. V úno-
ru budeme „cestovat“ v teple míst-
nosti. Ve středu 13. 2. bych vás proto 
ráda pozvala na tradiční ohlédnu-
tí za loňskými výlety do Městské 
knihovny Prostějov. Tentokrát se se-

jdeme v podkrovním sále odpoledne 
v 16:00 hod. Přítomné čeká bylinko-
vý čaj, káva a drobné občerstvení.

Poslední týden v únoru se můžete 
těšit na Cestovatelskou párty. Aby-
chom zahnali zimní nudu, budeme 
se trošku netradiční zábavnou for-
mou věnovat zeměpisu ČR. K tomu 
patří i ochutnávka krajových spe-

cialit. Sledujte naše webové strán-
ky a oznámení ve výloze obchůdku 
na nám. T. G. Masaryka 18 (Nový 
dům), kde se dozvíte podrobnosti.

A na jaké výlety se můžete letos 
těšit? Ten první je naplánován na  
12. března do Znojma. Kromě jiného 
nás čeká prohlídka zdejšího podze-
mí.

Hlásit se můžete jako vždy v pro-
dejně v Prostějově na nám. T. G. 
Masaryka 18 (Nový dům), prostřed-
nictvím internetu na webu www.
filemon-baucis.cz nebo telefonicky 
na čísle 722 464 228 (prodejna). 

Akce jsou pořádané ve spolupráci 
se Zdravým městem Prostějov.

Těší se na vás Jana Šmudlová

70 let Libuše Kocourková

František Svoboda

Věra Šenková

Věra Kupčíková

Jana Pokrutová

Růžena Kampová

Maria Kroupová

Karel Kučera

Irena Jantošová

Miloslav Šimon

Olga Andrejcová

Vlastimila Černá

Milan Burget

Mgr. Michaela Zedníková

Jarmila Kopečná

Marie Leharová

Ing. Jan Navrátil

Ing. Milada Ulvrová

Stanislav Šanovský

Zuza Písečná

Lydie Martínek

Ivo Polaško

Dagmar Lehnertová

Jaroslav Vysloužil

Eva Zatloukalová

75 let Zdenka Koudelíková

Jaromír Šubrt

Eva Soldánová

Libuše Svobodová

Jiří Vanžura

Mgr. Ivo Skřek

Dagmar Galandáková

Mgr. Zdeněk Zapletal

Emilie Sobotová

Petr Sedláček

Marcela Kouřilová

Vlasta Hájková

Zdeněk Karhánek

Jindřich Došlík

Jaromíra Flórová

Zdenka Vysloužilová

Josef Hrubý

Oldřich Vrcha

Miluše Hatlová

80 let Jitka Planičková

Jitka Jančíková

Jiří Krajča

Eva Vybíralová

Rostislav Janda

Květoslava Pánková

Jiřina Chlupová

Anna Kadlecová

Arnošt Korčák

Jana Müllerová

Ivetta Dvořáková

Libuše Přibylová

Marie Dopitová

Miroslav Novák

85 let Miroslav Kosek

Věra Řezníčková

Bohuslav Heinzl

90 let Zdenka Wolfová

Bohumil Hromada

Jarmila Osladilová

Věra Vymazalová

Eva Vincúrová

Zdeněk Štencl

91 let Jaroslav Milar

Alena Makovcová

Jitřena Vodičková

92 let Jana Řehulková

93 let Miroslav Mucha

94 let Vlasta Havlová

Jarmila Novotná

Marie Vyroubalová

95 let Jiřina Říhová

SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI PROSINCI 2018 
OSLAVILI SVÁ JUBILEA

Předvánoční setkání zasloužilých hasičů 
okresu Prostějov
Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se sešlo  
25 zasloužilých hasičů okresu Pros-
tějov ve velkém sále HZS Prostějov. 
Na úvod do svých řad přivítali br. 
Hušku Stanislava, který na podzim 
v Přibyslavi byl oceněn titulem za-
sloužilý hasič. Na programu byla 
přednáška městské policie o bezpeč-
nosti nejen na cestách, ale i v provozu 
města, ochrana před podomními pro-
dejci a kapesními zloději. Po obědě 
byli hasiči seznámeni od p. Charouze 
z BESIPu o novinkách, nástrahách 

a zajímavých situacích na cestách 
ve spolupráci s PČR. Na závěr pobese-
dovali s p. Pišťákem z města Prostějo-
va, který vždy rád mezi hasiče zavítá. 
S přáním krásných Vánoc a přede-
vším hodně zdraví do nového roku 
si navzájem všichni popřáli, když se 
rozcházeli. K tomuto přání se připo-
juje i vedení OSH Prostějov a přejeme 
vám všem krásný nový rok 2019.

Mgr. Marcela Vystrčilová
Kancelář OSH Prostějov

Mobil 602 952 669
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  UPOZORNĚNÍ
  Knihovna pro děti a mládež bude v únoru uzavřena z důvodu stěhování zpět do budovy Sportcentra – DDM na ul. Vápenice.

5., 19.2. | ÚT | 9.30 H | PODKROVNÍ SÁL

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 
TŘETÍHO VĚKU
Zahajujeme letní semestr Virtuální Univerzity 
třetího věku. Otevíráme nový cyklus přednášek 
nazvaný „Dějiny oděvní kultury“. Ing. Petr Tylínek 
nám v šesti videopřednáškách přiblíží dějiny 
módy od úplných počátků do období renesance. 
Přihlášky a další informace získáte na první 
hodině, kde si můžete vše nezávazně vyzkoušet. 
Tato akce je určena seniorům. Zúčastnit se mo-
hou studenti předchozích kurzů i noví zájemci. 
Těšíme se na vás.

7., 21.2. | ČT | 15 – 17 H | UČEBNA

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

7.2. | ČT | 17 H | PODKROVNÍ SÁL

SUKULENTY JAKO BONSAJE
Prostějovský sběratel a pěstitel sukulentních ros-
tlin Adolf Tomandl nás seznámí s pěstováním, 
tvarováním, rozmnožováním a ošetřováním suku-
lentních bonsají. Přednášku doprovodí snímky 
z afrických, amerických a asijských nalezišť i fo-
tografiemi z vlastní sbírky. Akce se koná ve spo-
lupráci s organizací Bonsai klub Haná.

12.2. | ÚT | 9.30 H | UČEBNA

PROMÍTÁNÍ PRO NEVIDOMÉ
Promítání speciální zvukové verze série historic-
kých detektivních příběhů Četníci z Luhačovic 
je určeno pro nevidomé a slabozraké čtenáře 
naší knihovny. Akce se koná ve spolupráci 
s prostějovskými pobočkami organizací Sons 
a Tyflocentrum.

13.2. | ST | 16 H | PODKROVNÍ SÁL

SETKÁNÍ SENIORŮ
Srdečně zveme na příjemné setkání všechny 
příznivce a účastníky akcí pořádaných obchůdkem 
pro seniory Filemon & Baucis paní Jany Šmudlové. 
Společně se ohlédneme za loňským rokem, zavz-
pomínáme na zajímavé výlety, kterých jsme se 
zúčastnili, prohlédneme si fotografie z nich a doz-
víme se, co nás čeká v novém roce. Připravena 
bude káva, čaj i malé občerstvení.

14.2. | ČT | 17 H | PODKROVNÍ SÁL

NORSKO 
- NEJSEVERNĚJŠÍ KRÁSY EVROPY
Cestovatelské povídání a promítání fotografií 
Mgr. Dobromily Patákové o její cestě do téměř 
neobydlených oblastí na severovýchodě Norska, 
kam se mnoho turistů nedostane. Jak se žije li-
dem v zemi půlnočního slunce?

20.2. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL

BESEDA S CHIROPRAKTIKEM
Přednáška chiropraktika Vincence László o tom, 
jak si můžeme sami pomoci od bolestí hlavy, 
kloubů a páteře, bude doplněna praktickými 
ukázkami z akupresury a alternativní a čínské 
medicíny. Akce se uskuteční za finanční podpory 
Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

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

RETRO RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Přijďte s námi zavzpomínat na 60. léta stylově. 
Pustíme si hity tehdejších hudebních idolů na gra-
mofonových deskách a vyzkoušíme antistresové 
omalovánky pro dospělé. Každý, kdo přijde v ret-
ro oblečení, dostane dáreček a připraveno bude 
i malé pohoštění.

26.2. | ÚT | 9 H | PŮJČOVNA

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

27.2. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL

NEJMOHUTNĚJŠÍ DĚLOSTŘELECKÉ 
ZBRANĚ RAKOUSKO-UHERSKÉ 
A ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY
Další přednáška popularizátora vojenské histo-
rie Ing. Jaromíra Vykoukala představí mohutné 
dělostřelecké zbraně, které vyráběla Škoda Plzeň 
pro rakousko-uherskou armádu a námořnictvo, 
a dělostřelecké prostředky československé 
armády v letech 1918 – 1939.
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Nejmohutnější dělostřelecké zbraně rakousko-uherské 
a československé armády
Ve středu 27. února v 17 hod. se 
uskuteční další přednáška Ing. Ja-
romíra Vykoukala, popularizátora 
vojenské historie a člena KVH 
Dukla Prostějov. V první části se 
dozvíte, jaké mohutné dělostře-
lecké prostředky vyráběla Ško-
da Plzeň pro rakousko-uherskou 
armádu a námořnictvo. Uvidíte 

také unikátní způsob přepravy 
těchto zbraní do palebných po-
stavení a jejich montáž. Byly na-
sazeny na všech frontách Velké 
války, kde armáda monarchie bo-
jovala. Ve druhé části se podíváme 
na nejmohutnější dělostřelecké 
prostředky československé armá-
dy v letech 1918 až 1939 i na to, jak 

byly předány Německu a násled-
ně použity na východní i západní 
frontě proti západním spojen-
cům a Rudé armádě. Budete tak 
moct ocenit vizionářství našich 
konstruktérů, mimořádný talent 
našich dělníků i zdatnost vojáků, 
kteří tyto zbraně v obou armádách 
obsluhovali. 

Beseda 
s chiropraktikem
Bolesti zad a kloubů dnes už patří 
k civilizačním chorobám a počet lidí, 
kteří jimi trpí, se neustále zvyšuje. 
Jak si můžeme sami pomoci od bo-
lesti bez prášků a injekcí? Jak se 
vlastní silou vypořádat s blokádami 
pohybového ústrojí? Jak odstranit 
bolesti hlavy, kloubů, krční a beder-
ní páteře prostřednictvím tradiční 
čínské medicíny? To vše se dozvíte 
ve středu 20. února v 17 hod. na se-
mináři uznávaného chiropraktika 
Vincence László. Přijďte načerpat 
spoustu praktických rad, na jejichž 
základě udržíte své zdraví v dobrém 
stavu. Seznámíte se s metodou čín-
ské tlakové masáže, naučíte se, jak 
si pomocí správné chůze ozdravit 
páteř a vnitřní orgány. Na semináři 
zazní teoretické informace, ale zís-
káte především spoustu užitečných 
praktických tipů.

Norsko – 
nejsevernější krásy 
Evropy

Ve čtvrtek 14. února v 17 hod. při-
vítáme v knihovně už podruhé 
Mgr. Dobromilou Patákovou, ve-
doucí hvězdárny ve Vyškově. Před 
dvěma lety nám vyprávěla o své 
cestě na poloostrov Kola, letos se 
spolu s ní vypravíme na severový-
chod Norska. Dostala se do téměř 
neobydlených oblastí vzdálených 
od centrální části Norska, kam 
mnoho turistů nesměřuje. Jak se liší 
život běžných lidí na dálném severu 
v Norsku v porovnání s Ruskem? 
Jak se cestuje v zemi, kam si s sebou 
i Němci berou konzervy? Stojí za to 
jet až na Nordkapp? A jaká překva-
pení přineslo červencové počasí da-
leko za polárním kruhem a na bře-
zích Barentsova moře? Uslyšíte 
odpovědi nejen na tyto otázky, ale 
dozvíte se i spoustu dalších zajíma-
vostí. Nenechte si ujít inspiraci pro 
cestování bez cestovky. 

Pokračování virtuální univerzity třetího věku
V úterý 5. února v 9.30 hod. za-
hajujeme letní semestr virtuální 
univerzity třetího věku, která je ur-
čena všem zájemcům – seniorům. 
Otevíráme další cyklus přednášek 
nazvaný „Dějiny oděvní kultury“. 
Ing. Petr Tylínek nám v šesti vi-
deopřednáškách přiblíží dějiny 
módy od úplných počátků do ob-
dobí renesance. Navštívíme oblast 
starověké Mezopotámie, starověký 
Egypt, Řecko i Řím, budeme sle-
dovat cesty byzantské a křesťanské 
středověké kultury a přes období 
baroka se dostaneme až k rene-
sanci. Vydáme se na dlouhou pouť 
módní historií, ale dozvíme se 
hodně i o dějinách kultury a umě-
ní a nahlédneme i do životního 
stylu dané doby. Scházet se bude-
me každé druhé úterý, vždy v 9.30 
hod. v podkrovním sále knihovny. 
Upozorňujeme, že kurz je placený 

a jeho účastníci by měli zvládat 
základy práce na počítači a mít 
přístup k internetu. Ale nemusí-
te se obávat přílišné náročnosti 
– přednášky jsou tvořené přístup-
nou, populárně naučnou formou. 
Nejde samozřejmě jen o získávání 
vědomostí. Jde o příjemně strá-
vené dopoledne a o pravidelná 
setkávání účastníků stejné gene-

race, kteří společně tráví volný čas 
a navazují přátelství. Přihlášky při-
jímáme na první hodině. Chcete-li 
se dozvědět víc, přijďte si první 
lekci nezávazně vyzkoušet, po je-
jím skončení se rozhodnete, zda 
budete chtít ve studiu pokračovat. 
Zúčastnit se mohou jak studenti 
předchozích kurzů, tak noví zájem-
ci. Těšíme se na vás.

Sukulenty jako bonsaje

Prostějovský sběratel a pěstitel su-
kulentních rostlin Adolf Tomandl 
nás seznámí s pěstováním, tva-
rováním, rozmnožováním a ošet-

řováním sukulentních bonsají. 
Dozvíme se, jak vybírat z nepře-
berného množství tvarů a kate-
gorií, uvidíme unikátní snímky 

sukulentů z jejich nalezišť v jižní 
a střední Africe (Kapsko, Namíbie, 
Somálsko, Keňa) i v jiných částech 
světa (např. Jemen, Kuba, Mexiko 
aj.). Hlavní obrazová část před-
nášky bude věnována samozřejmě 
snímkům sukulentních bonsají 
pořízeným v našich i zahraničních 
botanických zahradách, na výsta-
vách sukulentních rostlin a ve sbír-
ce Adolfa Tomandla. Fotografie 
doplní zasvěcený komentář i rady 
týkající se pěstování těchto rostlin, 
možností jejich získávání nákupem 
nebo ze semen. Chybět nebudou 
tipy a doporučení na rody a dru-
hy sukulentů, včetně těch, které 
zatím nejsou zcela běžné, ale pro 
pěstování jako bonsaje jsou vhod-
né a perspektivní. To vše ve čtvrtek  
7. února v 17 hod.
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PLESY NA PROSTĚJOVSKU 2019 ÚNOR
TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec POŘADATEL
1. 2. Maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov SOŠ podnikání a obchodu Prostějov

2. 2. Hasičský ples Kulturní dům Kralice Kralice n/H SDH Kralice

2. 2. Obecní ples Kulturní dům Smržice Smržice Obec Smržice

2. 2. Maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov RG a ZŠ města Prostějova

2. 2. Hasičský ples Kulturní dům Žárovice Žárovice SDH Soběsuky

8. 2. XI. reprezentační ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice Prostějov venkov o.p.s.

9. 2. Ples ČSSD Multifunkční budova Čechy p/K Čechy p/K místní organizace ČSSD

9. 2. Hanácký bál Kulturní dům Kralice Kralice n/H Hanácký soubor Klas Kralice 

9. 2. Fotbalový ples Sokolovna Ptení Ptení FC Ptení

9. 2. Myslivecký ples Kulturní dům Lipová Lipová Myslivecký spolek Lipová-Hrochov

9. 2. Šibřinky aneb maškarní karneval pro dospělé Sokolovna Dubany Vrbátky Obec Vrbátky

9. 2. Obecní ples Kino Krumsín Krumsín Obec Krumsín

15. 2. Reprezentační ples školy a klubu přátel GJW Společenský dům Prostějov Prostějov GJW Prostějov

15. 2. Maturitní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SOŠ automobilní Prostějov

15. 2. Hasičský ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice SDH Mostkovice

15. 2. Fotbalový ples Sokolovna Kostelec n/H Kostelec n/H FC Kostelec na Hané

15. 2. Fotbalový ples Sokolovna Čechovice Čechovice TJ Sokol Čechovice

16. 2. Obecní ples Sokolovna Olšany Olšany u PV Obec Olšany u PV

16. 2. Hasičský ples Sokolovna Vřesovice Vřesovice SDH Vřesovice

16. 2. Šibřinky Kulturní dům Pivín Pivín TJ Sokol Pivín

16. 2. Ples KDU-ČSL Městské divadlo v Prostějově Prostějov KDU-ČSL

16. 2. Hanácký bál Kulturní dům Kralice Kralice Hanácký soubor Klas Kralice

16. 2. Hasičský ples Multifunkční budova Čechy p/K Čechy p/K SDH Čechy pod Kosířem

16. 2. Ples Spolku Plumlovských nadšenců Kulturní dům Žárovice Žárovice SPN

16. 2. Maškarní bál Sokolovna Smržice Smržice TJ Sokol Smržice

16. 2. Maškarní bál Sokolovna Čechovice Čechovice ZŠ Palackého, pracoviště Čechovice

16. 2. Ples obce Držovice 2019 Obecní dům Držovice Držovice Obec Držovice

22. 2. Hanácký bál Městské divadlo v Prostějově Prostějov Mánes

22. 2. Reprezentační maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov SOŠ průmyslová a SOÚ strojírenské Prostějov

23. 2. XXV. zemědělsko-potravinářský ples Společenský dům Prostějov Prostějov Okresní agrární komora Prostějov

23. 2. Sportovní ples Sokolovna Určice Určice TJ Sokol Určice

23. 2. Hasičský ples Kulturní dům Lipová Lipová SDH Lipová

23. 2. Rockový bál Kulturní dům Žárovice Žárovice SPN

23. 2. Divadelní ples Sokolovna Němčice n/H Němčice n/H DS Na Štaci o.s., Němčice n/H

23. 2. Obecní ples Sokolovna Dubany Vrbátky Obec Vrbátky

Vánoční prohlídky přilákaly desítky Prostějovanů
Také o letošních svátcích proběh-
ly vánoční prohlídky prostějov-
ských chrámů, které připravily 
studentky Střední odborné ško-
ly podnikání a obchodu. Na Sv. 
Štěpána si zájemci mohli pro-
jít kostelem Povýšení sv. Kříže 
a v sobotu 5. ledna bývalým kláš-
terním chrámem milosrdných 
bratří.  Prohlídky byly doplněny 
povídáním o vánočních tradicích 
a zvycích.  První vánoční prohlíd-
ky v hlavním kostele proběhly 
již v roce 2013 a staly se pěknou 
tradicí. SOŠPO se průvodcovské 
činnosti věnuje již od roku 2003. 

Marek Moudrý

Změna programu vyhrazena.
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SLUNNÉ POZEMKY
VRAHOVICE

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ
VELIKOST OD 598 m2 DO 740 m2

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

www.jhreality.cz

Vodní 23, Prostějov
tel.:  608 805 659, 775 341 705
e-mail: jhreality@jhreality.cz

RV
18
02
55
1/
01

INZERCE

Staňte si i Vy součástí 
vyjímečného projektu.
Novostavba velkometrážních bytů 4+kk, 3+kk se zahradou/
prostornou terasou, vzdálených 5 min. od centra města. V ceně 
bytu parkovací stání, skladovací kóje 7 m2, zahrada/terasa. 

Vysoký standard vybavení. Podlahové topení, vlastní topný 
okruh, vinylové vysokozátěžové podlahy, zděné sprchové 
kouty i vany v každém bytě, koupelnový nábytek. Oddělené 
WC. Promyšlené dispozice zaručují naprosté soukromí.

Tel.: 734 245 465 

RV
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00
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8/
01

První pomoc u TRIVISU
Další školní rok je v plném proudu. To 
si uvědomují i žáci druhého ročníku 
Střední školy TRIVIS. Ti absolvovali 
v rámci předmětu IZS (integrova-
ný záchranný systém) týdenní praxi 
na Střední zdravotnické škole v Pros-
tějově s cílem prohloubit znalosti týka-
jící se poskytování první pomoci. Tyto 
poznatky mohou pak využít nejen při 
náročném povolání policistů, hasičů, 
vojáků, ..., ale i v každodenním životě. 

S problematikou poskytování prv-
ní pomoci jsme se seznámili již v prv-
ním ročníku studia v rámci předmětu 
péče o zdraví a první pomoc. Praxe 
nám umožnila propojit již nabyté vě-
domosti s novými a využít je prakticky 
pod dohledem odborníků. Velký dík 
patří zúčastněným pedagogům Střed-
ní zdravotnické školy za spolupráci při 
realizaci kurzu první pomoci. 

V průběhu týdne jsme si ukáza-
li, jak postupovat při jednotlivých 
stupních popálenin a typů zlomenin, 
jak zastavit tepenné a žilní krvácení, 
a hlavně jak poskytnout první pomoc 
člověku v ohrožení života. Poskytnutí 
první pomoci osobě, která je v nebez-

pečí smrti nebo jeví vážné známky 
poruchy zdraví nebo jiného vážného 
onemocnění, je dle §150 trestního 
zákona povinnost. Někdy stačí oprav-
du málo k tomu, aby byl lidský život 
zachráněn. Často se však stává, že se 
lidé poskytnout první pomoc bojí, 
nebo dokonce dělají, že se jich nasta-
lá situace vůbec netýká. Argumentují 
třeba tím, že neví, jak na to. Toto ov-
šem není žádná výmluva. Každý, kdo 
vidí, že není něco v pořádku, může 
přijít, osobu oslovit a zavolat záchran-
nou službu. Ta už ví, jak danou situaci 
řešit, a poradí, jak dále pokračovat. 
Operátoři většinou komunikují s vo-
lajícím až do příjezdu zdravotnic-
ké záchranné služby. Poté už je vše 
v rukou záchranářů a vy můžete mít 
dobrý pocit, že jste přispěli k záchraně 
lidského života. Teď je to někdo jiný, 
ale jednou to můžete být právě vy, kdo 
bude poskytnutí první pomoci potře-
bovat, a určitě byste také chtěli, aby 
vám nebo vašim blízkým někdo první 
pomoc poskytl ….

Sabina Machátová, 2. B Trivis – 
TRIVIS SŠV Prostějov, s.r.o.

Pozitivní myšlení na prostějovské 
zdravotnické škole
Není umění se neustále chlubit 
úspěchy studentů, případně tím, 
o kolik eur se již podařilo podojit 
EU. Je dobré občas upozornit na to, 
zda jsme schopni myslet na druhé, 
případně zda jsme ochotni nezištně 
pomoci někomu ze svého. Na pros-
tějovské zdravotnické škole se právě 
toto pozitivní myšlení snaží nefor-
málně rozšiřovat během celého škol-
ního roku. Vynecháme dnes takové 
klasické akce, jako je Srdíčkový den, 
Květinový den, Sněhuláci pro Af-
riku a aktivity spojené s projektem 
Prostějov – zdravé město, kde škola 
dlouhodobě spolupracuje s pros-
tějovským magistrátem a složkami 
IZS, které jsou samozřejmě nesmír-
ně důležité, ale zaměříme se i kapku 
jinam. Celá Evropa řeší příliv mig-
rantů – a objevují se myšlenky, a to 
různým způsobem správné, že je po-
třeba pomoci přímo v zemích třetí-
ho světa, a to tak, že různým způso-
bem. Necháme vládám a vojenským 
organizacím, jak na to z hlediska 

globálního pohlíží a jaká hodlají při-
jmout řešení, ale podíváme se, jak 
k tomu přistoupili na prostějovské 
„zdravce“ v podobě „malého kamín-
ku“. Žáci třetího ročníku se společně 
se svojí třídní rozhodli, že podpoří 
projekt organizace „Člověk v tísni“ 
a na dálku zakoupí pro rozumné 
jedince v daleké Africe, kteří ne-
hodlají řešit problém ve svém státě 
emigrací, ale pomocí pro vlastní stát 
v různé formě, domácí zvíře, které 
může pomoci rozvoji zemědělství 
v tamních končinách. Domluvili se 
a peníze již dnes putují na to správné 
místo. Sama třídní Jolana Uvízlová 
uvedla, že byla mile překvapena ak-
tivitou svých „dětí“, ano, pro třídní 
na „zdravce“ jsou jejich svěřenci je-
jich dětmi, a pochopitelně přispěla 
také a částku na potřebnou úroveň 
dorovnala. Dnes tedy již v dalekém 
černém kontinentu běhá jedno ze-
mědělské zvíře za „prostějovské“ pe-
níze a to je určitě dobře.  

-mm-



20 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

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

Výstava s výše uvedeným názvem zahrnuje díla  omezeného časo-
vého úseku v tvorbě malíře a grafika, který na mapě českého výtvar-
ného umění zaujímá jedno z předních míst. Nevelká kolekce, která 
byla do Prostějova zapůjčena z Galerie moderního umění v Hrad-
ci Králové, se zaměřuje na málo známá díla – na rané práce z let 
1907–1909 a představuje obrazy s motivy čerpanými při pobytu 
a studiu v Itálii, portrétní umění autora, rozměrný obraz inspirovaný 
osobními prožitky z vojenské služby v Pulji a nechybí ani zátiší a vel-
mi známý obraz Slunečnice. I tuto výstavu lze navštívit do 3. března.
Od 7. března vystřídá výstavy děl M. Knížáka a B. Kubišty tvorba 
prostějovského rodáka M. A. Evžena Hanzalíka, absolventa grafic-
kého designu na VŠUP Praha. Autor vystaví velkoplošné malby a in-
teriérové plastiky.

OBRAZY ŽIVOTA ALŽBĚTY ZELENÉ
od 15. 2. do 21. 4. 2019
vernisáž 14. 2. 2019 v 17 hodin

Výstava ke stému výročí naro-
zení prostějovské malířky Alž-
běty Zelené představí výběr 
z jejího rozsáhlého díla, ze-
jména ze soukromých sbírek. 
Průřez její celoživotní tvor-
bou, kterou tvoří portréty, zá-
tiší, průmyslové krajiny a také 
náměty z hanáckého folklóru, 
můžete v prostorách hlavní 
budovy Muzea a galerie v Pro-
stějově na nám. T. G. Masary-
ka 2 v Prostějově zhlédnout 
od 15. 2. do 21. 4. 2019. Ver-
nisáž výstavy se uskuteční dne 
14. 2. 2019 v 17:00 hod.
Alžběta Zelená, roz. Kleine-
rová, se narodila v Prostějo-
vě dne 19. 2. 1919 v rodině 
drobných židovských řemeslníků. Stejně jako její o 4 roky starší sestra 
Margita ráda malovala. Za války odešla do Anglie, kde studovala vý-
tvarnou školu, vystavovala i vyučovala. Zde se také setkala se svým 
pozdějším manželem Josefem Zeleným. Společně se svým malým syn-
kem Iljou se pak roku 1946 vrátila do Prostějova. Časem přibyli do ro-
diny ještě další dva synové, Josef a Boris. Po návratu do vlasti pracovala 
Alžběta Zelená jako grafička, malovala na textil a později, když jí byl 
uznán diplom z britské školy, pracovala jako učitelka výtvarné výcho-
vy. Ve volných chvílích se však věnuje své lásce – výtvarnému umě-
ní, a splněným snem se stává také samostatný ateliér na ulici Újezd, 
ve kterém tvořila takřka až do své smrti. Vystavovala buď samostat-
ně, nebo po boku regionálních výtvarných umělců té doby, jako byl 
Karel Vaca či Oldřich Lasák. V roce 2002 měla zatím poslední výsta-
vu v Muzeu v Prostějově. Zemřela 24. 8 2004 a je pochovaná na no-
vém židovském hřbitově v Prostějově v rodinném hrobě Kleinerů. 

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

DĚVČATA Z POKOJE 28, L 410 TEREZÍN 
do 31. 3. 2019

Ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze bude v prostorách Špalíč-
ku uvedena výstava Děvčata z pokoje 28, L 410 Terezín. Na dvanácti 
panelech je zachyceno téma, které se v historii z tohoto období obje-
vilo již mnohokrát. Tentokrát je však stěžejní část výstavy věnována

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

VÁNOCE 1918 – PŘED A PO…
do 3. 2. 2019

Výstava přibližuje Vánoce v zákopech na bojištích 1. světové války 
a Vánoce v nově vzniklé Československé republice. 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

17. prosince byla ve výstavním sále 
v hlavní budově muzea otevře-
na vernisáží výstava děl profesora 
Milana Knížáka nazvaná jednodu-
še – 30 portrétů. Autor, který byl 
osobně přítomen a přilákal téměř 
stovku zájemců, vyprávěl o vzni-
ku myšlenky vytvořit tento pro něj 
v mnoha směrech netypický cyklus. 
Na počátku byl dar 33 dřevěných 
desek, které nejdříve rok ležely la-
dem a pak na ně Milan Knížák za-
čal malovat portréty osob, které 
mu utkvěly v paměti a znamenaly 
v jeho životě něco podstatného. 
V plejádě jmen jsou zastoupeni 
básníci, filozofové, malíři, hudeb-
níci i politici. Všechny portréty doplňují velmi zajímavé autorské ko-
mentáře, které jsou nedílnou součástí konkrétního díla. Pozornému 
návštěvníkovi jistě neunikne, že portrétů je ve skutečnosti 31. Oním 
do posledním chvíle utajovaným dílem, které autor namaloval speciál-
ně pro prostějovskou výstavu a bylo odhaleno až v průběhu vernisáže, 
je Jiří Wolker. Z velmi niterného vztahu k tomuto básníkovi se autor 
vyznal během svého úvodního slova a s dojetím recitoval verše, které 
má nejraději. Výstava, která je v mnoha směrech nesporně zajímavá 
a výjimečná, je realizována ve spolupráci s Galerií umění Prostějov 
a bude přístupná do 3. března.

BOHUMIL KUBIŠTA - BAREVNÉ VZTAHY
do 3. 3. 2019
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EXPOZICE JIŘÍHO WOLKERA

EXPOZICE NÁRODOPISUEXPOZICE 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

každodennímu životu se všemi jeho součást-
mi. Přátelství, naděje a přežití, to vše zachycují 
citace z deníků děvčat z pokoje 28 v Terezíně. 
Patnáct dívek, které na jednom pokoji společně 
přežily všechny útrapy holocaustu, vzpomínají 
a přibližují sílu trvalého přátelství. Výstava vznik-
la podle knihy německé autorky Hannelore Bre-
nner – Wohnschick. Ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém je 
výstava doplněna o „pokoj 25“, v němž v terezínském ghettu pobý-
vala prostějovská rodačka žijící nyní v Tel Avivu paní Maud Beerová.

PROGRAM HANIN KUFŘÍK  
U PŘÍLEŽITOSTI VÝSTAVY DĚVČATA Z POKOJE 28:
Během výstavy „Děvčata z pokoje 28“ se uskuteční dne 28. 2. 2019 
několik programů zvaných „Hanin kufřík“. Cílem programu je sezná-
mení se, na základě dokumentů a předmětů, s osudy některých rodin 
z Protektorátu Čechy a Morava za 2. světové války. Programy povede 
edukátorka z Židovského muzea v Brně paní Táňa Klementová. Cena 
za jednotlivce bude 40 Kč. Možnost přihlásit se mají školy i veřejnost, 
a to u muzejních edukátorek. Možnost přihlásit se je do 10. 2. 2019.
Kontakty: Mgr. Alena Zatloukalová: azatloukalova@muzeumpv.cz, 
770 128 305
Bc. Beata Petříková, DiS.: bpetrikova@muzeumpv.cz, 778 498 359

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ V MUZEU

Čtyři desítky příznivců Muzea a galerie v Prostějo-
vě, p. o., se v předvánočním čase sešly ve výstav-
ních sálech na posezení, kde jim příjemné tóny 
manželů Kaprálových a doprovodu zpestřily pro-
gram, který si připravily vedoucí jednotlivých sekcí. 
Videoprezentace se zasvěceným komentářem byla zaměřena na nejzajíma-
vější projekty posledních roků, ale návštěvníkům bylo odhaleno i mnoho 
ze zákulisí „práce muzejníkovy“ a také z historie a počátků této instituce. 
Nebyl opomenut ani vznik a činnost hvězdárny, kterou s velkým zaujetím 
okomentovala její bývalá pracovnice . Závěrem potom paní ředitelka popřá-
la všem přítomným krásně prožité vánoční svátky a vše nejlepší do nového 
roku. Někteří účastníci tohoto setkání si ještě dlouho po skončení programu 
užívali příjemnou atmosféru i hudbu a podle jejich nadšených ohlasů by se 
z této akce mohla stát hezká tradice na závěr roku.

EXPOZICE GEOLOGIEEXPOZICE HISTORIE

EXPOZICE ARCHEOLOGIE

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

HLAVNÍ BUDOVA NA NÁM. T. G. MASARYKA 2
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ – 
HVĚZDÁRNA

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

Přednáška
GRAVITAČNÍ VLNY – 
prof. RNDr. JAN NOVOTNÝ, CSc. 
14. 2. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN 
V době, kdy Einstein dospíval k definitivní 
podobě rovnic obecné teorie relativity, byl 
k dispozici jen jeden fakt, který svědčil v je-
jich prospěch - posun přísluní lanety Merkur. 
Einstein úspěšně usiloval o rozšíření katalogu 
testů své teorie - problém byl ovšem v tom, že 
šlo o velmi malé efekty, které bylo při tehdejší 
úrovni techniky velmi obtížné pozorovat. Přes-
to cesta k ověření obecné teorie relativity sla-
vila trvale úspěchy: odchylka světla v blízkosti 
velkých hmot, posuny spekter, zpožďování sig-
nálů, setrvačníkové jevy, relativistická astrofy-
zika a kosmologie. Až donedávna však zůstávala nepotvrzena jedna 
z nejzávažnějších Einsteinových předpovědí: existence gravitačních 
vln. Přímého potvrzení jsme se dočkali až 100 let po první Einsteinově 
publikaci o nich. Dnes už je zaznamenáno 11 průchodů gravitačních 
vln a další budou nepochybně následovat. Přednáška se zabývá histo-
rií předpovědi a objevu gravitačních vln, způsoby jejich detekce a vý-
znamu, který mají pro dnešní i budoucí fyziku a astrofyziku.

Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. 
Vstupenky 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 a ve středu od 17:30 do 18:30 hodin pro klub Hvěz-
dárníček a zvídavé děti. 

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
16. 2. (sobota)
Během Astronomického víkendu je možné v sobotu navštívit hvězdár-
nu a zúčastnit se pozorování Slunce od 14:00 do 15:00 hodin a pozoro-
vání večerní hvězdné oblohy od 18:30 do 19:30 hodin. Vstupné dospělí 
40 Kč, děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč.

ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
V sobotu 16. 2. v 15:00 hodin soutěž 
pro děti „KOMETY“. Soutěži bude před-
cházet povídání o těchto kosmických 
poutnících, kteří občas ozdobí naši po-
zemskou noční oblohu. 
Vstupné děti, studenti, senioři, invalidé 
20 Kč a dospělí 40 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
VYPRÁVĚNÍ HAJNÉHO VONÁSKA
Zbloudilý houbař se ocitne v hájovně, zde vy-
slechne příběh o Orionovi, Býku, Velkém a Ma-
lém psu, Štíru a Kuřátkách. Tato zimní souhvěz-
dí můžete spatřit na noční obloze. 

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

PRÁZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ
V prázdninových dnech od 4. února do 8. února je možné navštívit 
hvězdárnu kterýkoli pracovní den.

Pozorování Slunce proběhne od pondělí do pátku vždy od 14:00 
do 15:00 hodin.

Každý pracovní den, vždy od 10:00 hodin přinášíme dětem pohádku:

4. 2. v 10:00 hodin: Jak si mlsné medvídě chtělo líznout mlíčka z Mléč-
né dráhy

5. 2. v 10:00 hodin: Měsíc u krejčího
6. 2. v 10:00 hodin: O pyšné princezně, zlém draku a siláku Herkulovi
7. 2. v 10:00 hodin: Jak Saturn prstenec pozbyl
8. 2. v 10:00 hodin: Jarní pohádka 
Vstupné děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč a dospělí 40 Kč.

VÝSTAVY
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE

První i druhá výstava jsou dostupné na začátku astronomických po-
řadů a pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě 
i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 40 Kč, děti, 
studenti, senioři a invalidé 20 Kč. Třetí, čtvrtou a pátou výše uvede-
nou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

ASTRONOMICKÉ KLUBY
XXVII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5–11leté děti se schází ve středy od 16:30 hodin. Obsahem 
únorových setkání bude seznámení se sluneční soustavou. Za vhod-
ných podmínek doplněno pozorováním Měsíce, planet a souhvězdí. 
Pololetní poplatek 150 Kč.

XLVIII. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání 
základů astronomie a astronomická pozorování. Astronomický klub 
GEMINI je rozdělen na dvě části. Klub GEMINI I je určen pro kohokoliv 
ve věku od 10 let. Termíny schůzek GEMINI I jsou každý pracovní 
čtvrtek v 16:30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 
300 Kč. Klub GEMINI II je koncipován jako pokračovací kurz GEMINI I a je 
určen pro pokročilejší a vážné zájemce o astronomii. Schůzky 
se konají každé pracovní pondělí od 16:30 hodin. Jednorázový 
poplatek na školní rok činí 400 Kč. Podrobné informace lze získat 
na telefonu 724 013 039.  Změna programu vyhrazena.
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Alžběta Zelená
Přednáška Klubu histo-
rického a státovědného 
v Prostějově
Na úterý 19. února 2019 

připadá přesně 100. výročí narození 
významné prostějovské malířky Alž-
běty Zelené, rozené Kleinerové (1919-
2004), a při příležitosti tohoto kula-
tého jubilea připravil Klub historický 
a státovědný v Prostějově přednášku 
o jejím životě a díle. Mluveným slo-
vem vás doprovodí Bc. Romana Cás-
ková, studentka Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, oboru 
dějiny umění, a absolventka Univer-
zity Palackého v Olomouci, která se 
životními osudy a malířskou tvorbou 
Alžběty Zelené zabývala ve své baka-
lářské práci. Zbývá dodat, že ukázku 
z díla Alžběty Zelené si mohou zá-
jemci prohlédnout na připravované 
výstavě, která se bude konat v Muzeu 
a galerii v Prostějově.

Klubová přednáška se uskuteční 
v tradiční třetí úterý v měsíci, dne 
19. února 2019, v 17 hodin ve výstav-
ním sále Státního okresního archi-
vu Prostějov v Třebízského ulici č. 1. 
Všichni jsou srdečně zváni. -tc-

VZDĚLÁVACÍ AKCE
ASOCIACE REIKI MORAVA z.s. 

vás zve na únorový seminář:
16. 2. 2019 sobota 10.00 hod

TRADIČNÍ USUIHO REIKI – I. STUPEŇ 
– v sídle AREIM z.s., Plumlovská 79, Prostějov

Přibližně hodinová prezentace o REIKI, potom iniciace na REIKI. 
Následuje seminář o práci s REIKI a průběžné procvičování 

jednotlivých technik, které jsou součástí výuky prvního stupně. Iniciace 
probíhá individuálně. 

Získáte certifikát a praktický manuál. Ti, kteří již absolvovali  
I. stupeň pod AREIM z.s., mohou přijít na opakování (doporučuji okolo  

12 hod po úvodní části a iniciaci nových reikistů). Na výše uvedenou 
akci srdečně zveme všechny, kteří mají o danou problematiku zájem. 

Děti mohou být iniciovány od 3let. REIKI u dětí zintenzivňuje 
osobnostní rozvoj, posiluje imunitní systém, zvyšuje koncentraci 

a chrání před zneužíváním návykových látek. 
Úvodní přednáška s prezentací a zodpovězením dotazů je zdarma. 

Více info na webu nebo telefonu. Přihlásit se můžete na výše uvedené 
e-mailové adrese.

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

spolufinancován Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějov

www.reikimorava.cz 
mob: 608 707 122, e-mail: asociace@reikimorava.cz

Poděkování 
městu Prostějovu 
Děkujeme městu Prostějovu za fi-
nanční podporu 5000 Kč na diva-
délka o poskytování první pomoci 
pro děti z MŠ a ZŠ v rámci projektu 
- První pomoc není věda.

Děkuju.
Ing. Lenka Černochová
První pomoc není věda

Děkujeme  kulturnímu klubu DUHA, 
jeho vedoucí – paní Mgr. Pavle Vaš-
kové, za organizaci příjemných taneč-
ních večerů nejen pro seniory a výbor-
né muzice manželů Vyroubalových.

Taneční večery pořádá klub 
DUHA již více než dvacet roků. Rok 
bývá zakončen Silvestrovskou zá-
bavou. Tak tomu bylo i v roce 2018. 
Na Silvestra přišlo a přijelo tolik ná-
vštěvníků - nejen seniorů, že tanco-
vali a bavili se i ve vstupním prostoru.

Děkujeme městu Prostějov 
za podporu, zvláště pak paní ná-
městkyni primátora Ing. Miladě 
Sokolové, a těšíme se na tancování 
v roce 2019.

Za spokojené návštěvníky
manželé Francovi a Lisičtí
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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.

Ú N O R  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

NEDĚLE 10. ÚNORA | 19 HODIN | DIVADELNÍ SÁL 
SKUPINA A | DOPRODEJ | VYPRODÁNO
Božena Němcová: NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Tomáš Pavelka, Aleš Procházka
Režie: Miloš Horanský
VIOLA PRAHA

ÚTERÝ 12. ÚNORA | 19 HODIN | DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5N | DOPRODEJ
Rudolf Geri – Daniel Hevier – Karol Vosátko: FRIDA – MALOVAŤ A MILOVAŤ
Účinkují: K. Ivanková, M. Partlová, N. Poklušová, T. Palonder, M. Ochránek ad.
Orchestr diriguje: Rudolf Geri, choreografie: Magdalena Čaprdová
Režie: Karol Vosátko
BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ DIVADLO

ČTVRTEK 14. ÚNORA | 10 HODIN | DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY
Tadeusz Slobodzianek: NAŠE TŘÍDA
Hrají: L. Daňhel, A. Filipová, T. Hlostová/M. Vyhnálková j.h., O. Jiráček j.h., 
T. Lexová j.h., V. Piskala, D. Smečka j.h. ad., režie: Břetislav Rychlík
DIVADLO POLÁRKA BRNO

PÁTEK 15. ÚNORA | 10 HODIN | DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY 
Tadeusz Slobodzianek: NAŠE TŘÍDA
Hrají: L. Daňhel, A. Filipová, T. Hlostová/M. Vyhnálková j.h., O. Jiráček j.h., 
T. Lexová j.h., V. Piskala, D. Smečka j.h. ad., režie: Břetislav Rychlík
DIVADLO POLÁRKA BRNO

PONDĚLÍ 18. ÚNORA | 11 HODIN | DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY
Jan Drda – Zdeněk Barták – Petr Markov: HRÁTKY S ČERTEM
Účinkují: Z. Hrabal, M. Čížek, V. Kryške, Z. Klusák, P. Sklářová ad.
Režie: Karol Suszka
TĚŠÍNSKÉ DIVADLO ČESKÝ TĚŠÍN

ÚTERÝ 19. ÚNORA | 9 A 11 HODIN | DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY
Jan Drda – Zdeněk Barták – Petr Markov: HRÁTKY S ČERTEM
Účinkují: Z. Hrabal, M. Čížek, V. Kryške, Z. Klusák, P. Sklářová ad.
Režie: Karol Suszka
TĚŠÍNSKÉ DIVADLO ČESKÝ TĚŠÍN

ČTVRTEK 21. ÚNORA | 9 A 11 HODIN | DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY
Pavel Novák: ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
PAVEL NOVÁK A SKUPINA FAMILY

PÁTEK 22. ÚNORA | 9 HODIN | DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY
Pavel Novák: ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
PAVEL NOVÁK A SKUPINA FAMILY

NEDĚLE 24. ÚNORA | 17 HODIN | DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST
DNES TANČÍ A TVOŘÍ
Účinkují: žáci tanečního oboru ZUŠ V. Ambrose
Host: žáci tanečního oboru ZUŠ Konice
Choreografie: Pavla Krieger Jahodová, Nikola Hacarová, Adéla Zikmundová

NEDĚLE 24. ÚNORA | 20 HODIN | PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 
LISTOVÁNÍ Č. 5 | DOPRODEJ
Jiří Hanzelka/Miroslav Zikmund: LEGENDA H+Z – PRVNÍ CESTA
Hrají: Pavel Oubram, Tomáš Drápela

PONDĚLÍ 25. ÚNORA | 19 HODIN | DIVADELNÍ SÁL  | SKUPINA B | DOPRODEJ | LM 
Petr Markov – Jindřich Brabec: ZVONOKOSY
Účinkují: Z. Mollíková/I. Plíhalová, J. Krejčí/S. Šárský, 
M. Vlček/J. Tolaš, V. Bahník/L. Olma j. h., P. Martínek ad.
Choreografie: Lucie Martináková,  režie: Dagmar Hlubková
MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

ÚTERÝ 26. ÚNORA | 10 HODIN | DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY
Eduard Bass: KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA
Hrají: M. Zahradníček j.h., M. Šenkyřík, J. Kroneisl, K. Hýsková, 
L. Šmejkalová ad.
Režie: Vladislav Kracík
DIVADLO ŠUMPERK

STŘEDA 27. ÚNORA | 8.30 A 10 HODIN | DIVADELNÍ SÁL 
PRO ŠKOLY | LiStOVáNí.cz – scénické čtení
Petra Vejvodová – Miloš Gregor: 
NEJLEPŠÍ KNIHA O FAKE NEWS!!!
Účinkují: A. Novotný, J. Ressler

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2019:
2. 3. | ČTYŘLÍSTEK – POHÁDKOVÉ SOBOTY A NEDĚLE PRO DĚTI A RODIČE
Podle Jiřího Kahouna: PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
5. 3. | SKUPINA A | DOPRODEJ | VYPRODÁNO
Istvan Ӧrkeny: KOČIČÍ HRA
7. 3.  | 5. ABONENTNÍ KONCERT
NAPOLITÁNSKÉ PÍSNĚ
Jiří RAJNIŠ, baryton (sólista drážďanské Semperoper) 
& NAPOLITAN QUARTET
11. 3. | PRO ŠKOLY
TRAPAS NEPŘEŽIJU! ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ
12. 3. | PRO ŠKOLY
TRAPAS NEPŘEŽIJU! ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ
12. 3. | TROJÁK  | MIMO PŘEDPLATNÉ | VYPRODÁNO
Tenneessee Williams: SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
14. 3. | PRO ŠKOLY
Astrid Lindgrenová – Pavel Trtílek: PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
15. 3. | PRO ŠKOLY
Astrid Lindgrenová – Pavel Trtílek: PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA 
23. 3. | ČTYŘLÍSTEK – pohádkové soboty a neděle pro děti a rodiče 
Jan Werich: KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ | prodej od 11. 2. 2019
26. 3. | PRO ŠKOLY
Dagmar Spanlangová – Pavel Sýkora – Pavel Vašíček: 
POHÁDKY OVČÍ BABIČKY
27. 3. | PRO ŠKOLY
Dagmar Spanlangová – Pavel Sýkora – Pavel Vašíček: 
POHÁDKY OVČÍ BABIČKY 
31. 3. | SKUPINA B | DOPRODEJ
František Hrubín: KRÁSKA A ZVÍŘE

DÁLE PŘIPRAVUJEME:
10. 4. | 6. ABONENTNÍ KONCERT/LM
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO 
& DAVID EBEN & KRISKROSKVINTET | prodej od 11. 2. 2019
12. 4. | SKUPINA 5P | NÁHRADNÍ TITUL ZA ELEGANCE MOLEKULY 
David Jařab/Shakespeare: MACBETH – TOO MUCH BLOOD 
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ
CENY DIVADELNÍ KRITIKY 2017: INSCENACE ROKU
13. 4. | MIMO PŘEDPLATNÉ | PRO VEŘEJNOST
VLADIVOJNA LA CHIA – koncert
28. 4. | ČTYŘLÍSTEK – POHÁDKOVÉ SOBOTY A NEDĚLE PRO DĚTI A RODIČE 
Karel Čapek – Karel František Tománek – Marek Zákostelecký: DÁŠEŇKA  
prodej od 11. 2. 2019
14. 5. | SKUPINA A | DOPRODEJ
Lenka Smrčková - Pavel Khek: DEBURAU | prodej od 11. 2. 2019 
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MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC v Prostějově
Moravské divadlo Olomouc je v Pro-
stějově oblíbeným hostem, a proto 
Městské divadlo v Prostějově při-
pravilo hned dva jeho slavné tituly.

Pro milovníky opery a opere-
ty je připraven v pondělí 25. února 
2019 v 19 hodin populární český 
muzikál Petra Markova a Jindřicha 
Brabce ZVONOKOSY, který byl na-
psán podle slavného francouzského 
humoristického románu Gabrie-
la Chevalliera. Skandální kronika 
malého městečka na jihu Francie 
v krajině vína Beaujolais, kterým 
hýbe postavení pisoáru v jeho cent-
ru. Nejde jen o „veřejné blaho“, ale 
především o předvolební tah. Obec-
ní záchodek však rozdělí místní oby-
vatele na dva nesmiřitelné tábory. 
Brilantní satiru na maloměšťácké 
mravy a pokrytectví uvidíme v cho-
reografii Lucie Martinákové a režii 
Dagmar Hlubkové.

Dnes již klasická pohádka fan-
tastického autora a vypravěče Jana 
Wericha KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA 
PRVNÍ potěší děti a rodiče v sobo-
tu 23. března 2019 v 15 hodin. Jan 

Werich pohádku napsal na motivy 
příběhu Chytrá horákyně od Bože-
ny Němcové. Většina z nás si jistě 
pamatuje její půvabné filmové zpra-
cování z roku 1984 s Dagmar Patra-

sovou a Janem Čenským v hlavních 
rolích. V Prostějově uvidíme Vendu-
lu Novákovou a Lukáše Červenku, 
dramatizace a režie se ujal Jan Ťou-
palík.

Vyjímečné ŽENY 
v Městském divadle
Městské divadlo v Prostějově chystá 
v novém roce hned několik mimo-
řádných představení, ve kterých se se-
tkáme s velkými ženskými hereckými 
výkony. 

Tatiana Vilhelmová oslní v roli 
Boženy Němcové 10. února 2019 
v představení NEUMÍM JINAK NEŽ 
LÁSKOU. Hra vypráví o životě Bože-
ny Němcové s Josefem Němcem, kte-
rý byl plný dramat, vzpoury, souznění 
i poezie. Byla mučednicí lásky, hořela 
pro ni, neuměla jinak než žít láskou, 
ale nepotkala ji. A především byla 
velkou spisovatelkou, která pozdvihla 
naši literaturu k výšinám. Uhrančivá 
tvorbou i životním stylem. Nezkroti-
telně svobodná, spanilá duchem i zje-
vem. A vznešená tragickým údělem 
svého nedlouhého života.

Katarína Ivanková velkolepě 
ztvární mexickou malířku Fridu Kah-
lo v původním slovenském muzikálu 
hudebního skladatele Rudolfa Geriho 
a scenaristů Daniela Heviera a Karola 
Vosátka FRIDA – MALOVAŤ A MI-
LOVAŤ. Životní příběh legendární 
malířky je plný vášně, lásky, humoru, 
podmanivé hudby a tance. Bratislav-
ské hudobné divadlo uvítáme 12. úno-
ra 2019.(hašpry)
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Vítání dětí ze dne 10. 1. 2019
Viktorie Lauschová
Matěj Říha
Jakub Ošlejšek
Tomáš Vaněk
Alžběta Hrušťáková
Vojtěch Hudeček
Ella Krejčí
Jiří Zháněl
Kateřina Krejčí
Šárka Slováčková
Bára Formánková
Šimon Mikuš
Bára Bezdomniková
Jan Nezval

Pavel Vymazal
Rozálie Tomicová
Sebastian Sedláček
David Kolář
Sebastian Čureja
Tomáš Frehar
Gabriela Ruibarová
Veronika Kolinská
Jakub Dadák
Adam Srbený
Sofie Machová
Magdalena Blahová
Stela Budíková
Adéla Poláčková

Viktor Edgar Ha-
ratek 
Adéla Tesařová
Ester Enevová
Gita Bělková
Viktor Novotný
Natanael Dostál
Zlatan Havlíček
Beáta Zavadilová
Benjamin Zavadil
Alfréd Klabal
Lenka Rajsová
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KALEIDOSKOP
VERNISÁŽE

1. 2. 2019 17.00
Jaroslav Irsing – Podzemní království – výstava 
fotografií GALERIE Duha Kulturní klub u hradeb 

7. 2. 2019 16.00 Oldřich Skulil – Situace – vernisáž výstavy
Regionální informační centrum zámek, Pernštýnské 
náměstí 8

SPORT

9. 2. 2019 16.00
BCM Orli Prostějov – Sokol Písek Sršni, basketbal, 
Extraliga U17 Národní sportovní centrum, Za Velodromem 7

10. 2. 2019 10.00
BCM Orli Prostějov – BL Lokomotiva Plzeň,basket-
bal, Extraliga U17 Národní sportovní centrum, Za Velodromem 8

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY

31. 1. 2019–31. 3. 2019 provozní doba muzea Děvčata z pokoje 28, L 410 Terezín
Špalíček, Uprkova 18, Prostějov. Výstava probíhá 
ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém

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

únor–březen
provozní doba ZUŠ Vl. 
Amrose Absolventi ZUŠ se představují

ZUŠ Vl.Ambrose – GALERIE LINKA – Kravařova 14, 
Prostějov

1. 2.–5. 3. 2019
provozní doba Duha 
Kulturní klub u hradeb 

Jaroslav Irsing – Podzemní království – výstava 
fotografií GALERIE Duha Kulturní klub u hradeb 

do konce února 2019
provozní doba Národ-
ního domu Daniela Benešová – Světlo Národní dům, Vojáčkovo nám.1, Prostějov

7. 2.–3. 3. 2019

provozní doba Regio-
nálního informačního 
centra Oldřich Skulil – Situace – výstava

Regionální informační centrum zámek, Pernštýnské 
náměstí 8

Koncerty

14. 2. 2019 17.00 Veselé muzicírování – koncert rodičů a dětí ZUŠ Vl.Ambrose, Kravařova 14, Prostějov

19. 2. 2019 9.00 Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře ZUŠ Vl.Ambrose, Kravařova 14, Prostějov

28. 2. 2019 19.00 Společná věc – Vodnářský zvon Sokolovna, Skálovo náměstí 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY

16. 2. 2019 10.00 TRADIČNÍ USUIHO REIKI – I.STUPEŇ AREIM z.s., Plimlovská 79, Prostějov

OSTATNÍ

5. 2. 2019 15.30–18.00 Workshop MANDALA Komenského 17, Prostějov

16. 2. 2019 14.30 DĚTSKÉ SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY Sokolovna, Skálovo náměstí

20. 2. 2019 13.30–16.00 Dluhová poradna v roce 2020
kancelář č. 328, Magistrátu města Prostějova, Školní 4, 
Prostějov. 

23. 2. 2019 od 14.00 a od 15.00 Netradiční prohlídka kostela Povýšení sv. Kříže. kostel Povýšení sv. Kříže Prostějov 

24. 2. 2019 17.00 DNES TANČÍ A TVOŘÍ Městské divadlo Prostějov

25. 2. 2019 19.00 ZVONOKOSY – Moravské divadlo Olomouc Městské divadlo Prostějov

2. 3. 2019 15.00 PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ Městské divadlo Prostějov

23. 3. 2019 15.00
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ – Moravské divadlo 
Olomouc Městské divadlo Prostějov

31. 3. 2019 19.00 KRÁSKA A ZVÍŘE Východočeské divadlo Pardubice Městské divadlo Prostějov

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose  Prostějov, Kravařova 14, únor 2019
HUDEBNÍ OBOR
14. 2. 2019 v 17.00 hod. sál ZUŠ 
Veselé muzicírování - společný 
koncert žáků a rodinných 
příslušníků

19. 2. 2019 v 9.00 hod. sál ZUŠ
Okresní kolo soutěže ZUŠ 

v komorní hře s převahou 
dechových nástrojů

TANEČNÍ OBOR
24. 2. 2019 v 17.00 hod. sál 
Městského divadla
DNES TANČÍ A TVOŘÍ
vystoupení žáků TO ZUŠ 

Vladimíra Ambrose Prostějov, 
hosté žáci ZUŠ Konice

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie linka Kravařova 14 – únor 
- březen 2019 
Výstava Absolventi ZUŠ se 
představují – David Majirský, 

Karolína Kůrková

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

Změna programu vyhrazena
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Čerpol
Stabilní firma působící 30 let na trhu přijmeme do výborného pracovního 

kolektivu nové zaměstnance na tyto pozice:

 
CNC FRÉZAŘE NA 2 SMĚNNÝ PROVOZ 
Případně zaučíme, nutné však technické myšlení a základní 

zručnost v zámečnictví.

MECHANIKA, DĚLNÍKA NA OPRAVY  
A VÝROBU ČERPADEL 

Jedná se o práci na místě (ne montáže),  
1směnný provoz. 

Případně i zaučíme.

Nabízíme:
a nadstandartní platební podmínky 

a práci ve stabilní firmě
a dovolená navíc, bonusy, vánoční odměny apod.

a čisté prostředí
a příjemný kolektiv, klidná atmosféra a férové jednání

Výroba je v obci Žešov.

Pro zájemce o práci volejte tel.: 776 227 326  
nebo pište na e-mail cerpol.vyroba@seznam.cz

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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KINO PROSTĚJOV

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. 

2
ÚNOR

1. PÁ    15:30 PSí DOMOV PRO DĚTI

    17:30 ŽENy V BĚhU 
    20:00 ÚNIKOVÁ hRa 

2. SO   15:30 RaUBíř RaLF a INTERNET 3D

    17:30 ŽENy V BĚhU 
    20:00 TIchO PřED BOUří

3. NE   10:30 RaUBíř RaLF a INTERNET PRO DĚTI

    15:30 PSí DOMOV PRO DĚTI

    17:30 ŽENy V BĚhU 
    20:00 SLOŽKa 64 

4. PO   17:30 BOhEMIaN RhaPSODy 
    20:00 ROK OPIcE FILMOVÝ KLUB

5. ÚT   17:30 ROMa 
    20:00 ŽENy V BĚhU 

6. ST   17:30 DILILI V PaříŽI FILMOVÝ KLUB

    20:00 SLOŽKa 64
 
7. ČT   17:30 Na STřEšE 
    20:00 METaLLIca 180,-

 
8. PÁ   15:30 LEGO® PříBĚh 2 PRO DĚTI

    17:30 ŽENy V BĚhU 
    20:00 ÚNIKOVÁ hRa 

9. SO   15:30 LEGO® PříBĚh 2 PRO DĚTI

    17:30 MaRIE, KRÁLOVNa SKOTSKÁ 
    20:00 ŽENy V BĚhU 

10. NE  10:30 RaUBíř RaLF a INTERNET PRO DĚTI

    15:30 LEGO® PříBĚh 2 PRO DĚTI

    17:30 MaRIE, KRÁLOVNa SKOTSKÁ 
    20:00 SLOŽKa 64 

11. PO  17:30 NORSKÝ NINDŽa FILMOVÝ KLUB

    20:00 BOhEMIaN RhaPSODy 

12. ÚT  17:30 KOLBaBa - TO JE haVaJ! 200,- 

    20:30 Na STřEšE 

13. ST  15:30 JaN PaLach METRO SENIOR

    17:30 BOhEMIaN RhaPSODy
    20:00 SKLEP FILMOVÝ KLUB

14. ČT  17:30 ZRODILa SE hVĚZDa 80,-

    20:00 LéTO S GENTLEMaNEM 

15. PÁ  15:30 LEGO® PříBĚh 2 PRO DĚTI

    17:30 NEDOTKNUTELNí 
    20:00 aLITa: BOJOVÝ aNDĚL 

16. SO  15:30 LEGO® PříBĚh 2 PRO DĚTI

    17:30 aLITa: BOJOVÝ aNDĚL 
    20:00 BOhEMIaN RhaPSODy 

17. NE  10:30 RaUBíř RaLF a INTERNET PRO DĚTI

    15:30 PSí DOMOV PRO DĚTI

    17:30 aLITa: BOJOVÝ aNDĚL 
    20:00 ŽENy V BĚhU 

18. PO  14:00 ÚŽaSňÁKOVI 2 BIJÁSEK

    17:30 MaRIE, KRÁLOVNa SKOTSKÁ 
    20:00 IVaN FILMOVÝ KLUB

19. ÚT  14:00 ÚŽaSňÁKOVI 2 BIJÁSEK

    17:30 LéTO S GENTLEMaNEM 
    20:00 ROMa 

20. ST  17:30 LILy LaNE FILMOVÝ KLUB

    20:00 Na STřEšE
 
21. ČT  17:30 ÚhOřI MaJí NaBITO 
    20:00 VšIchNI TO VĚDí 

22. PÁ  15:30 JaK VycVIČIT DRaKa 3 PRO DĚTI

    17:30 BOhEMIaN RhaPSODy 
    20:00 MRaZIVÁ POMSTa 

23. SO  15:30 JaK VycVIČIT DRaKa 3 PRO DĚTI

    17:30 LéTO S GENTLEMaNEM 
    20:00 VšIchNI TO VĚDí 

24. NE  10:30 LEGO® PříBĚh 2 PRO DĚTI

    15:30 JaK VycVIČIT DRaKa 3 PRO DĚTI

    17:30 NEDOTKNUTELNí 
    20:00 SLOŽKa 64 

25. PO  14:00 MaLÁ ČaRODĚJNIcE BIJÁSEK

    17:30 KaFaRNaUM FILMOVÝ KLUB

    20:00 VšIchNI TO VĚDí 

26. ÚT  14:00 MaLÁ ČaRODĚJNIcE BIJÁSEK

    17:30 ŽENy V BĚhU 
    20:00 MRaZIVÁ POMSTa 

27. ST  15:30 ŽENy V BĚhU BaBy BIO

    17:15 SMRT V SaRaJEVU FILMOVÝ KLUB

    19:00 ZKÁZa DEJVIcKéhO DIVaDLa 250,- 

28. ČT  17:30 cO JSME KOMU ZaSE UDĚLaLI? 
    20:00 cOLETTE - PříBĚh VÁšNĚ 
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NABÍDKA PRÁZDNINOVÝCH BRIGÁD  
V PROSTĚJOVĚ A V OKOLÍ

NABÍDKA VÝHODNÝCH VÍKENDOVÝCH 
BRIGÁD

PŘIJÍMÁME ZAMĚSTNANCE CELOROČNĚ

PRACOVNÍ AGENTURA 
PAVLÍNA DUJKOVÁ

SVATOPLUKOVA 48, PROSTĚJOV

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

STROJNÍK, ŘIDIČ, ZEDNÍK
STAVEBNÍ DĚLNÍK, DLAŽDIČ
Nabízíme:
Odpovídající finanční ohodnocení      Stravenky / diety
Zaměstnanecké benefity       Nástup možný ihned           
Zajištění profesního a strojního průkazu       Možnost rozšíření na skupinu E 

Kontakt :  Michal Zbranek       739 079 900,        email: zbranek@galva.cz,         www.galvatrans.cz

ZEMNÍ PRÁCE - KOMUNIKACE - AUTODOPRAVA - ZÁKLADOVÉ DESKY - HRUBÉ STAVBY

INZERCE

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.

tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 11. února 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
Dekorativní leptání skla
KDY:  pátek 15. února od 16:00 

do 18:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

Husovo nám. 67, Prostějov
Na této tvořivé dílně si vyzkoušíme 
netradiční práci se sklem. Pomocí 
šablon a leptacího gelu vytvoříme 
krásné obrázky, nápisy nebo čísla 
na různých typech sklenic. Jedná se 
o nenáročnou a bezpečnou aktivitu 
vhodnou pro děti i dospělé. Poplatek 
40 Kč/osobu.

vycházka 
Vycházka z Pohodlí na Bělecký mlýn
KDY: sobota 16. února od 7:55 
do 15:00
KDE: Pohodlí, Ptení, Bělecký mlýn
Vycházka zimní krajinou nejen pro 
rodiny s dětmi po zelené turistic-
ké značce z Pohodlí přes Ptení až 

na Bělecký mlýn. Čeká nás putování 
podél potoka Ptenka až po její soutok 
s Romží, cestou potkáme několik 
studánek, budeme pozorovat zimní 
přírodu a plnit různé hravé úkoly. 
Účastníci získají zdarma letáček 
o povodí řeky Romže. 
Ráno odjezd autobusem směr Pro-
tivanov na zastávku Pohodlí, odjezd 
z Prostějova v 7:55 (stanoviště č. 
10). Návrat do Prostějova vlakem 
ze zastávky Zdětín dle počasí, nej-
později před 15. hod. Délka trasy 
asi 7 km. Poplatek 30 Kč/osobu. 
 

tvořivá dílna 
Keramika
KDY:  pondělí 25. února  

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.

Léčivá moc bylinek
KDY:  středa 27. února  

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

Husovo nám. 67, Prostějov
Přednáška bylinkáře Vládi Vytáska 
o využití léčivých rostlin pro léčbu 
různých nemocí a potlačení bolesti. 
V. Vytásek je zkušený bylinkář, žák, 
přítel a pokračovatel díla Pavla Váni 
a Josefa Zentricha, pravidelně přispí-
vá do časopisu Regenerace a můžete 
ho znát i z vystoupení s Jaroslavem 
Duškem či Martinou Kociánovou. 
Téma pro zimní období bude Ledviny, 
močový měchýř, revmatismus. Čeká 
nás ochutnávka čaje namíchaného 
autorem z jeho vlastních bylin. Popla-
tek 60 Kč/osobu.

Akce finančně podpořilo statutární 
město Prostějov.

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

Pro klienty aktuálně hledám
 byty 2+1, 3+1

 pozemek pro stavbu RD - PV a okolí
 novostavbu RD

 chatu – Plumlov, Stražisko

Ing. Marie Vymazalová
DOHODNĚTE SI SCHŮZKU.

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

Nespokojte se sériovou výrobou, chtějte kvalitu!
Rodinné truhlářství s dlouholetou tradicí

 Kuchyňské linky a další nábytek pro Váš byt i kancelář
 Vybavení bytů, domů, restaurací i komerčních prostor
 Výroba, montáž interiérových schodišť a zábradlí
 Interiérové dveře 
  Individuální přístup dle požadavků zákazníka, 

přesné zaměření, cenová nabídka a výkresová 
dokumentace

 Doprava na místo a montáž je samozřejmostí.
 KONTAKT:
Truhlářství Dostálek
Výšovice 18, 798 09, okr. Prostějov
mobil: +420 731 114 501, +420 731 114 067
email: dostr@centrum.cz 
www.dostelek-schody.cz

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.

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

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ  
PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
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Beseda s vicemistrem světa  
Ivo Koblasou
Kiwanis club Prostějov pozval 
do Prostějova paralympijského re-
prezentanta ČR v cyklistice na silni-
ci i na dráze Ivo Koblasu a jeho otce 
a manažera Ivo Koblasu st. V pro-
storách kavárny Národního domu 
v Prostějově se v úterý 15. ledna 
2019 uskutečnila beseda s účastní-
kem paralympiády v Londýně 2012 
a Riu 2016, vícenásobným medai-
listou z mistrovství světa, držitelem 
medailí z MS na dráze i silnici, dr-
žitelem českých rekordů na 1 km  
(MS Mexico 2012) a na 3 km  
(Shizuoka 2017). www.ivokoblasa.cz 

Ivo vyprávěl o své životní cestě. 
Narodil se v roce 1993 s těžkým po-
stižením a od dětství tíhl ke kolu. Díky 
nesmírnému úsilí jeho samotného 
i jeho rodičů a přátel začal závodit 
a postupně stírat rozdíl mezi postiže-
ným a zdravým cyklistou. Tvrdou pra-
cí se dokázal stát úspěšným českým 
paralympijským reprezentantem. 

Stojí za to připomenout jeho ži-
votní motto: „Svět není jen slunce 
a duha, je to hodně zlý a drsný mís-
to, a i když jsi sebesilnější, srazí tě 
na kolena a nechá tě klečet, když to 
připustíš. Nikdo nerozdává tak tvrdý 
rány jako život. Ale nejde o to, jak in-
kasuješ, tady jde o to, kolik ran une-
seš, a přesto se znovu zvedneš, kolik 
ran dokážeš přijmout a nezastaví 
tě. Jenom tak se vítězí. Chce to znát 
svoji cenu a jít houževnatě za svým, 
ale musíš umět snášet rány, a ne si 
stěžovat, že nejsi dobrý a tam, kdes 
chtěl. A ukazovat na toho a na toho, 
že to zavinili, to dělají zbabělci, a to ty 
nejsi... jsi lepší!“ (Rocky Balboa, film 
Rocky: The Eye of tiger).

O Ivovi se mluví jako o nástupci 
úspěšného českého paralympionika 
Jiřího Ježka. Ivo i jeho otec dlou-
ho odpovídali na spoustu dotazů 
posluchačů, kteří se pokoušeli na-
hlédnout do jejich života. Beseda 
se stala velmi příjemně stráveným 

večerem, který všechny zúčastněné 
obohatil. Je třeba poděkovat oběma 
hostům, že přijali pozvání Kiwanis 
clubu Prostějov a na besedu do Pro-
stějova přijeli.  

Ing. Jaromír Hruban
Kiwanis Club Prostějov, z.s.

Vánoční turnaj

V sobotu 29. 12. 2018 se v herně 
Kulečníku Prostějov z.s. odehrál 
tradiční turnaj dvojic v trojbandu 
na malém stole.

Letošní rok se turnaje zůčast-
nilo 24 hráčů jak z našeho oddílu, 
tak z řad lidí, kteří hrají kulečník 
pro zábavu v našem městě.

Po rozlosování do dvojic, které 
dalo dohromady hráče, byl turnaj 
zahájen. Od samotného  začátku 
bylo jasné, že o napínavé momen-
ty a usměvné chvile nebude nou-
ze. Nikdo nerad prohrává a po-
hled na ceny, které stály za to, 
dodával hráčům chuť do hry.

Po odehrání všech zápasů a se-
čtení výsledků se na prvním mís-
tě umístila dvojice AdámekŽilka, 
jako druhá skončila dvojice Chy-
til, Sklenář, jako třetí skončila 
dvojice Nenál-Ponížil největší sé-
rii turnaje 9 kvart zahrál p. Mar-
tin Dostál, který letos na mist-
rovství republiky konaném v naší 
herně získal titul mistra republi-
ky v disciplíně Kádr 52/1.

Vedení klubu děkuje hráčům 
za reprezentaci, příznivcům naše-
ho klubu za sympatie v roce 2018 
a do příštího roku přeje zdraví 
a pohodu.

Kulečník Prostějov z. s. chce 
touto cestou poděkovat Olomouc-
kému kraji a městu Prostějov 
za podporu a všem firmám, které 
turnaj podpořily, za sponzorství. 

Zdeněk Coufal

V sobotu 15. prosince 2018, se usku-
tečnil tradiční vánoční volejbalový 
turnaj absolventů reálného gymná-
zia města Prostějova. Na hřišti proti 
sobě nastoupilo 12 týmů složených 
z bývalých studentů, jeden tým uči-
telů a nově i tým složený z rodičů 
žáků školy. Turnaj má jasná pravi-
dla, přesto jde hlavně o pobavení 
a předvánoční setkání bývalých spo-
lužáků a dalších přátel školy. I když 
se jedná o turnaj tradiční, tento 

ročník byl přece jen v něčem netra-
diční. Oproti letům minulým, kdy 

jeho průběh zaštiťovala dnes již bý-
valá senátorka Božena Sekaninová, 

se letos o záštitu postaral nový pri-
mátor města Prostějova František 
Jura, který se zúčastnil i slavnostní-
ho vyhlášení. A jak to vše dopadlo? 
Do finále se tradičně probojoval tým 
učitelů, který změřil své síly s týmem 
Maturanti 2007. Na tento tým už 
učitelé nestačili a Maturanti 2007 
si tak odnesli nový, putovní pohár 
primátora. Po turnaji na všechny 
zúčastněné čekalo zasloužené občer-
stvení. A příští rok zase!

Aneta Lešanská

Volejbalový turnaj
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TECHNIK ÚDRŽBY 
 – SEŘIZOVAČ

INZERCE

Poděkování městu Prostějov 
za finanční podporu
Dny 7. až 10. prosince loňského roku 
patřily v katalánském přístavním 
městě Tarragona špičkové kulturistice 
a fitness. V exkluzívních prostorech 
Tarragona Trade Fair and Congress 
Centre, které je charakteristické tím, 
že se každým jeho patrem prolíná 
přírodní kamenná stěna, se odehrál 
loňský ročník mistrovství světa v kul-
turistice masters mezinárodní federa-
ce IFBB.

Šampionátu se zúčastnila také 
třináctičlenná česká reprezentační 
výprava, kterou doprovázeli státní 
trenéři Martin Novotný a Zdena Ra-
zýmová společně s místopředsedou 
SKFČR Martinem Loudou. Světové 
soutěže se účastnilo více jak 300 atle-
tů z celkem 39 zemí světa. 

Naší české výpravě se ve Španěl-
sku velmi dařilo. Česká reprezentace 
vybojovala ve Španělsku celkem 5 me-
dailí. Náš tým vybojoval jednu zlatou 
a čtyři bronzové medaile a obsadili 
jsme tak fantastické šesté místo v sou-
těži národů! 

Má maličkost přispěla do naší me-

dailové sbírky jedním bronzovým ko-
vem, a to v kategorii bikiny fitness žen 
od 40 do 44 let.

Chtěla bych touto formou velmi 
poděkovat statutárnímu městu Pro-
stějov, které svou finanční dotací po-
mohlo k realizaci mé reprezentační 
cesty na loňský světový šampionát. 

Jsem velmi hrdá, že jsem moh-
la úspěšně reprezentovat naši zemi 
a naše krásné město na prestižní svě-
tové soutěži ve Španělsku. 

Gabriela Erbenová

Jízda bez nehod
Akce se uskutečnila v sobotu 5. 1. 2019 
v areálu společnosti FTL– First 
Transport Lines, a.s., Letecká 8, 
Prostějov, a níže jsou uvedena jmé-
na řidičů, kteří dojeli rozhodnou 
hranici v této soutěži. Odměnu pře-
vzali řidiči z rukou prezidenta FTL 
Ing. Jaroslava Hanáka za účasti 
ostatních členů vedení společnosti 

a vedoucího dopravního inspekto-
rátu Policie ČR v Prostějově npor. 
Mgr. Vítězslava Matyáše.

Mimořádného úspěchu se po-
dařilo dosáhnout panu Jiřímu 
Mlčákovi, řidiči mezinárodní ka-
mionové dopravy, který za volantem 
odjel bez nehody neuvěřitelných 
3 250 000 km.  

Řidiči osobní dopravy

Matula Pavel 250 000 km

Růžička Michael 500 000 km

Pohlodka Anton 1 500 000 km

Přikryl Václav 2 750 000 km

Řidiči nákladní dopravy

Polnar Ivo 250 000 km

Karger Marek 250 000 km

Gröger Petr 500 000 km

Sedláček Jaroslav 2 250 000 km

Němec Josef 2 500 000 km

Dospiva Vlastimil 2 750 000 km

Harik Milan 2 750 000 km

Mlčák Jiří 3 250 000 km

Petra Nová
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Převážně sportovní vzpomínky Vlastimila Kadlece  XII. díl
Autor vzpomínek na často velmi 
úspěšné výkony prostějovských 
sportovních týmů a sportovců 
od roků po skončení druhé světové 
války, chce pamětníkům mnohé při-
pomenout. A mladším prokázat, že 
Prostějov byl městem sportu i v mi-
nulosti. Dnes přinášíme poslední díl. 
Fotografie jsou z archivu Vlastimila 
Kadlece.

Výborní byli u nás i tenisté 
a házenkáři

Kvalitní sport produkovali na antu-
kových dvorcích stadionu ve Spor-
tovní ulici prostějovští tenisté. 
Marie Salingerová – Vymazalová 
byla v předválečných letech mis-
tryní Moravy, po druhé světové 
válce pak byli vynikajícími prostě-
jovskými tenisty František Mašlan, 
František Šášek, Zdeněk Horník, 

dále MUDr. Oldřich Jonáš, Vondra, 
Šrach, Toulová, Bašná, Jiří Zeman, 
který vyhrál Pardubickou juniorku, 
Antonín Doseděl, Matzenauer, Leo-
na Lysá i další. 

A samozřejmě vynikající Karel 
Nováček. Začal s bruslením. Když 
jsem vodil na zimní stadion do ho-
kejové přípravky svého syna, viděl 
jsem Karlíka, který v malých botách 
s bruslemi doslova jakoby létal těs-
ně nad kluzištěm. Říkal jsem si – to 
bude hokejista.... Určitě by byl, ale 
zvolil nakonec tenis. Smíšené druž-
stvo prostějovského TK Plus je již 
v řadě desetinásobným mistrem 
České republiky, v minulosti byla 
členkou týmu i Čechošvýcarka Mar-
tina Hingisová. 

Výbornou měl prostějovský So-
kol I v padesátých letech minulého 
století českou házenou, hrála se 
na škvárovém hřišti stadionu za Kos-
teleckou ulicí. Nebyla tak rychlá ani 
tak tvrdá jako později u nás převza-
tá mezinárodní házená handbal. 
V prostějovském celku, který hrál 
nejvyšší moravskou soutěž, chránil 
branku Pupík, v poli hráli například 
bratři Doskočilové, Štefan a Radek 
Kravák, který byl i pianistou a di-
rigentem známého a vynikajícího 
prostějovského tanečního orchestru 
Miloslava Milotínského. 

Dnes je Prostějov doslova 
městem sportu
Chybí jen, bohužel, regulérní at-
letický stadion, když ten někdejší, 
fotbalový i atletický ve Sportovní 

ulici živoří. Před koncem minulé-
ho století, když byl ještě ve funkci 
předsedy prostějovského teniso-
vého klubu Alois Flašar, začal se 
rodit věhlas prostějovského tenisu 
příštích let. S Miroslavem Černoš-
kem se zasadili o nejprve skromné 
rozšiřování tenisového působiště 
za tehdejším fotbalovým hřištěm 
za Kosteleckou ulicí. Původně se 
jednalo o účelový skromný domek 
a u něj několik antukových teni-
sových kurtů. Jaký máme v našem 
městě tenisový areál v současnosti 
a kdo na tom má největší zásluhy, 
o tom se nemusím rozepisovat, 
to v Prostějově všichni vědí. Ani 
o tom, kolik měst má v České re-
publice tolik sportovních odvětví 
na nejvyšší úrovni. Tenis, ženský 
volejbal, basketbal, box, lukostřel-
bu, raftaře, parašutisty. Na velmi 
dobré úrovni máme hokej, fotbal, 
cyklistiku, nohejbal i některé dal-
ší sporty. A byli i jsou jednotlivci, 
kteří patřili či patří k nejlepšími 
z pohledu evropského či světového.

Svědky rozsáhlého dění v areá-
lu TK Plus Prostějov byly a jsou 
i nejvýznamnější osobnosti spor-
tovního života. I kulturního. Ale-
spoň dvě připojené fotografie to 
dokazují. 

Při příležitostné návštěvě jedno-
ho z našich předních komiků, Josefa 
Aloise Náhlovského, se mně podaři-
lo rozesmát i jeho. Vyprávěl jsem mu 
o zahraničním filmu, kde jsem viděl 
hrát v jedné roli postavu, vojáčka, 
a že mne hned napadlo, že by ta role 
seděla právě jemu. Zbídačení vojáci 
po prohrané bitvě někdy v předmi-
nulém století seděli v příkopu, špi-
naví, od krve, hladní, žízniví. A jejich 
velitel naříkal, že dopadli hrozně, 
kolik že jich bylo a nyní je jich jen 
deset. A ten vojáček řekl, že to mohlo 
být ještě horší. Na otázku, co mohlo 
být ještě horšího, řekl, že mohlo ješ-
tě pršet..... Stále vidím Náhlovského 
široce rozesmátý obličej s jeho typic-
kými brejličkami. 

A tak na konci mého převážně 
sportovního vzpomínání, upřímně 
a hluboce smekejme klobouky před 
všemi, kteří se o to naše současné 
město sportů tolik zasloužili.

Nová fotosoutěž na téma sportu
Sportovní komise Rady města Pros-
tějova vyhlásila čtvrtý ročník soutěže 
Sportovní fotografie prostějovského 
sportu. 

„Podporuji cíl soutěže, kterým 
je nejen samotné spojení kultury 
a sportu, ale i prezentace fotografií 
lidí, jejichž tvorba zviditelňuje sport 
v Prostějově. Soutěží se ve dvou ka-
tegoriích a sám autor fotek si zvolí tu, 
do které bude se svým obrázkem za-
řazen,“ uvedl náměstek primátora Jan 
Krchňavý, který má sportovní oblast 
ve své gesci. Jak doplnil, maximální 
počet fotografií od jednoho autora 
jsou dvě fotografie do jedné kategorie.

„Umělecká sportovní fotografie“
V této kategorii by měly být foto-

grafie, kde jsou v převaze emoce z pro-
středí sportovního výkonu, kde barvy 
a stíny převažují nad složkou – spor-
tovní výkon.  Mohou to být i hrátky 
s úpravou fotografie.

„Sportovní fotografie“
V této kategorii by měly být foto-

grafie, kde je zachycen sportovní vý-
kon nebo emoce, jako jsou například 
radost i smutek ze sportovního výko-
nu.  

Uzávěrka pro hodnocení je  
15. února 2019. Fotografie se budou 
posuzovat a hodnotit ve dvou hodno-

ceních. Hlasování veřejnosti proběhne 
prostřednictvím internetových strá-
nek www.skmpv.cz od 16. února do  
5. března 2019. Hodnocení a vybrání 
vítězné fotografie v obou kategoriích 
bude kombinace počtu hlasů odborné 
komise 3 fotografů odborníků a hlasů 
veřejnosti.

Slavnostní vyhodnocení bude vy-
hlášeno na akci Sportovec roku 2018, 
které je plánováno na měsíc březen 
2019. Vítězné fotografie budou umís-
těny na galerii sportovní haly SPORT-
CENTRA – DDM PV a NSC.

Fotografie můžete přihlásit 
do soutěže na e-mailové adrese: 

skmpv@volny.cz.  Pro přihlášení 
fotografie do soutěže je minimální 
velikost fotografie 1 MB a maximál-
ní 2 MB. Originální fotografie však 
může mít velikost až 8 MB. V kaž-
dém případě musí originální foto-
grafie mít velikost potřebnou pro 
velkoplošný tisk. Uveďte jméno, 
datum narození, kontakt a do jaké 
kategorie fotografii přihlašujete. 
Pořadatel soutěže má právo vyřadit 
ze soutěže fotografie, jejichž obsah 
nebude k tématu soutěže.

Soutěž probíhá na interneto-
vých stránkách sportovní komise 
www.skmpv.cz. 
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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

Náš letní host doplácí na lhostejnost
Rorýs obecný je pták, který s námi 
žije již od dob Římanů. V současnos-
ti je ale ohrožován zateplováním bu-
dov. Jedná se o chráněný druh, který 
k nám přilétá každoročně z Afriky 
na tři měsíce v roce za účelem hníz-
dění a odchování mláďat. Využívá 
zde dlouhých letních dní k lovení 
hmyzu. Rorýsi jsou zajímaví tím, že 
se pohybují pouze ve vzduchu, kde 
také jedí, pijí, dokonce i spí a páří 
se. I mláďata jsou schopna uletět až 
tisíc kilometrů denně.

Kvůli zmíněnému zateplování 
budov jsou ničena jejich přirozená 
hnízdiště ve starých budovách (ven-
tilační šachty, štěrbiny ve stěnách 
apod.), a tím je ohrožována samot-
ná existence druhu. Např. mezi léty 

1989–2000 klesla jejich populace 
v Praze o 45  %. Proto je potřeba jim 
pomáhat a vytvářet nové možnosti 
k hnízdění. Při rekonstrukcích bu-
dov, kterými jsou školy, adminis-
trativní centra, tělocvičny atp., je 
možné instalovat umělé budky pro 
rorýse. V mnoha městech se tak již 
děje, dovolil bych si zmínit např. 
Přerov, Olomouc, Rožnov pod Rad-
hoštěm nebo Vrbno pod Pradědem.

Byl bych rád, kdyby i Prostějov za-
čal aktivně vytvářet hnízdní příležitos-
ti pro tyto zajímavé opeřence. Jedná 
se o poměrně drobnou investici, která 
bude sloužit přírodě po celá desetiletí. 

Tomáš Peka, Na rovinu!
Přidat se může každý,  

kdo má zájem.

Přehled odchycených psů v Prostějově, 
které je možné si osvojit
Liga na ochranu zvířat ČR, místní 
organizace Olomouc, pobočný spo-
lek

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

Aktuální přehled odchycených 
psů najedete na webových strán-
kách útulku: http://www.olomouc-
kyutulek.cz

Evid. č. 5705 (Puffy) - fena kříže-
nec, nalezena dne 31. 12. 2018, mís-
to nálezu: ul. Janáčkova, Prostějov

Evid. č. 5710 (Matyáš) – pes 
kříženec, nalezen dne 30. 12. 2018, 
místo nálezu: ul. Dolní, Prostějov

Evid. č. 5704 (Nancy) – fena ně-
mecký ovčák, nalezena dne. 31. 12. 
2018, místo nálezu: Žešov

Evid. č. 5688 (Vesna) – fena kří-
ženec, nalezena dne 21. 12. 2018, 
místo nálezu: ul. Plumlovská, Pro-
stějov

PODĚKOVÁNÍ
Český svaz bojovníků za svobodu, oblastní organizace v Prostějově děkuje 
touto cestou městu Prostějovu za poskytnutou dotaci v roce 2018.

Ing. Zbyněk Zubalík, předseda
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Prostějov 2020 – město na křižovatce
Pojďme se podívat 
na město Prostějov 
na začátku roku 2019 
realistickýma očima, 
neboť dnešní dobu 
lze z mnoha důvodů 
považovat za zlomo-

vou pro budoucí rozvoj našeho města. 
Česká ekonomika prochází stále 

ještě úspěšným obdobím hospodář-
ského rozvoje. To se pozitivně odráží 
také v naplnění městské pokladny, 
která hospodaří na rok 2019 s rozpo-
čtem ve výši 1 mld. Kč. Z této částky 
připadá plných 75  % na výdaje, kte-
ré musí statutární město ze zákona 
povinně financovat. Pro nové inves-
tice tedy zbývá na rok 2019 částka 
přibližně 200 milionů Kč. Neměli 
bychom utrácet tyto prostředky be-
zhlavě.

Souhlasím s Ing. Michalem 
Drozdem, členem Finančního výbo-
ru zastupitelstva, že stejně jako se při 
sestavování rozpočtu vyhodnocují ri-
zika a příležitosti, mělo by právě nyní 
vedení radnice umět dobře zhodnotit 
silné a slabé stránky města. Musíme si 
odpovědět na otázku, kterým směrem 
by se mělo město dál rozvíjet? Jaký je 
skutečný zájem občanů a jak by mohl 

Prostějov vypadat v roce 2025 nebo 
2030? Do kterých oblastí stojí za to 
prioritně investovat a co chceme pod-
porovat? Aktivním přístupem máme 
šanci sami rozhodnout, která oblast 
každodenního života je skutečně dů-
ležitá, a nemusíme se při investicích 
rozhodovat podle toho, kterou dotaci 
zrovna vypíše Olomoucký kraj nebo 
příslušná ministerstva. 

Hnutí Na rovinu! zastává jasné ná-
zory na budoucí politiku města, které 
představilo veřejnosti již v průběhu 
volební kampaně na podzim 2018. 
Chceme i nadále zachovat kulturní 
dům v centru města. Podporujeme 
výstavbu skutečně multifunkční spor-
tovní haly pro veřejnost nebo vznik 
pásu zeleně podél jižního okraje měs-
ta. Dobře si uvědomujeme, že zatímco 
volební cyklus skončí za 4 roky, tyto 
investice ovlivní město na desetiletí 
dopředu. Naším cílem musí být pře-
dat město následující generaci tak, 
aby Prostějov zůstal atraktivní lokali-
tou pro život. Pokud k tomuto tématu 
nezahájí vedení města diskusi s obča-
ny hned, je to promarněná šance.

Atraktivní lokalita je souhrn mno-
ha vzájemně propojených oblastí. 
Chybí nám jasně daný plán budou-

cího rozvoje průmyslových zón, kde 
by občané pracovali v podnicích 
s vyšší přidanou hodnotou namísto 
montoven. Musí být známé priority 
dopravní infrastruktury, aby se moh-
ly s předstihem začít vykupovat po-
zemky například pro dokončení se-
verního obchvatu. Důležitá je úroveň 
a kvalita základních škol, neboť jejich 
zřizovatelem je právě město. V Pro-
stějově chybí systematická podpora 
mladých rodin formou dostupných 
obecních bytů a dostatek kvalitního 
bydlení pro seniory. V neposlední 
řadě ovlivňuje atraktivnost lokality 
výsadba zeleně a celkové propoje-
ní města s okolní přírodou. Na tyto 
a další témata musí Rada města dát 
občanům jasnou odpověď.

Zastupitelé za hnutí Na rovinu! 
jsou si vědomi toho, že pokud má být 
město úspěšné, není možné přežívat 
pouze z roku na rok. To si však musí 
uvědomit také současné vedení radni-
ce. Pojďme tedy využít příznivé doby 
a zahájit otevřenou diskusi s občany, 
jejímž výsledkem bude dlouhodobá 
vize města. Pojďme si společně vybrat 
ten správný směr, neboť Prostějov je 
město nás všech.

Petr Ošťádal – Na rovinu!

Již před 5 lety jsem 
jako členka Krajské-
ho zdravotního vý-
boru Olomouckého 
kraje za KDU-ČSL, 
následně jako zastu-

pitelka statutárního města Prostějo-
va požadovala zajištění zubní poho-
tovosti pro město Prostějov. Nebyla 
politická vůle, i když dle mého je ten-
to požadavek oprávněný a napříč po-
litickými spektry průchodný. 

Na zubní pohotovosti se ovšem 
vydělat nedá! Zajistit zubní pohoto-
vost náleží do povinnosti krajských 
úřadů a v našem Olomouckém kraji 
mi připadá, že jsme tak dobří, že za-
jištujeme pohotovost i krajům okol-
ním.

Posuďte sami. Je v dnešní mo-
derní době normální, aby 23. 12. bylo 
u dvou ordinací zubní pohotovosti 
na FN v Olomouci zaregistrováno 
a na ošetření v rámci pořadníku za-
placení 90 Kč poplatku čekalo 193 
osob? Jedna paní čekala 10 hodin 

a 15 minut, my s dcerou jen 3 ho-
diny 15 minut. Máte-li bolest, že se 

vydržet nedá, vydržíte vše a vyčkáte.
Neobstojí konstatování, že stačí 

preventivní zubní prohlídky. Zánět 
váčku, úraz či jiné náhlé příhody 
neovlivníte. Zda jsou si toho vědomi 
odpovědní politici a vedení nemocnic 
a lékařských zařízení, nevím. Prav-
dou je, jak podotkl jeden z čekajících, 
kterého cituji: „Mocní tohoto světa 
nikdy na ošetření čekat nebudou, 
využijí svého osobního zubaře v kte-
roukoliv dobu nebo na pohotovosti 
budou mít stejně vždy přednost.“

Dle mých informací jsou čtyři 
zubní pohotovosti: Ostrava, Olo-
mouc, Brno, Šumperk. Omlouvám 
se, pokud jsem některou vynechala. 
Většina pacientů se přesouvá do Olo-
mouce. Zvážila bych výši poplatku 
u těch, které bolí zub 14 dní a na po-
hotovost se vydají právě 23. nebo 
24. 12., za zneužití by si připlatili 
i 500 Kč.

Můj článek by měl sloužit k za-
myšlení a hledání řešení minimálně 
pro okres Prostějov. Bylo by třeba 

uvolnit finance na zajištění odbor-
níků, kteří by provoz zubní ordinaci 
realizovali. Vlastní provoz ordinace 
je technická záležitost a řešení je 
schůdné.

Na druhé straně musím vysoce 
vyzdvihnout profesionální přístup 
lékařů, sester i pomocného personá-
lu ve FN v Olomouci. Jedním slovem 
byli profesionálové. 

V závěru článku na veselejší notu, 
dovoluji si vás i s kolegou Ing. Petrem 
Kousalem srdečně pozvat na

73. okresní ples KDU-ČSL v Pro-
stějově, který se uskuteční v sobotu 
16. února 2019 od 20:00 hod. v Ná-
rodním domě v Prostějově. Před-
prodej vstupenek probíhá každou 
středu mezi 9:00 hod.–16:00 hod. 
v okresní kanceláři KDU-ČSL, Vá-
penice 21, ve dvoře, a od 23. 1. 2019 
v předprodeji Městského divadla 
Prostějov nebo po dohodě u okresní 
tajemnice Ing. Hrubanové (mobil: 
739 615 406)

Přejeme příjemnou zábavu
MVDr. Zuzana Bartošová

zastupitelka KDU-ČSL 

MANTHELLAN 
– Soud

V tom samém oka-
mžiku, kdy v Pro-
stějově probíhalo 
mimořádné zastupi-
telstvo k financová-
ní sportu (kterému 
sportovnímu klubu 

dáme více, kterému méně), probíhal 
15. 1. 2019 Krajský soud ohledně ne-
platnosti smluv města s Manthella-
nem. 

Krajský soud (stále stejný senát 
17 v místnosti 119) vyslechl vče-
ra obě (tři) strany a v úterý 22. 1. 
v 9.50 je bez dalšího jednání už jen 
přečten rozsudek. 

JUDr. Ivana Hučínová z advokát-
ní kanceláře Ritter-Šťastný byla vý-
borná a hájila zájmy města. Zmínila 
rozhodnutí NS, kdy účastník výbě-
rového řízení na veřejný majetek je 
oprávněn domáhat se práva, a připo-
mněla, že od vypsání záměru uplynulo 
10 let. Správně zkonstatovala, že pro 
Manthellan je změna právního názo-
ru města možná nepříjemná, ale nelze 
jednat jinak, než smlouvu zneplatnit.

Zástupce Manthellanu operoval 
opět hlavně nelegitimitou Prioru 
k žalobě a platností smlouvy dokládal 
dvěma „novými“ důkazy k posouzení.

- vyjádřením ÚOHS, že podáním 
Prioru z 5/2018 se zabývat nebude 

- výtiskem zpráv z městského webu 
s přípravou projektu nového sálu, že 
město s projektem nadále počítá. 

Je proto nutné uvést věci na webu 
a v PRL na pravou míru nejlépe 
již známým právním stanoviskem 
JUDr. Hučínové k probíhajícím 
soudním sporům (na jiném místě 
PRL). Vyjádření Nejvyššího sou-
du doufám dává Krajskému jasný 
návod, jak to tentokrát posoudit. 
Ve chvíli, kdy čtete tento článek, již 
Krajský soud nějak rozhodl… 

Věc není složitá, jak mnozí mnoho 
let mlží. Smlouva je v rozporu se zve-
řejněným záměrem, a je tudíž neplatná 
od samého začátku do samého konce. 
Nevidíme důvod trpět dále betonové 
zátarasy na našich pozemcích, neopra-
vovat KASC, tržnici, parkování a neře-
šit regulační plán centra Prostějova.

O bližší info si napište na  
info@zmenaproprostejov.cz. Máme 
v tom jasno od začátku.

Ing. Jan Navrátil
www.zmenaproprostejov.cz

Zubní pohotovost!
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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

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

INZERCE

Výkup a prodej
obrazy, nábytek, hodiny

sklo porcelán, mince
plakety, odznaky

- šperky
- zlato
- stříbro

Po - Pá: 10:00 - 16:00 hod.
Telefon: 602 730 669

S Prostějov
tarožitnictví

Komenského 6
KAS Centrum
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Třídíte odpad? Dnes šetříte přírodu,  
v budoucnu svoji peněženku!

Pokud třídíte odpad a občas vás 
štvou přeplněné kontejnery, pak 
vám jistě udělalo radost rozhodnu-
tí Rady města, když na jednání Za-
stupitelstva, 11.12.2018, reagovali 
kladně na můj podnět. Na setkání 
ve Vrahovicích jste totiž požadovali, 
aby se kontejnery na tříděný odpad 
vyvážely dvakrát týdně. Zmiňovali 
jste občas zoufalou situaci v Trpín-
kách, ale dostal jsem připomínku 
i od občanů z Brněnské ulice. Vedla 
vás k tomu neutěšená situace prá-
vě kolem těchto kontejnerů, které 

bývají během pár dnů po vyvezení 
opět plné. Jsou totiž často v okrajo-
vých částech města využívány i ob-
čany okolních vesnic, kteří při cestě 
do zaměstnání přibrzdí a odloží tu 
to, co doma vytřídili. Pokud je kon-
tejner plný, nechají vytříděný odpad 
položený vedle něj. Pak stačí silnější 
vítr a je všude okolo nepořádek. Sice 
jsem slyšel i hlasy, proč by se toto 
mělo tolerovat, proč by to měli platit 
Prostějováci? Osobně jsem ale radě-
ji, když vytříděné kartony a plastové 
láhve skončí v kontejneru ve městě, 
než v příkopě před městem.

V této souvislosti mi ale dovolte 
se podívat i pár let do budoucnos-
ti. Možná víte, že Sněmovna v roce 
2014 schválila zákaz skládkování, 
a to již od roku 2024. To zname-
ná, že odpady buďto zrecyklujeme, 
nebo spálíme. Nezdá se to, ale ten 

čas uteče hrozně rychle. Co to bude 
znamenat? V EU se dnes skoro po-
lovina z 250 milionů tun odpadů 
zrecykluje, čtvrtina spálí a čtvrtina 
uloží na skládky. Jak je to v ČR? 
U nás vyprodukujeme celkem 26 
milionů tun odpadu za rok, je to 
neuvěřitelných 2,5 tuny na jedno-
ho občana. Ale je tomu skutečně 
tak? Ne, není. Celých 85% odpa-
du jde na vrub firmám. Komunál-
ní odpad, který nás zajímá, tvoří 
mnohem menší část, necelých 
340 kilogramů na osobu. V tom-
to patříme mezi šetrné státy, když 
průměr EU je 480kg. Ovšem tím 
dobré zprávy končí. Problém je, že 
pouze 15% odpadu dnes v domác-
nostech vytřídíme.  Ten zbytek se 
od roku 2024 bude muset draze 
spálit. Spalovny, pokud se nezmě-
níme, pak budou muset vzniknout 

u každého většího města. Tříděním 
tedy nešetříte pouze přírodu, ale 
lze oprávněně očekávat, že za pár 
let budete takto stejně šetřit i svoji 
peněženku. Dnes hřešíme na levný 
poplatek za skládkování, ale tato 
iluze se rychle rozplyne. 

Samostatnou kapitolou, ke které 
se někdy v budoucnu vrátím, je, co 
s tímto vytříděným odpadem vlastně 
dělat? Čína jej již nechce. My plně 
zpracovat zatím také neumíme. Jaké 
pro něj je tedy využití? To již bude 
úkol pro stát, jak bude motivovat 
firmy na jedné straně pro recyklaci, 
na druhé straně pro omezení tvorby 
tohoto odpadu například systémem 
vratných obalů. V každém případě 
éra skládkování končí.

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



vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Náplň práce:
•   Dohled nad stavebními úpravami a opravami v areálech společnosti 

Gala a.s. včetně zajišťování rozpočtu, příslušných povolení 
a administrativy.

•   Zajišťování včasných provedení revizí oprávněnou osobou v souladu 
s platnou legislativou.

•   Odpadové hospodářství.

Předpoklady:
•  Vzdělání stavebního směru výhodou.
•  Řidičský průkaz skupiny B.

Nabízíme:
•  Pružná pracovní doba, zajímavé mzdové ohodnocení, podíl 

na hospodářských výsledcích společnosti (13. plat), příspěvky 
na stravování, stabilní zaměstnání.

•  Možnost práce i na zkrácený úvazek. Vhodné i pro pracující důchodce.

významný evropský výrobce 
sportovních míčů a jiných 
sportovních potřeb

Své životopisy zasílejte na níže uvedenou  
e-mailovou adresu do 10. 02. 2019.  

Bližší informace Vám poskytne Hana Lambot Wiesinger,  
personální manažerka

tel: +420 736 510 793, mail: h.wiesinger@gala.cz
adresa: Gala a.s., Západní 1/75, 797 32  Prostějov - Krasice

SPRÁVCE VÝROBNÍHO AREÁLU
Okresní organizace KDU -ČSL v Prostějově

si vás dovoluje pozvat na

73. OKRESNÍ PLES
který pořádá

v sobotu 16. února 2019 od 20:00 hod.
(vstup od 19:30) 

v Národním domě v Prostějově, Vojáčkovo nám. 1
     Hraje hudební skupina

MARBO, TOMBOLA
Vstupné včetně malého občerstvení 200 Kč 

Společenský úbor
Předprodej vstupenek od 23. 1. 2019

každou středu 
 mezi 9:00–16:00 hod.,  

v okresní kanceláři KDU-ČSL, Vápenice 21, ve dvoře,
od 23. 1. 2019 v předprodeji Městského divadla Prostějov

13. 2. 2019 až 15. 2 2019 mezi 9:00–16:00 hod.  
v okresní kanceláři KDU-ČSL  

nebo po dohodě u okresního tajemníka  
Ing. Hrubanová (mobil: 739 615 406)

Přejeme příjemnou zábavu

Akční ceny produktů platné od 1. 2.–28. 2. 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 
24 

90 cps

100 tbl
10 sáčků

24

30 tbl

60 cps60 cps

291 Kč

Lékárna Mamed Prostějov 

145 Kč

30 tbl

Lékárna Mamed Prostějov 
100 tbl100 tbl

Lékárna Mamed Prostějov 
100 tbl100 tbl

102 Kč

80 Kč

130 Kč

90 cps

539 Kč

116 Kč

10 sáčků

129 Kč

60+60 cps

180 g180 g

201 Kč

100 g

259 Kč

219 Kč

60+60 cps

310 Kč
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