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Plumlovská ulice projde rekonstrukcí. 
Dopravní omezení od 18. března 2019!



2 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

INZERCE

RV
18

02
57

3/
02

RV
18

02
41

8/
01

RV
18

02
38

3/
02

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

SPOLEHLIVÝ A FÉROVÝ SERVIS
PRO VAŠE VOZY ŠKODA,
VOLKSWAGEN A SEAT
ZA PŘÍZNIVÉ CENY

Příprava vozidel na STK
Měření emisí

SVĚŘTE SVŮJ VŮZ
DO RUKOU ODBORNÍKŮ

PV-AUTO s.r.o.
Brněnská 108, Prostějov
Tel.: +420 582 333 779
www.pvauto.cz
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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: Vlastimil Kadlec

MGR. FRANTIŠEK JURA

Prostějov je vidět
Vážení občané,
absolutním  vítězem  ankety  Spor-
tovec  roku  Olomouckého  kraje 
je  parašutista  Jiří  Gečnuk  repre-
zentující  prostějovský  klub  ASO 
Dukla. Jsem rád, že prestižní titul, 
o  který  bojují  desítky  špičkových 
reprezentantů nejrůznějších spor-
tů,  skončil opět v Prostějově. Mi-
mochodem, Jiří Gečnuk je ve své 
disciplíně mistrem světa.

Ceny se letos předávaly v na-
šem Národním domě a reprezen-
tanti Prostějova byli hodně vidět 
i  v  dalších  kategoriích  včetně 
vítězství mezi družstvy a mezi ju-
niory. Sport tak zůstává pro naše 
město  důležitou  reklamou,  díky 
níž  se  o Prostějovu hovoří  v  ce-
lém kraji.

Tento výborný signál přichází 
v době, kdy si samospráva stano-
vila  jako  jeden  z  důležitých  cílů 
přilákat  do  města  turisty.  Rada 
města  považuje  cestovní  ruch 
za jednu ze svých priorit. Chceme 
Prostějov více zviditelnit, chceme 
zvýšit  zájem  potenciálních  ná-
vštěvníků.

Mimo jiné  jsme se kvůli  tomu 
rozhodli vstoupit do sdružení ces-
tovního  ruchu  střední  Morava. 
Připravujeme  řadu  nových  akti-
vit,  kterými  chceme  upozorňovat 
na  zajímavosti  a  krásy  našeho 
města. Pokud  lidé míří na Mora-
vu  například  do  Olomouce  coby 
města na mapě UNESCO, mohou 
strávit část programu i u nás. Pros-
tějov jim má co nabídnout.

SLOVO PRIMÁTORAPrimátor Jura pozdravil letce

Primátor  města  Prostějova  Fran-
tišek  Jura  společně  s  náměstkem 
Janem  Krchňavým    pozdravili 
začátkem  února  na  jejich  výroční 
schůzi  členy  Svazu  letců  generála 
Škarvady. 

„Jsem  velmi  rád,  že  zde  v  Pro-
stějově  tak  dobře  funguje  pobočka 
profesního  sdružení  bývalých  letců, 
techniků, zkrátka lidí, kteří svůj život 
věnovali  této  náročné  a  zodpovědné 
práci. Ať už hovoříme o letectví civil-

ním,  nebo  vojenském.  Cením  si  ale 
také  vašeho  aktivního  přístupu  k  ži-
votu  a  vaší  současné  činnosti.  Patří 
vám velký dík za to, že své zkušenosti 
a životní elán promítáte do své práce,“ 
uvedl mimo jiné primátor Jura.  -jg-
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POZOR: Uzavírka ulice Plumlovská 
Rekonstrukce  bude 
probíhat  v  období 
18. 3. 2019 až  28. 8. 
2019.
Délka uzavírky: 
cca 900 metrů
Délka objížďky: 

cca 3500 metrů
Stanovení trasy objížďky: doprava 

bude  vedena po ulicích  Josefa Lady, 
U Stadionu, Kostelecká, Blahoslavova 
v Prostějově 

Rekonstrukce  bude  rozdělena 
do šesti fází:
 ¶ 1. fáze, od 18. 3. 2019–19. 4. 2019, 
částečná uzavírka II/150

 ¶ 2. fáze, od 22. 4. 2019–24. 5. 2019, 
částečná uzavírka II/150

 ¶ 3. fáze, od 27. 5. 2019–28. 6. 2019, 
částečná uzavírka II/150

 ¶ 4.  fáze,  od  1.  7.  2019–11.  8.  2019, 
částečná uzavírka II/150

 ¶ 5. fáze, od 12. 8. 2019 – 25. 8. 2019, 
úplná uzavírka II/150

 ¶ 6.  fáze,  v  termínech  od  20.  4. 
2019–21.  4.  2019,  25.  5.  2019– 
26.  5.  2019,  29.  6.  2019–30.  6. 
2019, 26. 8. 2019–28. 8. 2019, čás-
tečná uzavírka II/150
Stavební  práce  na  rekonstrukci 

jsou rozděleny. Část jde na vrub hejt-
manství a část prostaví město Prostě-
jov. 

Do „svého“ dílu oprav město Pro-
stějov  investuje  zhruba  40  milionů 
korun.

„Na  této  rozsáhlé  krajské  akci  se 
pochopitelně  podílíme  také,  a  to ne-
malou  měrou.  Prostějov  se  postará 
o rekonstrukci chodníků a veřejného 
osvětlení.  Také  zeleň  čeká  obnova 
včetně  zavlažovacího  systému.  Pro 
motoristy budou nové parkovací plo-
chy, rekonstrukcí projdou autobusové 
zálivy,“ vyjmenoval náměstek primá-
tora Jiří Rozehnal a doplnil, že rekon-
strukci  předcházely  přeložky  plyno-
vodu,  telefonních  kabelů,  probíhala 
pokládka chrániček pro optické sítě.

Olomoucký  kraj,  jako majitel  ko-
munikace,  se  postará  o  rekonstrukci 
samotnou,  v  novém  bude  také  její 
odvodnění.  Hejtmanství,  respektive 
Správa  silnic  Olomouckého  kraje, 
bude do obnovy Plumlovské ulice in-
vestovat 10 milionů korun.

Motoristé musí  počítat  s  doprav-
ním omezením, které se dotkne také 
autobusů. 

„Uzavírka  je  pochopitelně  pro-
jednána  s  dotčenými  orgány  státní 
správy a samosprávy, včetně doprav-
ců. Na základě zkušeností z prosince 
loňského  roku,  kdy  probíhala  prv-
ní  etapa  rekonstrukce  ulice,  včet-
ně  jednosměrné  uzavírky  směrem 

do  centra  v  době  předvánočního 
intenzivního  provozu,  nepřepoklá-
dáme  dopravní  komplikace.  Ulice  
J.  Lady  plně  absorbovala  intenzitu 
dopravy z objízdné trasy,“ doplnil ná-
městek  Rozehnal  a  přidal  informaci 
pro cyklisty:

„Cyklisté  mají  k  dispozici  alter-

nativní  trasu  po  ulici  Melantrichova 
nebo přes Kolářovy sady.“

Po  dokončení  stavebních  úprav 
bude  v  ulici  Plumlovská  kolem  100 
legálních  parkovacích  stání.  V  rámci 
obnovy  zeleně  bude  vysazeno  kolem 
80 stromů a 7 tisíc keřů.

-kaa-

Sportcentrum využije 
dešťovou vodu
Rada  města  Prostějova  schválila 
rozpočtové  opatření  ve  výši  240  ti-
síc korun na zapracování projektové 
dokumentace  k  efektivnímu hospo-
daření se srážkovou vodou.

„Dešťová  voda  nám  dosud  prak-
ticky ze všech objektů odchází do ka-
nalizace,  což  je  škoda.  Nejenže  pla-
tíme stočné, ale navíc  tuto vodu bez 
užitku  ztrácíme. Sportcentrum bude 
prvním  objektem,  kde  bychom  toto 
chtěli změnit a srážkovou vodu zadr-
žovat jako užitkovou. Část vody bude 
využita na zálivku zeleně před budo-
vou  Sportcentra,  část  na  splachová-
ní toalet v přízemí a   zbytek se vrátí 
do půdy v podobě vsaku. Do budouc-
na pak počítáme s takovým postupem 
při  rekonstrukcích  všech  městských 
objektů, resp. všech, u nichž to bude 
technicky možné,“ potvrdil náměstek 
primátora Jiří Rozehnal.  -jg-

REKONSTRUKCE ULICE PLUMLOVSKÁ, PROSTĚJOV 
– úsek mezi křižovatkou Palacká x Blahoslavova x Plumlovská a okružní křižovatkou Plumlovská x Josefa Lady x Anglická
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Pokud chcete bez starostí prodat 
svoji nemovitost, obraťte se na nás. 
Naléhavě hledáme pro své klienty:

▪ Byt OV nebo DB,
sídliště vítáme.
Děkuji.

▪ Dům ke koupi, děkuji
za Vaši pomoc.

Iveta Kořínková

Tel.: 734 747 528
www.rkokno.cz 

Pobočky najdete na adrese:

Prostějov

Ing. Soňa Ošlejšková

Tel.: 734 747 528 
www.rkokno.cz

Vaše nejbližší pobočka: 

Drozdovice 4, Prostějov

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
a  ODHADY PRO DĚDICTVÍ OD 500 Kč

Plumlovská 34, Prostějov
www.realitypolzer.cz
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Kino METRO 70 nabídne novou službu E-cinema 
Částkou  200  tisíc  korun  přispěje 
město  Prostějov  kinu  METRO  70 
na  pořízení,  instalaci,  zprovoznění 
a provozování  tzv.  technologie e-ci-
nema  ke  kinematografickým  před-
stavením.

Kinu METRO 70 se totiž podařilo 
získat dotaci ze Státního fondu české 
kinematografie ve výši 240 tisíc ko-
run na uvedený projekt. Město Pro-
stějov se už dříve zavázalo k finanční 
spoluúčasti v případě získání dotace. 
„Konkrétně půjde o nákup digitální-
ho projektoru  a  plátna  s  příslušen-
stvím  pro  projekce  ve  standardu 
e-cinema,  které  se  bude  používat 
v  prostoru  foyer  kina  v  zamýšlené 
kinokavárně  a  v  letních  měsících 
pro  venkovní  projekce  mobilního 
letního kina,“ vysvětlila náměstkyně 
Milada Sokolová. 

E-cinema  je  označení  pro  ki-
noprovoz  realizovaný pomocí  di-
gitálního  projektoru  schopného 
promítat  obsah  odbavovaný přes 

PC či Blu-Ray a DVD mechaniku. 
Touto  technologií  není  možné 
promítat  běžný  obsah  z    nosičů 
určených pro plně digitalizované 
sály, jakým je například velký sál 
kina Metro 70. 

„Po  upravení  foyer  se  bu-
dou  promítat  filmy,  které  nejsou 
schopny  přilákat  tak  velké  množ-
ství diváků,  jako  je  to u mainstre-
amových titulů. Tyto filmy v port-
foliu  v  současné  době  kino  také 
má,  ale  není  ekonomicky  renta-
bilní je promítat v sále s kapacitou  
374 diváků. Cílem je zachovat kva-
litní  a  pestrou  dramaturgii  kina, 
která má  potenciál  oslovit  co  nej-
širší  spektrum  návštěvníků,  kdy 
se  ale  jedná  o  tituly  z  portfolia 
filmového klubu, filmy artové, do-
kumentární či jinak umělecky hod-
notné do prostoru pro menší počet 
diváků,“ dodává Sokolová. 

Potřeba projekčního místa s nižší 
kapacitou diváků vyvstává i proto, že 

zatím nelze promítnout školní před-
stavení  pro  jednu  třídu,  což  bývá 

požadavek škol z okolních přilehlých 
vesnic.  -jg-
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Ze sbírky uměleckých děl města Prostějova
V  září  loňského 
roku  otevřelo 
město  Prostějov 
v zámku na Pern-
štýnském  ná-
městí  Městskou 

galerii, kde vystavuje obrazy a díla 
zakoupená během desítek let.

„Zajděte  se  podívat,  pokud  jste 
tam  ještě nebyli! Připravujeme  totiž 
obměnu  děl,“  vyzvala  náměstkyně 
primátora  Milada  Sokolová.  Vchod 
do galerie je přes zámeckou kavárnu.

Myšlenka zřízení prostějovské městské 
umělecké galerie měla v roce 1914 svůj 
počátek ve snaze vybavit reprezentativ-
ní i kancelářské prostory nové radnice 
obrazy  a  plastikami.  Moudře  zvítězil 
záměr  postupně  získat  pro  výzdobu 
kvalitní  díla  předních  autorů.  Jako 
první  byla  ještě  v  roce  1914  pořízena 
dvě panoramata Prostějova od Aloise 
Kalvody.  Další  výtvarná  díla  přede-
vším  moravských  umělců  byla  zaku-
pována  jako  doplněk  vybavení  kan-
celáří od konce roku 1917. V polovině  
20.  let  se  vzrůstem  počtu  zakoupe-
ných děl převládl názor  vytvořit  fond 
pro budoucí městskou obrazovou ga-
lerii. Tato kolekce se rozrůstala  i díky 
darům.  Po  krátkém  a  přechodném 
zřízení  galerie  v  letech  1939  až  1941 
ve  dvorním  traktu  radnice  další  ne-
úspěšné pokusy o její obnovení v pová-
lečném období směřovaly mimo vlast-
ní radniční budovu. V roce 1954 bylo 
v majetku města  přes  pět  set  obrazů 
a plastik umístěných nejen na radnici 

a  v  dalších městských  objektech,  ale 
také v depozitářích muzea, kam byla 
nakonec  v  roce  1976  předána  větši-
na  fondu.  Proto  je  současná  kolekce 
jen  zlomkem  původního  městské-
ho  uměleckého  majetku.  V  období 
do  roku  1989  naopak  byla  zakupo-
vána a v budově radnice  instalována 
díla poplatná době. V 90.  letech mi-
nulého  století  byla  ustavena  komise 
pro nákup uměleckých děl. Koncepce 
nákupů postupně směřovala ve snahu 
získat  do  městských  sbírek  přede-
vším tvorbu malířů, grafiků, sochařů 
a fotografů, kteří se narodili či půso-
bili  v  Prostějově  a  na  Prostějovsku, 
a díla  s  tematikou  spojenou  s naším 
regionem.  Hlavní  myšlenkou  tohoto 
projektu  je  prezentovat  umění  naše-
ho  regionu  ve  veřejných  prostorách 
města a podporovat  tvorbu místních 
a s Prostějovskem spjatých umělců. 

Počátkem  roku  2006  proběh-
la  v  Muzeu  Prostějovska  výstava 
nazvaná  Na  cestě  za  budoucí  ga-
lerií  s  podtitulem  Umělecká  díla 
v majetku města Prostějova. Na ni 
tematicky  i  koncepčně  naváza-
la  v  listopadu  2016  další  výstava 
Z  nových  přírůstků  výtvarných 
děl. Ve výstavní síni v Regionálním 
informačním  centru  v  prostějov-
ském zámku byla  tehdy  instalová-
na kolekce obrazů vybraných z děl 
postupně  zakoupených  na  zákla-
dě  doporučení  komise  pro  nákup 
uměleckých  děl  v  letech  2006  až 
2016.  Obě  tyto  výstavy  vyvolaly 
mimořádný  zájem  návštěvníků 
a  byly  laickou  i  odbornou  veřej-
ností příznivě přijaty.

Nedávno  dokončená  adaptace 
vyčleněných  prostor  prostějov-
ského  zámku  pro  výstavní  účely 

umožňuje  důstojnou  prezentaci 
vybraných děl z městského umělec-
kého majetku. Navíc vstřícný postoj 
zastupitelů  města  v  podobě  kaž-
doročně  schvalovaného  příspěvku 
na nákup uměleckých děl by i v bu-
doucích letech mohl umožnit nejen 
nákupy  ze  soukromého  majetku, 
ale  především  koncepční  vyhle-
dávání  dalších  děl  na  českém  trhu 
s uměním.

Výstava  ze  sbírky  uměleckých 
děl města Prostějova  je dalším po-
hledem  do  městského  depozitáře. 
Představí část výtvarných děl, která 
jsou obvykle očím široké veřejnosti 
skryta. Záměrem je ukázat tato díla 
laické  i  odborné  veřejnosti,  míst-
ním  i  mimoprostějovským  milov-
níkům výtvarného umění a naplnit 
tak sto let starou ideu. 

PhDr. Miroslav Macík

Výstava přibližuje život nejen v terezínském ghettu
Děvčata  z  pokoje  28,  L  410  Terezín. 
To  je název výstavy, která  je k vidění 
v prostějovském Špalíčku, Uprkova 18 
a jejíž vernisáže se zúčastnili i náměst-
kyně primátora Alena Rašková, Milada 
Sokolová a náměstek Jiří Rozehnal.

„Život  židovských  děvčat  uvězně-
ných v  terezínském ghettu zachycuje 
výstava  vytvořená  na  základě  jejich 
osobních  vzpomínek.  Celkem  12  pa-
-nelů  přibližuje  politické  události  
30. let minulého století, nástup Adol-
fa Hitlera k moci, i vznik Protektorá-
tu  Čechy  a  Morava,“  říká  kurátorka 
výstavy Kamila Husaříková  s  tím,  že 
další  část  se  pak  věnuje  období  pro-
následování  židovského  obyvatelstva 

před deportacemi.  
„Zbývající panely popisují pováleč-

né osudy děvčat, která přežila. Všech-
ny  texty  na  panelech  jsou  doplněny 
komentářem  nebo  výpověďmi  jed-
notlivých  pamětnic,“  doplňuje  Soňa 
Provazová,  ředitelka Muzea a galerie 
v Prostějově. 

Panely  zapůjčilo  prostějovskému 
muzeu  Židovské  muzeum  v  Praze. 
V  Prostějově  jsou  vystaveny  poprvé. 
Jedna  z  výstavních  síní  ve  Špalíčku 
je upravena jako kinosál a návštěvní-
ci  zde mohou  zhlédnout  dokumenty 
o holokaustu – šoa. Poslední sál je vě-
nován speciálně Prostějovu. 

„Na  sedmi  panelech  jsou  k  vidě-

ní  fotografie  prostějovských  občanů 
židovského  původu,  kteří  zde  před 
válkou  žili  a  z  nichž  drtivá  většina 
byla  povražděna  ve  vyhlazovacích 
táborech  nebo  zemřeli  v  Terezíně. 
Návštěvníci  si  mohou  prohlédnout 
i fotografie těch, kterým se přežít po-
dařilo a dále například žádosti o ces-
tovní pasy. Jednou z nich  je  i žádost 
Elišky  Kleinerové,  která  odcestovala 
do  Velké  Británie  a  studovala  tam 
uměleckou školu. Na rozdíl od  jejích 
rodičů (maminka zemřela v Osvětimi, 
tatínek v Buchenwaldu) přežila a dnes 
ji  známe  jako malířku  Alžbětu  Zele-
nou. Mimochodem, právě výstava je-
jích obrazů začíná v polovině února le-

tošního roku v hlavní budově muzea. 
Výstavu pořádáme k nedožitým stým 
narozeninám této známé výtvarnice,“ 
dodala Provazová. 

Panely přibližující dění v Prostějo-
vě obsahují i ukázky novinových člán-
ků, které v té době přinášely zejména 
Hlasy  z  Hané.  Pozornost  si  zaslouží 
i texty a fotografie prostějovské rodač-
ky a laureátky Ceny města Prostějova 
Maud Beerové, tehdy Steckelmachro-
vé,  autorky  knihy  Co  oheň  nespálil, 
z níž částečně výstava čerpá.

Výstavu si můžete v prostě-
jovském Špalíčku prohlédnout 
až do konce března letošního 
roku. -jg-
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Akční plán schválen – náměstkyně Rašková

Rada  města  se  zabývala  i  projed-
náním  –  aktualizací  tzv.  Akčního 
plánu, který patří do agendy Zdra-
vého města. „Akční plán sestává ze  
13 bodů a zahrnuje například kam-
paně jako Den Země, Den bez úra-
zů, Dny zdraví, Den bez aut, veřejná 
projednávaní  důležitých  záležitostí 
s  občany,  spolupráci  s  městskou 

knihovnou  zejména  při  osvětové 
činnosti  nebo  každoroční  organi-
zaci Fóra Zdravého města. Agenda 
předpokládá  i  výměnu  či  sdílení 
dobré  praxe  s  jinými  městy,  kte-
rá  jsou  také  zapojena  do  projektu 
Zdravé  město,“  vysvětlila  náměst-
kyně primátora Alena Rašková.

Náplň Akčního plánu zlepšování 
PZM a MA21
1)  Aktivně  zapojovat  veřejnost 
do procesu MA21 – plněno prů-
běžně

  Prokazatelně  zkvalitnit  alespoň  
2 dílčí kritéria kategorií D – B

2) Sledování indikátorů udržitelné-
ho rozvoje (ECI) k realizaci kon-
krétních  opatření  –  zpracování 
otázek, závěrečná zpráva, zveřej-
nění výsledků

3) Zaměřit se na projednávání inves-
tic s veřejností – hlavně na údržbu 
a výsadbu zeleně v centru města – 
plněno průběžně

(např.  významné  investiční  akce 
v centru města)

4) Zorganizovat  školení o udržitel-
ném rozvoji – v jednání

5)  Získávat  nové  partnery  pro  ak-
tivity  projektu  Zdravé  město 
a místní Agendy 21 – dva ročně

6)  Předávat  příklady  Dobré  praxe 
–  http://dobrapraxe.cz/,  střípky 
dobré praxe

7) Prohlubovat spolupráci s podni-
katelským sektorem – zaměřit se 
na spolupráci s OHK 

Organizační výpomoc na akci Burza 
práce a vzdělávání

8)  Zorganizovat  Fórum  Zdravého 
města  2019  s  návaznou  aktuali-
zací Plánu zdraví a kvality života

9) Propagovat principy PZM a MA21 
a pořádat osvětové akce a kampa-
ně pro různé cílové skupiny

Zorganizovat  nejméně  jednu  osvě-
tovou  akci  pro  seniory  –  spor-
tovní  hry,  spolupráce  s  Národní 
sportovní halou

Rozšířit nabídku pro seniory zamě-
řenou na jejich osobní ochranu – 
přednášky, besedy

Zorganizovat  jednu osvětovou akci 
pro mládež – boj proti alkoholu

Zorganizovat  kampaně  –  Den 
Země, Den bez úrazů, Dny zdraví, 
EZM, Den bez aut

Zorganizovat  veřejná projednávání 
s občany

10) Prohlubovat spolupráci s měst-
skou  knihovnou,  skupinou  pre-
vence MP a komisí prevence kri-
minality RM

11)  Prohlubovat  spolupráci  s  ko-
misí  pro  bezpečnost  a  prevenci 
kriminality  –  organizace  výletů, 
workshopů v regionu Prostějova

12)  Vytvořit  strategii  adaptace 
na změnu klimatu

13)  Podpořit  rozmístění  nádob 
na tříděný odpad po městě – hli-
níkový odpad, upotřebené oleje

-ad-

Město pošle finance 
do oblasti sportu 

V  minulém  vydání  PRL  byl  chybně 
uveden  název  jednoho  z  příjemců 
dotace  schválené  v  lednu  letošního 
roku Zastupitelstvem města Prostějo-
va. Zprávu proto zveřejňujeme znovu 
s  uvedením  správných  názvů  všech 
příjemců: 
-  BCM  Orli  Prostějov,  spolek  – 
900 000 Kč

- SKC Prostějov z. s. – 300 000 Kč
-  Tenisový  klub  Prostějov,  spolek  – 
2 000 000 Kč

- VK Prostějov, spolek – 1 500 000 Kč
- 1. SK Prostějov z. s. – 1 000 000 Kč
-  Tělovýchovná  jednota  Prostějov,  
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

- Dělnická tělocvičná jednota Prostě-
jov – 300 000 Kč

- 1. SK Prostějov z. s. – 1 700 000 Kč
-jg-

Sdílení kol – pilotní  
projekt startuje od března 

Celkem  100  kol,  10  oficiálních  sta-
nic  a  další  tzv.  virtuální  stanoviště 
nabídne od 1. března letošního roku 
pilotní  etapa  projektu  sdílení  kol 
v Prostějově.

„Virtuální stanoviště jsou vlast-
ně naše stojany, tedy městský mo-
biliář, kam bude možno zapůjčená 
kola  odložit.  Deset  stojanů  pak 
umístí na  své náklady  firma next-
bike Czech Republic, která  sdílení 
kol  zajišťuje  a  provozuje.  V  rámci 
pilotního  projektu  bude  prvních 

15  minut  zapůjčení  kola  zdarma, 
dále 15 korun za každou započatou 
půlhodinu,“  říká  1.  náměstek  pri-
mátora Jiří Pospíšil.

Pro  společnost nextbike  to bude 
první bikesharingový projekt v Čes-
ké republice, ačkoliv sdílená kola již 
úspěšně  provozuje  ve  více  než  200 
městech  po  celém  světě.  „Velice  se 
těšíme  na  náš  první  projekt  v  Pro-
stějově a doufáme, že si  lidé budou 
užívat  jízdu na našich kolech, která 
jsou  vyráběna  v  České  republice,  “ 
říká výkonný ředitel nextbike Czech 
Republic  Tomáš  Karpov.  Uživate-
lé  se  mohou  informovat  na  služby 
sdílených kol v Prostějově na strán-
kách nextbike Czech Republic včet-
ně možnosti  stáhnout  si příslušnou 
aplikaci do mobilu:

https://nextbikeczech.com/cs/
Prostejov/
Místa, kde budou nové stojany 
pro sdílení kol rozmístěny:
1) ulice Mathonova, u autobusových 
zastávek,

2) ulice Janáčkova, u autobusového 
nádraží,

3)  ulice  Kojetínská,  u  autobusové 

zastávky,
4) na nám. T. G. Masaryka, před do-
mem č. 125/15,

5)  ulice  Plumlovská,  u  Penny mar-
ketu,

6) ulice Janáčkova, naproti vlakové-
mu nádraží,

7)  ulice  Kralická,  naproti  vjezdu 
do areálu společnosti Windmöller 
& Hölscher Czech s.r.o.,

8)  ulice  Melantrichova,  u  hlavního 
vchodu do základní školy,

9) ulice E. Valenty, u hlavního vcho-
du do základní školy. 

10) v jednání
Mgr. Jana Gáborová,  

tisková mluvčí
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Město podpoří nové vydání veršů 
básníka Jiřího Wolkera
Město  Prostějov  přispěje  částkou 
200  000  korun  na  vydání  výboru 
veršů Jiřího Wolkera. 

„V příštím roce  si připomeneme 
120.  výročí  narození  tohoto  básní-
ka.  Prostějovská městská  knihovna 
by  ráda  při  této  příležitosti  vydala 
výbor  jeho  veršů. Ředitel  knihovny 
Aleš  Procházka  proto  podal  žádost 
o dotaci z jednoho z dotačních titulů 
Olomouckého  kraje,  na  dofinanco-
vání  však  potřebuje  zhruba  pade-
sátiprocentní  spoluúčast  města,“ 
vysvětluje  náměstkyně  Milada  So-
kolová.

Wolkerovo dílo v mnohém utrpě-
lo manipulací minulého režimu.

  „Naštěstí mnoho  současných  re-
citátorů a milovníků poezie pochopilo 
podstatu díla věčně mladého básníka 
a  svou  interpretací  oživují  původní 
myšlenky v díle obsažené,“ dodává ře-
ditel knihovny Aleš Procházka.

Nové ucelené vydání doprováze-
né  ilustracemi mladých umělců  tak 
bude  výzvou  nejen  pro  vydavatele, 
ale i pro čtenáře.

„Vzhledem  k  náročnosti  zpra-
cování  básníkova  díla  a  vytvoření 

kvalitní  publikace  je  třeba  zahájit 
přípravy  co  nejdříve,“  uzavřela  ná-
městkyně  primátora  Milada  Soko-
lová.

-jg- 

POZVÁNKA 
DO DIVADLA
7. 4. 2019 / 19:00 hodin / 
přednáškový sál / mimo 
předplatné

Didier Bénureau
Můj tchán je 
princezna

Moje divadlo Prostějov – Režie: 
Pavel Drmola
Hrají:  J.  Dohnal,  P.  Drmola,  
M.  Drmolová,  H.  Švédová, 
P. Kutalová
Provokativní  francouzská  ko-
medie  o  tom,  jak  snadno  se 
mohou  člověku  změnit  jeho 
dosud  neotřesitelně  pevné  ži-
votní  zásady. Stačí pouhá ma-
ličkost,  jen  aby  se  zeť  svému 
vlastnímu tchánovi svěřil, že se 
do něj patrně zamiloval.
Realizováno  za  podpory města 
Prostějov.
Vstupenky  je  možné  zakoupit 
v  divadelní  pokladně Městské-
ho divadla v Prostějově.

PODNIKATELÉ, POZOR na neoficiální zpoplatněné rejstříky!
Na  Magistrát  města  Prostějova, 
odbor  obecní  živnostenský  úřad 
se  obrátili  nově  zaregistrovaní 
podnikatelé  s    tím,  že  je  oslo-
vují  určité  firmy  s  požadavkem 
na zaplacení složenky za uvedení 
v „Rejstříku obchodu a živností“. 
Za  to  požadují  u  fyzických  osob 
např.  1.677 Kč  a  u  právnických 

osob  1.800 Kč  (pozn.  částky  se 
mohou lišit).

Dopisy rozesílají soukromé fir-
my, které nemají s výkonem veřej-
né  správy nic  společného. Dopisy 
mají  v  hlavičce  velkými  písmeny 
uvedeno  REJSTŘÍK  OBCHODU 
A  ŽIVNOSTÍ.  Údaje  o  nových 
podnikatelích  tyto  firmy získávají 

z veřejně dostupných údajů na in-
ternetových stránkách www.justi-
ce.cz  (obchodní  rejstřík)  a  www.
rzp.cz (živnostenský rejstřík). 

Magistrát  města  Prostějova, 
odbor  obecní  živnostenský  úřad 
se  od  těchto  aktivit  důrazně  dis-
tancuje  a  prohlašuje,  že  jediným 
zákonem  stanoveným  správním 

poplatkem  za  ohlášení  živnosti 
(nebo  podání  žádosti  o  konce-
si)  je  pro  začínajícího  podnika-
tele  zákonem  stanovená  částka  
1.000 Kč. Tento správní poplatek 
hradí začínající podnikatelé hoto-
vě na přepážce Magistrátu města 
Prostějova, odboru obecního živ-
nostenského úřadu. 

Ceny pro soutěž škol ve sběru papíru
Společnost  FCC  Prostějov,  s.r.o., 
ve  spolupráci  se  statutárním  měs-
tem  Prostějov  opět  připravila  pro 
školní  rok  2018–2019  soutěž  škol 
ve sběru separovaného papíru.

„Smyslem  sběrové  soutěže  je 
vychovávat  děti  ke  třídění  odpadů 
a školy touto formou získají finanční 
prostředky na jejich činnost. Společ-
nost  FCC  Prostějov  nabízí  školám 
výkupní  cenu  papíru  1 Kč  za  1 kg 
a  svoz,  vážení  a  nakládku  zdarma. 
Do soutěže se v letošním roce přihlá-
silo jen 8 škol. Soutěž probíhá opět 
ve dvou kolech. První kolo proběh-
lo v měsících září–prosinec r. 2018, 
kdy děti sesbíraly 79,949   t a druhé 

kolo  leden–květen  r.  2019  právě 
probíhá,“ vysvětlil náměstek primá-
tora Jiří Pospíšil. 

Rada města Prostějova  schválila 
ceny pro vítěze soutěže ve sběru pa-
píru takto:
1. pro prvních 10 žáků z každé 
zúčastněné školy formou pou-
kázek Dárkový Pass Sodexo
1. cena    1 100 Kč 
2. cena    1 000 Kč 
3. cena    800 Kč 
4. cena    700 Kč 
5. cena     600 Kč 
6. cena    500 Kč 
7. cena    400 Kč 
8.–10. cena  300 Kč 

2. pro vítězné 4 školy peněžní 
odměna
1. cena   15 000 Kč
2. cena   12 000 Kč
3. cena  9 000 Kč
4. cena   5 500 Kč

„Zapojením škol do  třídění odpa-
du se statutárnímu městu Prostějovu 
navýšila odměna za sběr separované-
ho odpadu od firmy EKO-KOM, a.s., 
a soutěž napomáhá i získání odměny 
za  zajištění  využití  odpadů  z  obalů,“ 
dodal Pospíšil s tím, že 197,037  t pa-
píru, který odevzdali žáci při sběrové 
soutěži  v  loňském  školním  roce,  tak 
neskončilo v komunálním odpadu, ale 
bylo využito k další recyklaci.   -jg-

Poděkování
Děkuji  tímto městské policii  za  po-
moc. Mám  problémy  s  chůzí  a  po-
hybem,  pokud  upadnu,  sama  ne-
mohu  vstát.  Již  několikrát  jsem 
musela z tohoto důvodu volat stráž-
níky městské  policie,  a  to  i  do  své-
ho bytu. Vždy mi ochotně pomohli, 
za což jim velmi děkuji.

čtenářka Prostějovských 
radničních listů
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INZERCE

RV
19

00
46

1/
02

MIMOŘÁDNÁ 
PRODEJNÍ AKCE
VÝRAZNÉ SLEVY
Jarní dámské pláště – od 490 Kč

Dámská saka – od 590 Kč

Dámská černá saka – za 1 990 Kč

Šaty – od 690 Kč

Dámské halenky a trička – od 490 Kč

Obleky – za 990 Kč, za 1 990 Kč, za 2 990 Kč 
a za 3 990 Kč

Saka  – od 490 Kč

Košile  – od 100 Kč

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

So od 9. 00 do 12. 00 hodin

Akce se koná do 31. 3. 2019 
nebo do vyprodání zásob

RV FASHION STYLE
Outletová prodejna Sonáta
Žeranovská ul. 8, Prostějov

INZERCE

RV
19

00
42

4/
01

RV
19

00
38

9/
01

RV
19

00
44

9/
01
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80. výročí vzniku Protektorátu Čechy a Morava
Vedle významných slavných 
výročí v historii naší země by-
chom si měli připomínat i ta 
neslavná, a právě likvidace 
zbytku naší země nacistickou 
třetí říší před 80 lety v březnu 
1939 patří mezi ně. 

Rozpadem  tehdejšího  Česko-Slo-
venska dne 14. března, okupací Čech, 
Moravy a Slezska německými vojsky 
15. března a vyhlášením protektorátu 
16.  března  1939  dosáhl  Adolf  Hitler 
zdárného cíle zlikvidovat poslední de-
mokratický stát ve středu Evropy. Po-
vodeň, která uchvátila historické hra-
nice naší země, spustil již v září 1938 
v Mnichově a Prostějovsko zasáhla až 
záborem  brodeckého  jazykového  os-
trůvku 24. listopadu 1938, kdy se naše 
město ocitlo pouhých 19 km vzdušnou 
čarou od hranic s Německem.

I  naše  demokracie  se  v  měřítku 
druhé republiky začala dusit v kleštích 
sousedních států. V tisku se začalo 
objevovat proněmecké smýšlení 
a protižidovská hesla. Spisova-
tel Karel Čapek, jenž se vzniku 
protektorátu nedožil, tehdy 
nadčasově vystihl tyto změny 
ve společnosti: „Ano, mnoho 
se změnilo, ale lidé zůstali stej-
ní, jenomže teď víme líp, kdo je 
kdo. Kdo je slušný, byl slušný 
vždycky, kdo byl věrný, byl věr-
ný i teď. Kdo se točí s větrem, to-
čil se s větrem i dřív. Kdo myslí, 
že teď přišla jeho chvíle, myslí 
vždycky jenom na sebe. Nikdo 
se nestává přeběhlíkem, kdo jím 
nebyl vždycky. Kdo mění víru, 
neměl žádnou. Člověka nepře-
děláš, jenom se Ti vybarví.“

80  let  už  je  natolik  dlouhá  doba, 
že je mezi námi už jen pár lidí, kteří si 
na příchod německých vojsk do Pro-
stějova  pamatují.  Vesměs  se  jedná 
o  drobné  vzpomínky  dětí  školního 

věku,  jimž  utkvěly  ve  vzpomínkách 
kolony německých vojsk přijíždějících 
do  našeho města  od  Vrahovic  a  Dr-
žovic, jimž ztěžovalo postup nevlídné 
počasí v podobě sněhové plískanice. 

Podobně  vzpomínal  na  okupaci 
i Josef Šťastný: „15. března 1939 jsem 
se šel z domova ve Vodní ulici podívat, 
co se děje ve městě. Byla zima, poleto-
val sníh, na cestách byla sněhová břeč-
ka. Na radnici v Prostějově vlála vlajka 
s hákovým křížem. Ulicemi projížděli 
němečtí  vojáci  v  šedých  uniformách. 
Bylo mi  z  toho  špatně.  Zastavil  jsem 
se  v  Olomoucké  ulici.  Sledoval  jsem 
v davu lemující po obou stranách silni-
ce projíždějící bojová vozidla, která jela 
od Olomouce. „Svině,“ nadávali někte-
ří lidé polohlasně. Připadal jsem si jako 
na pohřbu. Chvílemi se šedavý, ocelo-
vý  proud  musel  zastavit.  Viděl  jsem, 
jak vojáci vyskočili z bojového vozidla 
a zmizeli v jednom z místních koloniá-
lů. Zanedlouho zase vyběhli ven a nesli 
si s sebou máslo, do kterého se zakuso-
vali. Vypadalo to,  jako by tohle doma 
nikdy neměli a sem se přišli najíst.

Ta nejhorší však mělo teprve přijít. 
Měl  jsem  dobrého  kamaráda  Fricka 
Langera. Byl stejně vlastenecky smýš-
lející jako já. Jeli jsme se dokonce spo-
lu i s jinými spolužáky z reálky v září 
1937 poklonit zesnulému prezidentovi 
T. G. Masarykovi do Prahy. 

Když bylo 15. března 1939, tak jsem 
jej  zahlédl  s  kamarády  skauty na ná-
městí,  jak  se  promenáduje  podél  ob-
chodů. Nebylo by to nic neobvyklého. 
Mládežníci  takhle  po  náměstí  chodili 
v  těch  letech  často.  Jenže  tentokrát 
jsem si všiml, jak se mu leskne na klopě 
saka odznak s hákovým křížem. Skočil 
jsem  mu  po  klopě  a  začal  jím  třást, 
abych mu ten hakenkrajc utrhl: „Fric-
ku,  co  blbneš?!“  Chytl  mne  za  ruku 
a odtažitě mi sdělil: „Já jsem Němec!“ 
Bylo mi,  jako  bych dostal  ránu pěstí. 

Ten den se tak musel cítit ovšem každý 
vlastenecky smýšlející Čech.“

Pohnuté okamžiky přímo na  rad-
nici  zachytil  ve  svých  vzpomínkách 
redaktor  prostějovského  týdeníku 
Hlasy z Hané Josef Sacher, bratr bu-
doucího  generálporučíka  Viléma  Sa-
chera:  „Probudil  jsem  se  velmi  brzy, 
byla  ještě  tma. Venku poletoval  sníh 
s  deštěm.  Rychle  jsem  se  obléknul 
a  šel  na  radnici,  kde  již  byl  starosta 
prof. Jan Sedláček. Zařizoval, co bylo 
třeba.  Mluvili  jsme  spolu  ve  staros-
tenské kanceláři. Byl jsem silně rozru-
šen a nestydím se říci, že jsem se dal 
do pláče. Pocítil jsem plnou silou ná-
hle tu tíhu a beznadějnost doby a mu-
sel  jsem  si  ulevit.  Starosta  Sedláček 
mne  uklidňoval,  i  když  jemu  nebylo 
asi o mnoho lépe: ,Chlapče, ještě není 
všem  dnům  konec.  Je  to  kruté,  ale 
musíme  zůstat  a  dělat  vše,  abychom 
se  toho  zbavili  a přežili  to. Čeká nás 
mnoho práce a mnoho odvahy.‘ 

Mezitím  se  před  radnicí  řadili 
místní  nacisté,  opatřeni  hákovými 
kříži na rukávech. Sníh s deštěm stále 
padal a nacistická vojska do města ne-
přicházela. Později  jsem se dozvěděl, 
že německá vojska čekala v Prostějově 
odpor  a  zůstala  stát  na  držovickém 
kopci.  Čekala  na  zprávu  od  svých 
soukmenovců.  Teprve  když  se  jim 
od nich dostalo ujištění, že je ve městě 
klid, přitáhli. Lidé se dívali  chmurně 
na jejich pochod městem, kde se utá-
bořili. Slyšel jsem poznámky o plecho-
vých tancích, o nedostatečné výzbroji 
a o tom, že jsme se jim mohli ubránit. 
Zanedlouho obléhali nacisté naše ob-
chody a vše skupovali.“

Samotné noviny Hlasy z Hané in-
formovaly o průběhu obsazení Prostě-
jova německými vojáky dne 15. března 
takto: „ Brzy ráno se dostavili zástupci 
místního Bund der Deutschen na rad-

nici, kde od časných hodin dlel staros-
ta prof. Jan Sedláček, a žádali vyvěšení 
říšskoněmecké vlajky. Ta byla vyvěše-
na a vedle ní byla umístěna naše státní 
vlajka. O půl desáté dopoledne přijelo 
k  radnici  říšskoněmecké  auto  s  dů-
stojníky. S okamžitou platností nařídil 
německý  velitel nadporučík  von Pla-
ten, aby byla veškerá doprava zavede-
na vpravo. V 10.15 projely před radnicí 
první motorizované oddíly. Před jed-
nou  hodinou  odpolední  se  naplnilo 
náměstí vojenskými nákladními auto-
mobily, které projížděly městem celé 
odpoledne. V Prostějově zůstalo přes 
2000 mužů  říšské obrany. Velitelem 
vojsk  ve městě  se  stal  podplukovník 
Gustav Denger.“

Pro  zajímavost  je  třeba  dodat,  že 
Němcům  spadlo  v Prostějově do  ru-
kou strategické vojenské letecké učili-
ště a dne 17. března 1939 projel naším 
městem ve  zvláštním  vlaku  samotný 
Adolf  Hitler.  Cestoval  od  Olomouce 
dále  na  Brno  s  drobnou  zastávkou 
v Nezamyslicích.

Během následujících šesti let 
krvavé okupace se datum  

15. března 1939 vedle narozenin 
Adolfa Hitlera demonstrativně 

oslavovalo. Dnes by se mělo 
stát mementem útlaku malého 

národa s velkou touhou po zno-
vunabytí svobody.  

MVDr. Zdeněk Bezrouk
Prameny: 

1) https://cs.wikiquote.org
2) BEZROUK, Zdeněk, Jaroslav 

DVOŘÁK a Radek KIRCHNER. Pod 
říšským vysílačem Donau. Prostějov: 
Klub vojenské historie – Dukla, 2018. 

ISBN 978-80-906734-0-3.
3) Soukromý archiv Josef Sacher

Hlasy z Hané: Oddíly říšské 
obrany v Prostějově. Prostějov, 

1939, 57(11).

POZVÁNKA
Spolek Hanácký Jeruzalém a Klub vojenské historie vás zvou na přednášku: 

OD MNICHOVA K PROTEKTORÁTU
ANTISEMITISMUS V DOBOVÉM TISKU

Přednáška se uskuteční dne 14. 3. 2019 od 16:00 hodin v budově Farního 
sboru Českobratrské církve evangelické U Kalicha 1, Prostějov.

Přednášející:
Zdeněk Bezrouk

David Kovář
více na: http://hanackyjeruzalem.cz/ 
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Výročí T. G. Masaryka 

Ve  čtvrtek  7.  března 2019  si  připo-
meneme  169.  výročí  narození  prv-
ního  československého  prezidenta 
T. G. Masaryka. Vzpomínkový akt se 
uskuteční u jeho pomníku 7. 3. 2019 
v 16:00 hodin.

Budeme potěšeni účastí veřejnosti.

Výročí měsíce
25. března si připomeneme sto 
dvacet let od úmrtí druhého české-
ho starosty Prostějova, lékárníka, 
mecenáše kultury, sociálních věcí 
a dobrodince Karla Vojáčka.

Narodil se 21. 1. 1848 v domě U Zele-
ného stromu (dříve č. 31 na hlavním 
náměstí, nyní č. 20 na Žižkově náměs-
tí) v Prostějově Jakubovi a Vincencii 
Vojáčkovým.

V  roce  1869  absolvoval  ve  Vídni 
studia farmacie. Od roku 1870 vyko-
nával lékárnickou praxi v domě U Čer-
ného orla. Začal se zapojovat do veřej-
ného a  spolkového života města. Byl 
členem  Českého  politického  spolku, 
Sokola, Měšťanské besedy, Občanské 
záložny  a  správní  rady Rolnické  sla-
dovny. Stal se vůdčí osobností národní 
strany a členem obecního výboru. 4. 7. 
1884 byl zvolen poslancem zemského 
sněmu. Mandátu se však musel v roce 
1889 vzdát v důsledku intrik a útoků 
německého  kandidáta  Jana  Zajíčka. 

Po vítězství národní strany v obecních 
volbách byl 29. 10. 1892 zvolen staros-
tou Prostějova. V čele města stál dvě 
volební období. Jeho cílem bylo v du-
chu  volebního  programu  „povznese-
ní Prostějova na výši, v  jaké má býti 
první a největší české město Moravy“. 
Vybudování  odborného  úřednického 
aparátu, výstavba kanalizace, dláždění 
a úpravy silnic, elektrifikace, výstavba 
městské  elektrárny,  zřízení  knihov-
ny, nového hřbitova a zakládání škol 
(například obchodní akademie, české 
státní gymnázium, obecná dívčí škola 
v Rejskově ulici) – to všechno přispělo 
k modernizaci a nové tváři města.

V obecních volbách roku 1898 už 
nekandidoval na starostu města. Zů-
stal členem rady, byl také předsedou 
záložny a zastavárny a členem správní 
rady městské elektrárny a hřbitovního 
odboru. 27. 1. 1899 mu bylo uděleno 
na  zasedání  obecního  výboru  čestné 
občanství  města  jako  výraz  ocenění 
mimořádných  zásluh  o  město.  Vý-
znamnou  oporou mu  byla manželka 
Karla  Vojáčková.  Oba  manželé  byli 

HANA BARTKOVÁ

Město nechá 
vypracovat projekt 
rekonstrukce mostu 
v Žešově 

Statutární město  Prostějov  zahájilo 
přípravy na opravu mostu v Žešově, 
který  musel  být  kvůli  svému  tech-
nickému stavu v minulosti uzavřen. 
Radnice  nechá  vypracovat  projek-
tovou dokumentaci na rekonstrukci 
stavby. Na své schůzi 11. února o tom 
rozhodli členové rady města. 

„Projektová dokumentace nás vy-
jde  na  240  tisíc  korun. Materiál  by 
měl  odpovědět  na  otázku,  jak  přes-
ně opravit most vedoucí přes dálnici 
D46  v  Žešově,  do  jehož  konstrukce 
zatéká  prasklinami,  železné  prvky 
rezaví a ve špatném stavu je i jeho zá-
bradlí. Most byl před časem uzavřen. 
Následná  diagnostika  ukázala,  že 
částečná oprava nepomůže a  je nut-
né stavbu komplexně rekonstruo vat. 
Náklady na celou akci odborníci od-
hadují na 11 milionů korun,“ upřesnil 
náměstek  primátora  Jiří  Rozehnal. 
 Ivo Heger, redaktor

Primářkou dětského oddělení Nemocnice Prostějov  
je MUDr. Lenka Šigutová
Rozšířit nabídku dětského oddělení 
i o odbornou neonatologickou péči, 
tedy  o  péči  o  předčasně  narozené 
děti,  plánuje  MUDr.  Lenka  Šigu-
tová,  která  se  v  lednu  stala  novou 
primářkou  dětského  oddělení  Ne-
mocnice Prostějov. 

„Ráda  bych  spektrum  záběru 
našeho oddělení do budoucna roz-
šířila právě o neonatologickou péči. 
V  současnosti  ji  v  okolí  poskytuje 
Fakultní  nemocnice  v  Olomou-
ci  a myslím  si,  že  by  do  budoucna 
uvítali  spolupráci  právě  v  oblasti 
péče  o  dříve  narozené  děti. Mohla 
bych přitom využít i délku své praxe 
a právě specializaci v oboru neona-
tologie,“  vysvětlila  nová  primářka 
MUDr.  Lenka  Šigutová  s  tím,  že 
v prvních týdnech v nové funkci se 
ale  zaměřuje  především  na mapo-
vání  chodu  oddělení  a  poznávání 
jeho nastavených procesů.

Předchozí  primář  dětského 
oddělení  MUDr.  Josef  Tenora 
zanechal  podle  nové  primářky 
MUDr.  Lenky  Šigutové  oddělení 
ve výborné kondici a odvedl zde vel-

mi dobrou práci. „Výměna na postu 
primáře proběhla po vzájemné do-
mluvě a předchozímu panu primáři 
nyní umožní maximálně se soustře-
dit  na  práci  na  oddělení  následné 
péče  v  naší  nemocnici,  jehož  se 
stal  vedoucím  lékařem,“  doplnila 
MUDr. Lenka Šigutová.

Před plánováním rozvoje nového 
oboru  neonatologie  musí  primářka 
nejdříve  zajistit  dostatek  erudova-
ného  středního  zdravotního  perso-
nálu na dětském oddělení, bez čehož 
k rozšíření péče nemůže dojít. 

„Při  hledání  středního  zdravot-
ního  personálu  budu  ráda  spolu-
pracovat  s personálním oddělením 
nemocnice.  Posílení  lékařů  nebu-
de  třeba,  po  lékařské  stránce  zde 
máme dostatek šikovných a erudo-
vaných  kolegů,“  doplnila  primářka 
MUDr. Lenka Šigutová.

Nová primářka dětského odděle-
ní Nemocnice  Prostějov  žije  v Olo-
mouci, kde také vystudovala Fakultu 
lékařství Univerzity Palackého. Prv-
ní  atestaci má  z pediatrie  I.  stupně 
z roku 1994, o devět let později zís-

kala  specializovanou  způsobilost 
v  oboru  dětské  lékařství  a  v  roce 
2008  pak  v  oboru  neonatologie. 
Od  roku  2013 má  licenci  České  lé-
kařské komory pro funkci vedoucího 
lékaře  a  primáře  ve  zdravotnickém 
zařízení  v  oboru  dětské  lékařství 
a  o  tři  roky později  získala  zvláštní 
odbornou způsobilost k výkonu po-
volání lékaře v obou klinická výživa 
a intenzivní metabolická péče.

Během své pracovní kariéry pů-
sobila na dětském oddělení Nemoc-
nice s poliklinikou Přerov, má zku-
šenosti  i  s  praktickým  lékařstvím 
pro děti a dorost ve Velkém Týnci. 
Šest  let  působila  jako  zástupkyně 
primáře  a  lékařka  na  dětském  od-
dělení Nemocnici Přerov a od roku 
2007 do závěru  loňského roku pů-
sobila  ve  Fakultní  nemocnici  Olo-
mouc, nejprve  jako  lékařka na no-
vorozeneckém oddělení, posledních 
devět  let pak  jako  lékařka na JIRP 
Dětské kliniky. Od ledna nastoupila 
na post primářky na dětské odděle-
ní Nemocnice Prostějov.

Lucie Drahošová

podporovateli  různých  spolkových, 
dobročinných, sociálních a kulturních 
aktivit.  Ve  svém  odkazu  věnovali  fi-
nanční prostředky pro potřeby města, 
studentů, sirotků, škol a sociálně sla-
bých občanů. Z velké části byl z jejich 
finančního odkazu postaven Národní 
dům.

Karel  Vojáček  zemřel  25.  března 
1899  ve  svých  jednapadesáti  letech 
na  rakovinu  hrtanu.  Byl  pohřben 
27.  března  1899 na  starém hřbitově. 
Na podzim roku 1904 byly jeho ostat-
ky  přeneseny  do  hrobky  na  novém 
hřbitově na Brněnské ulici v Prostějo-
vě. Najdeme na ní bronzový náhrobek 
–  anděla  žalu  kladoucího  palmovou 
ratolest na hrob od sochaře Stanislava 
Suchardy.

Památku Karla  Vojáčka  nám při-
pomíná  také  kruhový  pískovcový 
pomník s reliéfem od Bohumila Kaf-
ky  před  Národním  domem,  busta 
a  pamětní  deska  na  severní  straně 
prostějovského  zámku  a  název  ná-
městí. Odkaz toho velikého, ušlechti-
lého Prostějovana spočívá především 
v  jeho  zásluhách  v  oblasti  budování 
moderního Prostějova a české samo-
správy.
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Významné stavebně investiční akce roku 2018
Plochy na ulici Zahradní

V rámci stavby byla realizována úprava prostoru mezi ulicí Zahradní a Třeš-
ňovou. Bylo vybudováno odpočívadlo s pískovištěm a herním prvkem a mo-
biliářem. Na akci byl poskytnutý příspěvek z operačního programu Životní 
prostředí ve výši 260.000 Kč. Finanční náklady činily 2,5 mil. Kč. Stavbu rea-
lizovala firma Edma s.r.o. Drnovice.

Krasický rybník

Byla opravena a revitalizována vodní nádrž, upraveny břehy a hráz a rekon-
struovány nápustné a výpustní objekty. Příspěvek Ministerstva zemědělství 
ve výši 2 mil. Kč. 3,2 mil. Kč. Stavbu realizovala firma Agromeli spol. s.r.o., 
Brno.

Komunikace v ulici Říční 

Jednalo se o úpravu komunikace se základní šířkou 5 m a s oboustrannou ob-
rubou včetně zajištění odtoku dešťových vod z komunikace a zpevnění krajnic 
podél místní komunikace. Součástí stavby bylo i vybudování oplocení přilehlé 
parcely a vjezdu. Byly osazeny 3 nové sloupy veřejného osvětlení. Stavbu rea-
lizovala firma Jamastav Moravia a.s. Finanční náklady činily 1,3 mil. Kč.

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže

Budova  Domu  dětí  a mládeže  prošla  kompletní  rekonstrukcí.  Na  akci  byl 
poskytnutý  příspěvek  z  Integrovaného  regionálního  operačního  programu 
ve výši 4,9 mil. Kč.
Finanční náklady  činily  70 mil. Kč. Stavbu  realizovala  firma MORYS  s.r.o. 
Ostrava.

Regenerace sídliště Šárka 4. a 5. etapa

V rámci regenerace byla provedena výstavba nových komunikací, cyklistické 
stezky, chodníků, parkovacích stání, veřejného osvětlení a umístění nového 
mobiliáře. Finanční náklady činily 26,4 mil. Kč. Stavbu realizovala firma Hor-
stav Olomouc spol. s r.o.

Rekonstrukce hřiště ZŠ Vrahovice

Proběhla rekonstrukce hřiště ZŠ Majakovského ve Vrahovicích. Byla provede-
na úprava krytu hřiště, úprava části trasy oplocení a obnovena běžecká dráha. 
Finanční náklady činily 1,4 mil. Kč. Stavbu realizovala firma INSTA CZ s.r.o.
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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
V pátek 8. března v Národním domě 
od 19.30 oslavíme 20. výročí založení 
MC Cipísek.
K tanci hraje skupina Novios. Vy-
stoupení, hosté, tombola, fotokoutek 
a možná přijedou i z Řáholce!
Srdečně zveme. Předprodej vstupenek 
probíhá v MC. Rezervace e-mailem: 
mcprostejov@centrum.cz

Smysluplný rok 2019 aneb s ja-
rem roste něco nové, pojďme 
to spolu objevovat
Rozviňte svoje schopnosti, možnosti, 
vnímání i komunikaci. Jaro je ideální 
čas pro něco nového.
Ve středu 13. 3. od 18.00 proběhne 
další podvečer s koučkou Andreou 
Snášelovou.

Jak vychovat úspěšné děti aneb 
tresty a odměny ve výchově
Jak nastavit dětem efektivně hrani-
ce? Co učí děti tresty a odměny? Lze 
vychovávat bez trestů, nebo je to vý-
chova k anarchii? Proč neříkat dětem 
šikulka a jak se zbavit nálepek?
V úterý 26. 3. v 18.00 beseda pro rodi-
če s Markétou Skládalovou.

Jarní Drátkohraní
Poslední z kreativních večerů pro do-
spělé a odpoledne pro rodiče s dětmi
s Anettou Pantělejevovou na téma 
jarní a velikonoční dekorace.
Ve středu 20. 3. 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.
V úterý 12. 3. v 18.00. Další termíny 
dle aktuálního rozpisu.

Kurz šití na stroji
Kurzy pro začátečnice i mírně  
pokročilé probíhají pod vedením 
zkušených švadlen L. Křenkové  
a S. Wantulové .Termíny a téma 
jednotlivých lekcí dle domluvy 
s účastnicemi.
Přihlášky v MC nebo e-mailem: 
mcprostejov@centrum.cz
Pravidelné programy pro rodiče s dět-
mi pro předem přihlášené
Cyklus programů leden–březen 
probíhá do 3. 4. Noví zájemci o pro-
gramy v cyklu duben.červen se mohou 
během března přihlásit e-mailem: 
mcprostejov@centrum.cz
Programy pro rodiče s dětmi probíhají 
v tříměsíčních kurzech a zahrnují 
program zaměřený na rozvoj dětí 

a jejich dovedností, začlenění do sku-
piny, na spolupráci rodičů a dětí atd. 
Program je přizpůsoben věku dětí. 
Součástí programů je sílení v rodičov-
ských skupinách a předávání zkuše-
nost i individuální poradenství v ob-
lasti 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 dětí 
s Mgr. H. Peterkovou

Bližší informace a rezervace na našich 
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  
březen 2019

21. ročník 
regionální 
soutěže ve zpěvu 
populárních písní

Hanácký skřivan 
2019
5. kategorií soutěže:
l. Věk 4–7 let včetně 
2. Věk 8–10 let včetně 
3. Věk 11–12 let včetně 
4. Věk 13–15 let včetně 
5. Duo, trio – věk 4–15 let 

sobota 30. března 2019
MÍSTO KONÁNÍ: Kulturní 
dům u fotbal. hřiště Smržice 
u Prostějova

Začátek: 8.00 hodin

Přihlášky zasílejte nejpozději 
do 25. BŘEZNA 2019 na tuto 
adresu:

Ing. Bohumil Moudrý,  
798 O7 Brodek u Prostějova 26
mobil: 602 740 978 
e-mail: mobo@quick.cz nebo 
mobovka@seznam.cz 

doprovod ke zpěvu si každý 
účastník zajistí nebo přinese 
sám! K dispozici je přehrávač 
CD, MD, MP3. Obec Smržice 
je na cestě Prostějov-Boskovice 
ihned za Pv odbočka vpravo.

Před dvaceti lety se narodil prostějovský Cipísek
Mnozí  návštěvníci  prostějovského 
mateřského centra Cipísek už dovršili 
plnoletosti,  studují,  pracují  a  prav-
děpodobně i uvažují o založení svých 
rodin.  MC  Cipísek,  kterým  prošly 
za dvacet  let  činnosti,  tisíce dětí,  tak 
může  očekávat  další  generace  „Ci-
písčat“.  Prostějovský  Cipísek  se  totiž 
narodil  už  v minulém  století  a  letos 
slaví dvacetiny.

Mateřské  centrum  Cipísek 
vzniklo  jako  iniciativa  maminek 
na  mateřské  dovolené  a  jeho  sna-
hou  je  podpora  aktivního  mateř-
ství,  rodičovství  a  zdravých  vztahů 
v  rodině  dnes,  stejně  jako  na  jeho 
počátku.  „Chtěly  jsme  na  začátku 

a  chceme  stále,  aby  bylo  centrum 
příležitostí pro rozvoj dětí  i dospě-
lých,“  říká  vedoucí  MC  Jitka  Za-
pletalová, která stála u  jeho zrodu. 
„Těší nás, že i v době sociálních sítí 
mají  maminky  potřebu  se  osobně 
setkávat a že v Cipísku vznikla také 
řada přátelství, která trvají, a rodi-
ny  se  podporují  navzájem  i  mimo 
prostor mateřského centra. I to pro 
nás znamená, že tato práce má smy-
sl,“ dodává Jitka Zapletalová.

V  současné  době  nabízí  Cipísek 
pravidelné programy pro rodiče a děti 
od tří měsíců do pěti let. Pro dospělé, 
a to nejen pro své návštěvníky, ale ši-
rokou veřejnost, nabízí řadu nepravi-

delných akcí, jako jsou besedy, kurzy 
a semináře o výchově dětí a komuni-
kaci v rodině, semináře osobnostního 
rozvoje, besedy o předporodní přípra-
vě a těhotenství pro nastávající rodiče 
s laktační poradkyní, individuální psy-
chologické a právní poradenství, pora-
denství v oblasti péče o dítě a v oblasti 
zdravého  pohybu  a  životního  stylu, 
kreativní podvečery pro dospělé i pro 
rodiče s dětmi a také řadu jednorázo-
vých akcí pro  celou  rodinu, příměst-
ské  tábory  pro  rodiče  s  dětmi  apod. 
Připravuje také rozšířit nabídku besed 
pro rodiče se staršími dětmi, pro pra-
rodiče apod. tzv. Generaci + 

V rámci oslav 20. výročí proběhla 
ve  všech  pravidelných  programech 

pro rodiče s dětmi Cipískova naroze-
ninová  párty  v  karnevalových  kostý-
mech. Dospělí pak mohou přijít slavit 
s Cipískem na maškarní bál, který MC 
pořádá  v  Národním  domě  v  pátek  
8. 3. od 19.30. MC srdečně zve všech-
ny své příznivce, současné návštěvní-
ky, absolventy MC i širokou veřejnost. 
Vstupenky jsou k dispozici v MC a re-
zervovat  si  je mohou  zájemci  e-mai-
lem:mcprostejov@centrum.cz

Při  této  příležitosti  bychom  rádi 
poděkovali  za podporu naší činnosti, 
bez které by Cipísek nemohl dvacet let 
poskytovat své služby. Děkujeme sta-
tutárnímu  městu  Prostějov  za  dlou-
holetou přízeň i za podporu v dalších 
letech.  -ms-
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70 let Ing. Bohuslav Popelka

Jarmila Augustinová

Libuše Koutná

Jarmila Vlková

Antonia Petrová

Jarmila Fréharová

Zdenek Špičák

Vlasta Pauschová

Josef Skalický

Jana Popelková

Eva Marková

Jan Palatý

Zdeněk Pecha

Františka Janků

Jiří Švécar

Jarmila Zatloukalová

Miroslav Kýr

Marie Hlaviznová

75 let Eva Ešlerová

Jaromír Graffe

Ludmila Schmidtová

Karel Balšínek

Gabriela Geržová

Anna Labounková

Jaroslav Matuška

Věra Škvařilová

Eva Lasovská

Ing. Hana Kozlovská

Vlastimil Fric

Mgr. Ivanka Kučerová

Ladislav Ftorek

Marta Sekaninová

Marie Jančíková

Rudolf Alexy

Ing. Pavel Sedláček

Ing. Blažena Hubalovská

80 let Františka Bednářová

Miroslava Fifková

Marie Fujáková

Jiřina Koblihová

Milada Majerová

RNDr. Boris Vystavěl

Marie Řičánková

Jarmila Dosedělová

Věra Šaranová

Marie Čepelová

Marie Riegrová

Olga Švarcová

Oldřich Stejskal

Věra Tymová

Josef Hradil

Marie Holasová

85 let Ing. Miroslav Pokorný

Josef Procházka

JUDr., 
Ing. Jiří

Pudil

Libuše Valentová

Mgr. Marie Kukulová

Věra Daňková

Zdeněk Kolařík

Marta Köhlerová

Helena Nováková

Pavel Dvořák

90 let Anna Kleinerová

Jana Veselá

Vlasta Valentová

Věra Drešrová

Ing. Karel Kalandra

Leopolda Ondrovičová

Věra Kořínková

Libuše Tribulová

91 let Eliška Rokosová

Ing. Zdeněk Řehulka

Jaroslav Vincourek

Adéla Sonnewendová

Vlasta Kolářová

Naděžda Surmová

92 let Karla Psičáková

Anna Florová

Milada Piňosová

Stanislav Ryšavý

Marie Lišková

93 let Ljuba Kroutilová

Anna Zatloukalová

Josef Zapletal

Dr. Josef Stříteský

94 let Marie Vylíčilová

František Šlézar

95 let Ludmila Florová

96 let Růžena Sedlová

SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI LEDNU 2019  
OSLAVILI SVÁ JUBILEA

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. 3. 2019 14.00 Výroba košíku z pedigu II. část

Druhá část rukodělného setkání nad 
košíkem a jeho dokončení. A nezapomeň-
te na ručník. Jen pro účastníky prvního 
setkání!

Bc. Iveta 
Vydláková

12. 3. 2019 14.00 Dechová cvičení
Již druhé letošní cvičení s oblíbenou 
cvičitelkou.

Pavla 
Glocová

19. 3. 2019 14.00 Dalekohledy –  
historie a současnost
Na zajímavé přednášce se dozvíme 
hodně o tom, jak se vyvíjelo pozorování 
vzdálených oblastí ať již na Zemi, či 
ve vesmíru. Sejdeme se na hvězdárně 
a za přednášku a pozorování Slunce 
zaplatíme 20 Kč.

Ing. Karel 
Trutnovský

26. 3. 2019 14.00 Staré kuchařky – pochopitelně knižní
Setkáme se nad kuchařskými recepty 
zejména z období první republiky. 
Něco si i uvaříme a hlavně zavzpomínáme 
na to, jak vypadali kuchyně našich babi-
ček a co všechny v nich uměly uvařit.

Ivan Čech  
a Hana 
Vybíhalová

2. 4. 2019 13.00 Exkurze do firmy TORAY
Oblíbená exkurze do firmy TORAY  
Prostějov. Je nutné se přihlásit  
u p.Vy bíhalové na Tetíně a zaplatit vrat-
nou zálohu 50 Kč. Počet míst je omezen.

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 BŘEZNU
Na březen máme připraveny dva vý-
lety a věřím, že se vám budou líbit.

V úterý 12. března se podí-
váme do Znojma. Prohlédnout 
si všechny zajímavosti za jeden den 
se  nedá,  takže  si  ještě  někdy  výlet 
do  Znojma  zopakujeme.  Tentokrát 
se  dopoledne  projdeme  s  průvod-
cem po městě a odpoledne zamíříme 
do znojemského podzemí. 

V sobotu 23. března pojede-
me do Hustopečí. Bude se zde ko-
nat další ročník Slavností mandloní 
a vína. Pokud nám bude přát štěstí 
a  budou  už  rozkvetlé  mandloně, 
podíváme se  i do rozkvetlého sadu. 
Odpoledne zamíříme do nedalekých 
Borkovan,  kde mají  jedinečnou  ex-
pozici  kraslic.  Kromě  návštěvy  je-
dinečného muzea budeme mít  také 
možnost koupit kraslice od zdejších 

maléreček.  A  jako  bonus  k  tomu 
bude návštěva obecní zabijačky, kte-
rou zde na tento den plánují.

A  co chystáme dál? Třeba  
16. 4. se podíváme do Žďáru 
nad Sázavou, kde  navštívíme Mu-
zeum  nové  generace,  oceněné  jako 
nejkreativnější  muzeum  ve  střed-
ní  Evropě.  Spojíme  to  s  návštěvou 
poutního  místa  na  Zelené  hoře.  
A 7. 5. se můžete těšit na exkurzi v to-
várně Hyundai a návštěvu Kopřivnice. 

Na výlety se můžete, jako vždy, hlá-
sit na prodejně v Prostějově na nám. 
T. G. Masaryka 18 (Nový dům), pro-
střednictvím 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
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INZERCE

12 INZERCE

RV1900386/01

www.petrotrans.cz

PETROTRANS, s.r.o., PŘIJME ŠIKOVNÉ ŘIDIČE  
PRO PRACOVIŠTĚ LOUKOV U BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

•   Rozvoz zboží (pohonné hmoty) převážně POUZE v rámci ČR
NABÍZÍME:

•   MZDA až 53 000 Kč +stravné  
•   Příspěvky na penzijní připojištění
•   Roční odměny
•   Poukázky na odběr pohonných hmot
•   5 týdnů dovolené
•   Moderní vozový park
•   karta MULTISPORT pro zaměstnance i rodinné příslušníky

POŽADAVKY:
•   ŘP sk. CE (praxe min. 3 roky)
•   Školení ADR

  KONTAKT: 
•   telefon: 736 507 517; 736 507 706
•   e-mail: personalni@petrotrans.cz
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RV1900002/02
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VEŘEJNÁ SBÍRKA
Elenka je  tříletá holčička s Westovým syndromem – 
nejtěžší formou dětské epilepsie. 
Sama nedokáže stát ani sedět, neudrží sama hlavičku. 

Navzdory těžkému osudu se rodina snaží Elence zajistit 
plnohodnotný život. Pro další rozvoj a usnadnění péče 
by jim velmi pomohly zdravotní rehabilitační pomůcky. 

A právě ty bychom chtěli pořídit za pomoci veřejné sbírky.  
Všechny dary budou použity výhradně na zkvalitnění 
Elenčina budoucího života. 

Číslo účtu:  2113444395/2700
Děkujeme všem, kteří pomohou jakoukoli finanční částkou. 
V případě dotazu nás kontaktujte na tel.: 

605 456 666 nebo prostřednictvím 
facebookových stránek fb.me/elenka.vojtkova

Veřejnou sbírku pořádá Profi-tisk group s.r.o. 

 pro Elenku
Sbírka povolena Krajským úřadem Olomouckého kraje – KÚOK/89918/2016/OK/400

RV
19

00
00

9/
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PO CELÝ MĚSÍC

LUŠTÍME S KNIHOVNOU
Máme pro vás další luštitelskou soutěž o ceny. Křížovku opět připravil Petr Urbánek z Českého svazu hádankářů a křížovkářů. 
Zadání je k dispozici v čítárně nebo na webu knihovny. Správné řešení odevzdávejte do 30. 3. 2019 v čítárně. Pět vylosovaných 
výherců získá knižní odměnu. 

UPOZORNĚNÍ
Knihovna pro děti a mládež je uzavřena z důvodu stěhování zpět do budovy Sportcentra – DDM na ul. Vápenice.

4.3. | PO | 9 H   

KNIŽNÍ BAZAR
Hledáte zajímavou knihu pro svou knihovničku? 
Je vám líto vyhodit knihy, které již nepotřebujete? 
Navštivte knižní bazar, který bude probíhat 
v prostorách knihovny až do 30. března. Můžete 
přinést vaše knihy, které budou zdarma k dispo-
zici ostatním čtenářům, a sami si můžete odnést 
všechny publikace, které vás zaujmou.

5.,19.3. | ÚT | 9.30 H | PODKROVNÍ SÁL 
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Pravidelné setkání účastníků Virtuální Univerzity 
třetího věku. Další přednáška z cyklu „Dějiny 
oděvní kultury“. Koná se pod záštitou Provozně 
ekonomické fakulty České zemědělské univerzity 
v Praze.

7.3.,21.3.| 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. 

13.3. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL 
ODRAZY VE SKLE
Vernisáž výstavy amatérské fotografky a básnířky 
Elly El (Jarmily Kocmanové). Na svých fotografiích, 
které doplňuje básněmi, zachycuje přírodu, ar-
chitekturu, města, vesničky, nejrůznější detaily, 
opuštěná místa a zchátralé objekty. Výstavu 
můžete navštívit v Galerii Na Půdě prostějovské 
knihovny až do konce dubna.

14.3. | ČT | 9.30 H | PODKROVNÍ SÁL  
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
I letos se připojíme k celostátní akci Národní 
týden trénování paměti. Vyzkoušíme si některé 
paměťové techniky a dozvíme se, jak svoji paměť 
udržet v kondici co nejdéle. Akce je určena pro 
všechny zájemce – pro účastníky předchozích 
kurzů trénování paměti, ale i pro ty, kteří chtějí 
zjistit, oč se vlastně jedná. 

20.3. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL 
PROMÍTEJ I TY: NERODIČ
Zveme vás na promítání dalšího filmu z projektu 
Promítej i ty! Kolik podob může mít dnešní rodina? 
Jakou rodinu chceme? A chceme ji vůbec? Doku-
mentární film české režisérky Jany Počtové je in-
timní sondou do rodičovství a partnerství dneška.

21.3. | ČT | 17 H | PODKROVNÍ SÁL 
ANNA BOLAVÁ
Autorské čtení básnířky a prozaičky Anny Bolavé 
se uskuteční v rámci jedinečného projektu Spi-
sovatelé do knihoven, jehož cílem je představit 
čtenářům zajímavé současné české autory. 

26.3. | ÚT | 9 H | PŮJČOVNA  
TVOŘIVÁ KNIHOVNA
Pokračuje desátý ročník oblíbené výtvarné dílny 
„Tvořivá knihovna“. Tentokrát budeme vyrábět 
jarní dekorace. Tato akce je určena především 
seniorům. Zájemci se mohou hlásit v půjčovně, 
počet míst je omezen. Těšíme se na Vás. 

27.3. | ST | 16 H | PODKROVNÍ SÁL 
AUDIOSTOP
Po čase si opět zahrajeme oblíbený Audiost-
op. Zábavnou soutěž o ceny připravila Zuzana 
Knejpová. Tentokrát budeme poznávat ukázky 
a známé hlášky z filmů natočených podle knižních 
předloh. Neváhejte a přijďte si zasoutěžit anebo 
třeba jen fandit. 
Soutěžící, prosím, nahlaste svůj zájem předem 
v čítárně nebo na tel. č. 582 329 661.

28.3. | ČT | 17 H | PODKROVNÍ SÁL 
EXPEDICE KYRGYZSTÁN
Cestovatelské povídání Martina Tomka a jeho 
přátel o třináctidenní výpravě čtyř členů oddílu 
Vysokohorské turistiky Spartaku Přerov do hor-
natého Kyrgyzstánu. Těšit se můžete na promí-
tání fotografií a videí z průzkumu jezera Ala-Kul, 
z národního parku Ala-Archa i z výstupu na Pik 
Uchityel. Akce se uskuteční za finanční podpory 
Ministerstva kultury v rámci projektu K 21. rámci 
projektu K 21.
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KNIHOVNA

Promítej i ty: Nerodič
Ve  středu 20.  března  v  17  hod.  vás 
zveme  na  promítání  dalšího  filmu 
z  projektu  Promítej  i  ty!  Tentokrát 
jsme  vybrali  dokumentární  film 
české  režisérky  Jany  Počtové,  kte-
rý  je  intimní sondou do rodičovství 
a  partnerství  dneška.  Kolik  podob 
může mít dnešní rodina? Jakou ro-
dinu  chceme?  A  chceme  ji  vůbec? 

Film  Nerodič  ukazuje  šest  různých 
příběhů,  šest názorů na  rodičovství 
a  s  nimi  šest  různých  forem  rodin. 
„Jako  malá  jsem  snila,  že  jednou 
budu mít velkou rodinu. Místo toho 
nenápadně  stárnu a postupně  ztrá-
cím iluze. A kolem sebe pozoruju, že 
v tom rozhodně nejsem sama,“ říká 
sama  autorka  filmu,  která  na  sebe 

upozornila už dokumentem Genera-
ce Singles. Ve svém dalším snímku, 
který  je  vlastně  jakousi  mozaikou 
netradičních  forem  (ne)rodičov-
ství,  se  především  pomocí  příběhů 
svých  známých  snaží  nalézt  odpo-
věď na otázku: mít, nebo nemít děti? 
A do jakých podmínek je správné je 
přivést? 

Expedice Kyrgyzstán
Ve  čtvrtek  28.  března  v  17  hod. 
vás zveme na další cestovatelskou 
besedu.  Přivítáme Martina  Tom-
ka, který se v loňském roce spolu 
se svými přáteli z oddílu Vysoko-
horské  turistiky  Spartaku Přerov 
vypravil  na  třináctidenní  trek 
do hornatého Kyrgyzstánu. Čtyř-
členná výprava (3 muži a 1 žena) 
si  stanovila  za  cíl  prozkoumat 
magické tyrkysové jezero Ala-Kul 
ve výšce 3500 metrů a vystoupat 
na  Pik  Uchityel  ve  výšce  4640 
metrů. Můžete se těšit na povídá-
ní  a  promítání  fotografií  a  videí 
z cesty po jedné z nejhornatějších 
zemí  světa,  kde  potkáváte  dosud 
nedotčenou  horskou  přírodu, 

množství  unikátních  jezer  a  pří-
jemné obyvatele,  kteří  se dodnes 

velkou měrou živí polokočovným 
pastevectvím. 

Trénování paměti

Často se v poslední době mluví o tom, 
jak je důležité zachovat si své duševní 
schopnosti do vysokého věku. K tomu 
mohou  přispět  i  kurzy  trénování  pa-
měti pořádané knihovnou už od roku 
2010. Ukázkovou lekci tréninku pamě-
ti jsme připravili na čtvrtek 14. března 
v  9.30  hodin,  u  příležitosti  vyhlášení 
Národního  týdne  trénování  pamě-

ti,  který  probíhá  pod  záštitou  České 
společnosti  pro  trénování  paměti 
a mozkový jogging. Účastníci se na této 
lekci seznámí s tím, jak kurzy probíha-
jí, jaké jsou paměťové techniky a různé 
paměťové  pomůcky.  Kromě  toho  si 
vyzkouší, jaký mají postřeh, pozornost 
a krátkodobou paměť. Srdečně zveme 
bývalé  absolventy  kurzů,  kteří  si mo-

hou  ověřit,  jestli  už  všechno  nezapo-
mněli, a také se potkat se svými „spolu-
žáky“, ale uvítáme samozřejmě i nové 
zájemce, kteří jsou jen tak zvědaví, jak 
to u nás chodí. Přijďte se dozvědět něco 
zajímavého a strávit příjemné dopoled-
ne u šálku kávy či čaje.

Na vaši účast se těší lektorka 
 M. Vyroubalová 

Setkání  
s Annou Bolavou

Pokračuje druhý ročník jedinečného 
projektu  Spisovatelé  do  knihoven, 
jehož cílem je propagovat současnou 
kvalitní  českou  literaturu a předsta-
vit veřejnosti zajímavé, známé i méně 
známé  české  autory.  Dalším,  koho 
v rámci letošního ročníku tohoto pro-
jektu přivítáme, bude básnířka a pro-
zaička Anna Bolavá (vl. jménem Bo-
humila Adamová). Narodila se v roce 
1981 v jižních Čechách a vystudovala 
bohemistiku.  Pracuje  jako  jazyko-
vá korektorka a recenzentka. V roce 
2013  debutovala  básnickou  sbírkou 
Černý  rok. Do širšího povědomí ve-
řejnosti  se  dostala  svou  prozaickou 
prvotinou Do tmy (2015), za níž zís-
kala Magnesiu Literu za prózu. Také 
její  další  román  Ke  dnu  (2017)  byl 
nominován  na  tuto  prestižní  cenu. 
I když její knihy nejsou zábavné let-
ní  příběhy,  ale  opravdu  silné  čtení, 
navíc  mistrovsky  napsané,  zaujaly 
jak  odbornou  kritiku,  tak  veřejnost 
a  držely  se  dlouhou  dobu  na  před-
ních místech v žebříčcích prodejnos-
ti. Anna Bolavá je zjevením na české 
literární scéně, zdá se, že z ní roste zá-
sadní autorka české prózy a můžeme 
od ní očekávat velké věci. Nenechte si 
ujít besedu a autorské čtení ve čtvr-
tek 21. března v 17 hod. 

Audiostop pokračuje
Audiostop,  tedy  taková  „knihov-
ní“  verze  oblíbeného  televizního 
pořadu  Videostop,  se  v  prostějov-
ské  knihovně  konal  už  několikrát. 
Tentokrát soutěž připravila Zuzana 
Knejpová  a  budeme  v  ní  poznávat 
ukázky a známé hlášky z filmů na-
točených  podle  knižních  předloh. 
Zábavné  soutěžní  odpoledne  se 
uskuteční ve středu 27. března a zú-
častnit  se  ho může  každý,  kdo má 
chuť a náladu. Výborně se baví  jak 
soutěžící, tak diváci. Přijďte se sami 
přesvědčit, začínáme v 16 hodin.
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ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

PLESY NA PROSTĚJOVSKU 2019 BŘEZEN
TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec POŘADATEL
1.3. Maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov Trivis, SŠ veřejnoprávní Prostějov, s.r.o.

1.3. Fotbalový ples Sokolovna Čechovice Čechovice TJ Sokol Čechovice

2.3. Prostějovský ples Společenský dům Prostějov Prostějov Intertrade Moravia s.r.o.

2.3. Zámecký ples města Plumlova Kulturní dům Žárovice Žárovice Město Plumlov a Klubové zařízení Plumlov

2.3. Reprezentační ples Rotary klubu Městské divadlo v Prostějově Prostějov Rotary klub Prostějov

2.3. Ostatkový ples Sokolovna Ptení Ptení SDH Ptení

2.3. Černobílý ples Sokolovna Vřesovice Vřesovice Máj z.s.

2.3. Maškarní bál Sokolovna Čechovice Čechovice ZŠ Palackého, pracoviště MŠ Čechovice

3.3. Dětský karneval Sokolovna Ptení Ptení SDH Ptení

8.3. Maškarní bál pro dospělé Městské divadlo v Prostějově Prostějov MC Cipísek

8.3. Maškarní obecní ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice Obec Mostkovice

8.3. Sportovní ples Sokolovna Kostelec n/H Kostelec n/H TJ Sokol Kostelec – HK a TJ Sokol Centrum Haná

9.3. Reprezentační ples Koutný Společenský dům Prostějov Prostějov Firma Koutný

9.3. Společenský ples Sokolovna Určice Určice Klub přátel ZŠ a MŠ Určice

9.3. Hasičský ples Sokolovna Olšany Olšany u PV SDH Olšany

16.3. Reprezentační ples lékařů Městské divadlo v Prostějově Prostějov ČLK

23.3. Ples 12 opic Městské divadlo v Prostějově Prostějov Bar 12 opic

změna programu vyhrazena

Zpravodaj ICM
Změny v otevírací době ICM
Pozor:  od  března  dojde  opět 
ke změně otevírací doby ICM.
V pondělí 4. března bude v  ICM 
Prostějov  probíhat  kreativní  díl-
na  –  nebude  možné  využít  pří-
stup na počítač.
Aktuální  informace najdete vždy 
na  našich  stránkách  www.icm-
prostejov.cz.

Akce plánované na březen

Tvořivá dílna s ICM – Jarní 
květináče
V  pondělí  4.  března  bude  pro 
vás  od  14.00  nachystaná  břez-
nová  tvořivá  dílna,  během  které 
se  pustíme  do  jarního  zdobení 
květináčů.  Květináč  si  můžete 
přinést vlastní, ale pár  jich bude 
k dispozici i na místě. Na vyzkou-
šení  bude  nachystáno  několik 
obalových  technik –  svému kvě-
tináči  můžete  dát  např.  džínový 
nebo  provázkový  kabátek.  Tvo-
ření  probíhá  v  prostorách  ICM 
Prostějov (studovna).

Promítej i ty! – Co se nenosí
Máte  rádi  dokumenty,  které  na-
bízí festival Jeden svět? Na úterý 
5. března v 17.00 hod. chystáme 
naše  první  promítání  z  cyklu 

„Promítej  i  ty!“  Zahajujeme  fil-
mem „Co se nenosí“. Při pátrání 
ve  stopách  módního  průmyslu, 
od obchodních řetězců až k asij-
ským velkovýrobnám, si estonská 
módí návrhářka Reet Ausová ově-
řuje, jak je nadprodukce oblečení 
dlouhodobě  neudržitelná,  jak 
hazarduje se zdravím  lidí a neú-
měrně plýtvá zdroji celé planety. 
Po filmu bude následovat beseda 
s  Mgr.  Adélou  Píchovou,  která 
se  mimo  jiné  věnuje  udržitelné 
módě  a  sociálnímu  podnikání. 
V roce 2016 na rodičovské dovo-
lené založila značku APOLO a vy-
zkoušela si tak následovat trendy 
pomalé módy v praxi. 

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  naši  otevíra-
cí  doby  najdete  na  našem  webu 
www.icmprostejov.cz.

Základní umělecká škola Vladimíra 
Ambrose  Prostějov, Kravařova 14
Telefon: 582 406 050 ZUŠ březen 2019
HUDEBNÍ OBOR
Jarní  besídky  žáků  v  17.00  hod. 
v sále ZUŠ
19. 3., 20. 3. a 21. 3. 2019
VÝTVARNÝ OBOR
Galerie linka Kravařova 14 – březen 
2019 
Výstava  Absolventi  ZUŠ  se  před-
stavují – David Majirský, Karolína 
Kůrková
Okresní výtvarná soutěž Zvíře z říše 
fantazie.
Soutěž  je určena pro  žáky MŠ, ZŠ 
a  ZUŠ  5–11  let  okresu  Prostějov. 

Uzávěrka prací 11. 3. 2019.
informace: vapenice@zusprostejov.cz
27. 3. 2019 vernisáž oceněných pra-
cí  okresní  výtvarné  soutěže  Zvíře 
z říše fantazie.
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ 
OBOR
18. 3.  2019 v  17.30 hod.  v prosto-
rách prostějovského zámku
Kulturní  počin  ,,Jdeme  na  Wol-
krák“.
Členové souborů PVdram a PVdra-
mec představí své přednesové texty 
na Wolkrův Prostějov. 

Jano Köhler, jak se píše nová kniha 
Přednáška o moravském malíři a gra-
fikovi a o tom, jak se píše nová kniha.

Klub historický a státovědný v Pro-
stějově  nabízí  v  rámci  cyklu  svých 
pravidelných  přednášek  zajímavá 
témata  z  různých  oblastí  kulturního, 
uměleckého  a  společenského  života, 
určených  odborné  i  širší  veřejnosti. 
V měsíci březnu 2019 nabídne všem 
zájemcům přednášku PhDr. Karla Ka-
vičky  nazvanou:  Jano Köhler,  jak  se 
píše nová kniha.

Přednášející je členem našeho Klu-
bu. Zaměřuje se na oblast sakrálního 
umění. Je autorem několika publikací 
o církevních památkách v našem měs-

tě  a  dalších  významných  památkách 
v  České  republice  (Praha,  Olomouc, 
Kroměříž a další místa). 

Na klubovém podvečeru připome-
ne Karel Kavička život a dílo význam-
ného  moravského  umělce,  malíře 
a grafika Jano Köhlera a přiblíží příběh 
přípravy a psaní knihy, kterou v  loň-
ském roce o Köhlerovi vydal v Kartu- 
ziánském nakladatelství v Brně. 

Přednáška  se  uskuteční  v  tradič-
ním  termínu,  tj.  třetí  úterý  v měsíci, 
dne  19.  března  2019  v  17.00  hodin 
ve výstavním sále Státního okresního 
archivu v Prostějově, Třebízského uli-
ci. Všichni jsou srdečně zváni.  -tc-
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EXKLUZÍVNÍ  VYDAVATELVodní 23, 796 01 Prostějov
tel. 608 805 659, 775 341 705
email: jhreality@jhreality.cz

www.jhreality.cz

Prostějov, Olomoucká ul.
Prodej nadstandardního bytu 5+kk v OV, 2. patro, 
134 m2, balkon, vlastní plynové ÚT. PENB – B.  

Cena: 3.990.000 Kč

Plumlovská přehrada, okr. Prostějov 
Prodej chaty s verandou. El. + voda. 
Zastavěná plocha 72 m2, zahrada 735 m2. PENB – G.
 Cena: 1.049.000 Kč

Prostějov, Ořechová ul. 
Prodej novostavby RD 4+kk s terasou, garáží, 
okrasnou zahrádkou s bazénem. Celková plocha pozemku 
276 m2. PENB – C.  Cena: 4.799.000 Kč

Náměšť na Hané, okr. Olomouc 
Prodej novostavby 4+kk s terasou, garáží, altánem. 
Zastavěná plocha 192 m2, zahrada 811 m2. PENB – C.
 Cena: 5.899.000 Kč

Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – 
Jawa – CZ …atd,

 v původním 
nálezovém stavu: 

koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze

 díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto 
československé 

výroby:

Koupím moto
československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr 
Jawa – CZ …atd,

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě  

pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – CZ ...atd.
v původním nálezovém stavu:

koroze, nekompletní, popřípadě pouze díly  
k těmto motocyklům. 

Děkuji za nabídku.
Tel.: 775 623 723
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Informace k místnímu  
poplatku za komunální odpad
Správce  poplatku  Finanční  odbor 
Magistrátu města Prostějova sděluje 
všem poplatníkům,  že  na  rok  2019 
je  sazba  místního  poplatku  za  ko-
munální  odpad dle  obecně  závazné 
vyhlášky statutárního města Prostě-
jova č. 6/2016, o místním poplatku 
za  provoz  systému  shromažďování, 
sběru,  přepravy,  třídění,  využívání 
a  odstraňování  komunálních  odpa-
dů, ve výši 600 Kč a splatnost tohoto 
poplatku je 30. 6. 2019. 

I nadále platí úleva od poplatku 
ve výši 108 Kč pro poplatníka, který 
v příslušném kalendářním roce do-
vrší 65 a více let věku, tzn., že tento 
poplatník zaplatí v roce 2019 částku 
492 Kč  (úleva  vzniká  automaticky, 
není  podmíněna  ohlašovací  povin-
ností).

Výše poplatku v roce 2019 již sed-
mým rokem zůstává na stejné výši. 

V rámci okresních měst v Olomouc-
kém  kraji  je  v  Prostějově  poplatek 
za  komunální  odpad  na  nejnižší 
úrovni. 

Poplatníkem tohoto poplatku je
a) fyzická osoba, která má ve městě 

Prostějově  trvalý pobyt,  (poplat-
níkem  jsou  i  osoby,  které  mají 
trvalý pobyt na adrese ohlašovny, 
tj.  nám. T. G. Masaryka  130/14, 
79601  Prostějov,  tyto  osoby  ne-
jsou  osvobozeny  od  placení  po-
platku).

b) fyzická osoba, které byl podle zá-
kona  upravujícího  pobyt  cizinců 
na území České  republiky povo-
len trvalý pobyt nebo přechodný 
pobyt na dobu delší než 90 dnů,

c)  fyzická  osoba,  která  podle  záko-
na  upravujícího  pobyt  cizinců 
na území České republiky pobývá 

na  území  České  republiky  pře-
chodně po dobu delší 3 měsíců,

d)  fyzická  osoba,  které  byla  uděle-
na  mezinárodní  ochrana  podle 
zákona  upravujícího  azyl  nebo 
dočasná  ochrana  podle  zákona 
upravujícího  dočasnou  ochranu 
cizinců,

e)  fyzická osoba, která má ve vlast-
nictví  stavbu  určenou  k  indivi-
duální  rekreaci,  byt  nebo  rodin-
ný dům, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba.

V  dalším  vydání  Prostějovských 
radničních listů budeme informovat 
o osvobození od místního poplatku 
za komunální odpad. 

Finanční odbor Magistrátu 
města Prostějova

Přehled odchycených 
psů v Prostějově, které 
je možné si osvojit
Liga na ochranu zvířat ČR – místní 
organizace Olomouc, pobočný spolek
Telefon:   585 418 484, e-mail: olo-
mouc.utulek-loz@seznam.cz, 
Aktuální  přehled  odchycených  psů 
najdete na webových stránkách útul-
ku: http://www.olomouckyutulek.cz

Evid.  č.  5716  (Kent)  – 
pes  kříženec,  nalezen 
dne  4.  1.  2019,  místo 
nálezu: ul. Určická, Pro-
stějov

Evid. č. 5717 (Kolja) – 
pes  kříženec,  nalezen 
dne  7.  1.  2019,  místo 
nálezu:  ul.  Milíčova, 
Prostějov

Evid. č. 5718 (Kain) 
– pes kříženec, na-
lezen dne 7. 1. 2019, 
místo  nálezu:  ul. 
Milíčova, Prostějov
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MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov

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

mi barvami a tyto informace pak 
budou moci využít při svém tvoření 
a malbě na plátno. Každá školní sku-
pina na plátně zanechá svou část 
obrazu. Postupně tak bude vznikat 
celkový obraz, který zůstane v mu-
zeu.

RVP – Člověk a jeho svět, Člověk 
a společnost, Umění a kultura 

Cena programu: 30 Kč

Na program je nutné se objednat 
telefonicky u Mgr. Aleny Zatlou-
kalové na tel. čísle 770 128 305 

nebo Bc. Beaty Petříkové, DiS., na tel. čísle 778 498 359 anebo  e-mai-
lem  azatloukalova@muzeumpv.cz,  bpetrikova@muzeumpv.cz. 

EVŽEN HANZALÍK
od 9. 3. do 21. 4. 2019
vernisáž v pátek 8. 3. v 17 hodin
Malíř, grafik a designér, prostě-
jovský rodák Evžen Hanzalík žije 
a tvoří v Praze. Pro svou výstavu 
v Muzeu a galerii v Prostějově si 
připravil kolekci obrazů a plastik 
s expresívními figurálními mo-
tivy, které dle autorova názoru 
nejlépe vyjadřují myšlenku a po-
cit, kterého chce dosáhnout. Vět-
šina děl vzniká metodou klasické 
tzv. automatické malby, známé 
zejména z tvorby surrealistů. 
Je to metoda spontánní malby 
s neznámým cílem, to zname-
ná, že autor při malbě pracu-
je s pocitem a konečný smysl 
a název, jenž vyjadřuje, ,,co 
tím chce říci“, vzniká v průbě-
hu vývoje malby. Sochy, ale 
i některé obrazy však vznikají standardní metodou skicy a realizace. 
Jak se umělci jeho představy a záměry daří převádět do světa barev 
a kombinací materiálů, se můžete přijít osobně podívat v pátek 8. břez-
na v 17. hodin do hlavní budovy muzea, kde bude výstava s příznačným 
názvem Tvorba slavnostně otevřena vernisáží za účasti autora. Ti, kdo 
si budou chtít na prohlídku prostějovské kolekce nechat delší čas, bude 
výstava přístupná do 21. dubna a všichni zájemci jsou srdečně zváni.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

DĚVČATA Z POKOJE 28, L 410 TEREZÍN 
do 31. 3. 2019
Ještě do konce března je možné se přenést prostřednictvím výsta-
vy „Děvčata z pokoje 28 L 410 Terezín“ do jednoho z „heimů“ – dív-
čího domova v Terezíně, kde na základě osobních vzpomínek pře-
živších účastnic mohou návštěvníci sledovat všední den v tomto 
ghettu se všemi, v některých případech překvapivými aspekty. Jak 
probíhalo vyučování, že děvčata měla vynikající a vzdělanou vy-
chovatelku, která s nimi kreslila, vzdělávala je v hudbě nebo jim 
umožňovala, aby dívky samy hrály potají ve sklepě na klavír a zapo-
mněly aspoň na chvíli, kde jsou. Tyto a mnoho dalších skutečností

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

MILAN KNÍŽÁK – 30 PORTRÉTŮ
do 3. 3. 2019
Ještě první tři březnové dny se mohou všichni ti, 
kteří dosud neměli možnost navštívit výstavu děl  
M. Knížáka, vydat do muzea. Tento mimořádně za-
jímavý a netypický projekt autora známého spíše 
svými velkoplošnými abstraktními kompozicemi na-
zvaný jednoduše – 30 portrétů, vznikl vlastně „jak-
si náhodou“ a okamžitým nápadem využít dar 30 
dřevěných desek. V plejádě jmen, která pro autora 
znamenala něco důležitého a jejichž portréty jsou 
součástí tohoto cyklu, jsou zastoupeni básníci, filozofové, malíři, hu-
debníci i politici. Všechny portréty doplňují velmi zajímavé autorské 
komentáře, které jsou nedílnou součástí konkrétního díla. Pozornému 
návštěvníkovi jistě neunikne, že portrétů je ve skutečnosti 31. Oním 
do poslední chvíle utajovaným dílem, které autor namaloval speciálně 
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.

BOHUMIL KUBIŠTA – BAREVNÉ VZTAHY
do 3. 3. 2019
Výstava s výše uvedeným názvem by na první pohled znalce díla  
B. Kubišty mohla zmást, zda se jedná opravdu o tvorbu tohoto au-
tora. Jedná se totiž o díla  omezeného časového úseku v tvorbě 
malíře a grafika, který na mapě českého výtvarného umění zaujímá 
jedno z předních míst. Nevelká kolekce, která byla do Prostějova za-
půjčena z Galerie moderního umění v Hradci Králové, se zaměřuje 
na málo známá díla – na rané práce z let 1907–1909, a představu-
je obrazy s motivy čerpanými při pobytu a studiu v Itálii, portrétní 
umění autora, rozměrný obraz inspirovaný osobními prožitky z vo-
jenské služby v Pulji a nechybí ani zátiší a velmi známý obraz Sluneč-
nice. Soubor nezahrnuje typické kubistické obrazy, snad jen s výjim-
kou jednoho autoportrétu a částečně kubizujícího zátiší. Přesto je 
prohlídka této tvorby jistě velmi zajímavá.

OBRAZY ŽIVOTA ALŽBĚTY ZELENÉ
do 21. 4. 2019
Celý březen a duben pokračuje v budově prostějovského muzea vý-
stava ke stému výročí narození prostějovské malířky Alžběty Zelené. 
Výstava představuje výběr z její celoživotní tvorby, kterou tvoří por-
tréty, zátiší, průmyslové krajiny a také náměty z hanáckého folklóru. 
Umělecká díla k výstavě byla zapůjčena zejména ze soukromých sbí-
rek, a tak má návštěvník možnost zhlédnout obrazy a kresby, které 
nejsou veřejnosti běžně k vidění. Výstava je doplněna také předměty, 
dokumenty a fotografiemi z umělčina nevšedního život. Součástí do-
provodného programu k výstavě je edukační program a komentovaná 
prohlídka, která se bude konat 21. 3. 2019 v 16:00 hod. a povede ji 
Bc. Romana Cásková, která se životem a tvorbou Alžběty Zelené zabý-
vala ve své bakalářské práci.

EDUKAČNÍ PROGRAM:
BARVY A PLÁTNA: TVORBA ALŽBĚTY ZELENÉ
Délka programu je 90 minut, je určen pro žáky základních, případně 
středních škol.
Seznámíme se se základními údaji ze života Alžběty Zelené a také s její 
tvorbou. Poté budou mít žáci možnost si obrazy prohlédnout. Násle-
dovat bude praktická část, kdy dostanou průpravu k tvorbě akrylový-
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EXPOZICE NÁRODOPISUEXPOZICE KOVOZÁVODŮ 
PROSTĚJOV – velký malý svět 
plastikových modelů

EXPOZICE HISTORIE 
ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA
A EDMUNDA HUSSERLA

Na akcích budou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace pro dokumentační 
a propagační účely MGP, p.o.
Organizace je zřizována a financována Olomouckým krajem.

zadokumentovaných v deníčcích, kresbách a památníčcích na pozadí síly vel-
kého přátelství přináší výstava, která je právě díky těmto živým svědectvím 
ztvárněna netradičním pojetím a která přitahuje zájem návštěvníků nejen 
v našem městě. Autorkou knižní předlohy výstavy je Hannelore Brenner 
Wonschick a pro Českou republiku ji připravilo Židovské muzeum v Praze.
Ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém je výstava doplněna  
o 1 sál obsahující dokumenty a fotografie prostějovských občanů ži-
dovského původu, z nichž drtivá většina válku nepřežila. Návštěvníkům 
je k dispozici také prezentace v PC s více než dvěma stovkami „slajdů“ 
prostějovských židovských rodin a jejich osudů. 

EXPOZICE GEOLOGIEEXPOZICE HISTORIE

EXPOZICE ARCHEOLOGIE

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

HLAVNÍ BUDOVA NA NÁM. T. G. MASARYKA 2

PŘEDNÁŠKA
ŽIDOVSKÉ TRADICE A ZVYKY
S MGR. TÁŇOU KLEMENTOVOU

MÍSTO: Muzeum a galerie v Prostějově na nám. T. G. Masaryka 2, 
přednáškový sál
TERMÍN: 11. 4. 2019, ČAS: 17:00
VSTUPNÉ: 30 Kč, děti do 6 let zdarma.
Zveme všechny na přednášku o zvycích a tradicích, které k židovské-
mu životu neodmyslitelně patří. Program bude doplněn i ukázkou 
předmětů náležejících k židovské tradici a velkým množstvím obra-
zového materiálu.
Přednáška proběhne ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém.

PŘEDNÁŠKA
VELIKONOCE (-NE?) KŘESŤANSKÉ SVÁTKY

MÍSTO: Muzeum a galerie v Prostějově na nám. T. G. Masaryka 2, 
přednáškový sál

TERMÍN: 16. 4. 2019, ČAS: 17:00
VSTUPNÉ: 30 Kč, děti do 6 let zdarma.
Dovolujeme si vás touto cestou pozvat na přednášku o velikonoč-
ních svátcích. Přednáška přiblíží původ těchto svátků, objasní je-
jich význam, popíše průběh a také zvyky a tradice, které se s těmito 
svátky pojí. Přednášet bude historik Muzea a galerie v Prostějově
Mgr. Václav Horák.

VÝSTAVA
DRUHÁ SMĚNA, 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SŠDAM

TERMÍN: 25. 4.–29. 5. 2019
MÍSTO: Muzeum a galerie v Prostějově na nám. T. G. Masaryka 2

VÝSTAVA
BAREVNÝ SVĚT PŘÍRODY

TERMÍN: 4. 4.–23. 6. 2019
MÍSTO: Budova Špalíčku, Uprkova 18

EXPOZICE HODIN A HODINEK

EXPOZICE JIŘÍHO WOLKERA

ŠPALÍČEK, UPRKOVA 18

PŘIPRAVUJEME
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ – 
HVĚZDÁRNA

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

Přednáška
PLANETKY ZBLÍZKA – prof. RNDr. MILOSLAV DRUC-
KMÜLLER, CSc. 
14. 3. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN

Co nám přinesla mise Dawn? Jak vypadá planetka, když po ní lezete 
po kolenou? Bude v roce 2135 definitivní konec naší civilicace? Exi-
stují planetky, které nepatří do naší sluneční soustavy? ... V případě 
dobrého počasí bude po přednášce následovat pozorování hvězdné 
oblohy a pokusíme se astronomickým dalekohledem mimo jiné vy-
hledat i planetku Juno. 
Profesní život prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera, CSc., je spojený 
s Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, 
kde se věnuje aplikované matematice. Úzce spolupracuje s před-
ními zahraničními odborníky a institucemi, například s Havajskou 
univerzitou nebo NASA. V posledních letech se zabývá zpracováním 
dat ze Sluneční dynamické observatoře (SDO). K jeho dalším koníč-
kům paří též cestování po vysokých horách a fotografování přírody 
a dalších zajímavých astronomických objektů a úkazů. Osobní inter-
netové stránky: http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/.
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč. 
Vstupenky je možné předem rezervovat.

DEN HVĚZDÁREN A PLANETÁRIÍ 
15. 3. (PÁTEK) od 15:00 do 20:30 hodin 

U příležitosti Dne hvězdáren a planetárií, jehož garantem je Asocia-
ce hvězdáren a planetárií, pořádáme den otevřených dveří doplněný 
speciálním programem. Zájemci k nám mohou přijít kdykoliv od 15:00 
hodin do 20:30 hodin a seznámit se se současnými aktivitami hvězdár-
ny. Začátky jednotlivých akcí pořádaných v rámci tohoto odpoledne 
jsou následující:
15:00 Pozorování Slunce
18:00 Podivuhodná difrakce (přednáška doplněná fyzikálními pokusy)
19:30 Večerní pozorování hvězdné oblohy

PODIVUHODNÁ DIFRAKCE:
Světelné paprsky se nemusí vždy šířit pouze přímočaře, ale za urči-
tých podmínek mohou také zahnout. Tomuto jevu se říká ohyb světla 
neboli difrakce a je zapříčiněn vlnovou vlastností světla. Díky difrakci 
se hvězda v ohnisku dalekohledu nejeví jako bod a může mít dokon-
ce paprsky, například v podobě kříže. Difrakce na vodních kapičkách 
v oblacích může být příčinou některých zajímavých halových jevů 
v atmosféře. Difrakci využíváme též v mnoha různých technických 
zařízeních. Přestože je za tímto jevem skrytý poměrně složitý mate-
matický aparát, difrakční jevy mohou být také neobyčejně krásné. 
Přijďte se pokochat krásou některých difrakčních obrazců a dozvědět 
se základní informace o tomto podivuhodném přírodním jevu. 
Vstup volný.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST
Pozorování Slunce v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00 
do 16:00 hodin. 
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek 
od 19:30 do 20:30 hodin. 
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd či 
Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. 
Ve čtvrtek 14. 3. se večerní pozorování uskuteční po ukončení před-
nášky „Planetky zblízka“ a v pátek 15. 3. se večerní pozorování koná 
v rámci Dne hvězdáren a planetárií mimo prostějovskou hvězdárnu, 
na pozorovacím stanovišti v Mostkovicích.
Vstupné 40 Kč, děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND 
SOBOTA 16. 3. (SOBOTA)
Během Astronomického víkendu je možné v sobotu navštívit hvěz-
dárnu a zúčastnit se pozorování Slunce od 15:00 do 16:00 hodin 
a pozorování večerní hvězdné oblohy od 19:30 do 20:30 hodin. 
Vstupné 40 Kč, děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč.

ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI:
V sobotu 16. 3. v 14:00 hodin pořádáme soutěž 
pro děti na téma „JARNÍ TROJÚHELNÍK“. Soutě-
ži bude předcházet povídání o souhvězdích Lva, 
Panny a Pastýře a jasných hvězdách Regulus, Spi-
ca a Arcturus, které zdobí tato jarní souhvězdí. 
Vstupné děti, studenti, senioři, invalidé 20 Kč 
a dospělí 40 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
NEMÁTE CHUŤ NA MĚSÍC?
Pohádku uvádíme každou březnovou středu v 15:30 hodin. Podoba 
Měsíce se stále mění. V pohádce je toho příčinou Šubršábršáh, kte-
rý Měsíc neustále ujídá. Je to tak však doopravdy?
Vstupné děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč, dospělí 40 Kč.

PRÁZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ
V prázdninových dnech od 11. března do 15. března 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, kromě středy, vždy od 10:00 hodin přinášíme dě-
tem pohádku:
11. 3. v 10:00 hodin: Jak si mlsné medvídě chtělo líznout mlíčka z mléč-
né dráhy
12. 3. v 10:00 hodin: Měsíc u krejčího
14. 3. v 10:00 hodin: Jak Saturn prstenec pozbyl
15. 3. v 10:00 hodin: Jarní pohádka 
Vstupné děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč, 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.
Změna programu vyhrazena.
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Hledáme pracovníka  
na pozici 

CUKRÁŘ/
CUKRÁŘKA

Vše potřebné vás zaučíme.

Měsíční mzda 
14 000–20 000 Kč

Bližší informace na adrese: Žitná 22, Prostějov
Zájemci volejte na tel.: 777 764 178

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

INZERCE
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kostel sv. Jana Nepomuckého 
“U Milosrdných”

sobota 23. března 2019    
18:30 hodin

ALFRED HABERMANN
varhany
(Praha)

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ          www.varhanymilosrdni.cz
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DIVADLO

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.

B Ř E Z E N  2 0 1 9

Bezbariérový přístup do divadelního sálu | Možnost zapůjčení sluchátek
V přednáškovém sále a na jevišti za oponou nejsou sedadla číslována.
Na všechny abonentní akce je možno dokoupit vstupenky. Zakoupené vstupenky zpět 
nepřijímáme. Doprodej vstupenek vždy půl hodiny před začátkem představení pouze 
na dané představení. Platnost rezervace vstupenek je 14 dní, online rezervace 7 dní.

Sleva LAST MINUTE – poloviční vstupné půl hodiny před začátkem akce, pouze na akce 
označené zkratkou LM. Sleva pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P – poloviční vstupné. 
Slevy mohou být uplatněny pouze při přímém prodeji v pokladně divadla. 
Večerní představení nemusí být vhodná pro mladší děti. 
Vstupenky na akce Městského divadla v Prostějově jsou dotovány městem Prostějov.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

SOBOTA 2. BŘEZNA  | 15 H | DIVADELNÍ SÁL | DOPRODEJ | ČTYŘLÍSTEK 
Podle Jiřího Kahouna: PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Hrají: P. Vojtíšek/J. Kohout/O. Švec, M. Sajlerová, hudba: Petr Skoumal, 
texty písní: Zdeněk Svěrák, dramatizace: Zdeněk Tomeš, Michaela Sajlerová
DIVADLO KRAPET PRAHA

PONDĚLÍ 4. BŘEZNA | 19 H | DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5P | DOPRODEJ
LEO BIRINSKI: TANEC BLÁZNŮ
Hrají: Petr Nárožný, Marika Procházková, Jaromír Dulava, Pavel Kikinčuk, 
Ondřej Vetchý, Dana Černá, Václav Šanda, Stanislav Zindulka, Petr Meissel, 
Lucie Žáčková, Otmar Brancuzský, Petr Burian, Jan Hájek, Vladimír Kratina ad.
Úprava a režie: Ladislav Smoček
ČINOHERNÍ KLUB PRAHA

ÚTERÝ 5. BŘEZNA | 19 H | DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA A | VYPRODÁNO
Istvan Örkeny: KOČIČÍ HRA
Hrají: Pavla Tomicová/Jitka Smutná, Zora Valchařová  Poulová, Sára Venclovská, 
Jakub Tvrdík, Martina Nováková, Petra Výtvarová Krausová, Jan Bílek, Marie 
Kleplová, Petr Matyáš Cibulka/Karel Pešek
Překlad: František Stier, Ida de Vries, režie: Tereza Karpianus
 KLICPEROVO DIVADLO HRADEC KRÁLOVÉ

PONDĚLÍ 11. BŘEZNA | 11 H | DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY
ÚTERÝ     12. BŘEZNA | 9 A 11 H | DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY
TRAPAS NEPŘEŽIJU! ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ
Hrají: Michaela Dolinová, Ladislav Ondřej

ÚTERÝ 12. BŘEZNA | 19 H | DIVADELNÍ SÁL | TROJÁK 
MIMO PŘEDPLATNÉ | VYPRODÁNO
Tenneessee Williams: SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek/Filip Cíl, Andrea Daňková/Kamila Trnková, 
Zdeněk Piškula/Adam Vacula, režie: Vladimír Strnisko
AGENTURA HARLEKÝN PRAHA

ČTVRTEK 14. BŘEZNA | 8.30 A 11.30 H | DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY
PÁTEK        15. BŘEZNA | 8.30 A 11.30 H | DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY
Astrid Lindgrenová – Pavel Trtílek: PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Hrají: B. Dobišarová, L. Jančíková j.h./M. Rotterová j.h., J. Šťava, S. Havelková, 
D. Dufek ad., režie: Michal Sopuch
DIVADLO RADOST BRNO

PONDĚLÍ 18. BŘEZNA | 19 H | DIVADELNÍ SÁL | 5. ABONENTNÍ KONCERT 
DOPRODEJ | LM
NAPOLITÁNSKÉ PÍSNĚ
Jiří RAJNIŠ, baryton (sólista drážďanské Semperoper) & NAPOLITAN QUARTET
ARCO DIVA

STŘEDA 20. BŘEZNA | 18 H | DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST
ZPÍVÁME PRO UNICEF – Pěvecké sbory pomáhají dětem
NOTA BENE Prostějov a DPS ZUŠ V. Ambrose Prostějov

SOBOTA 23. BŘEZNA | 15 H | DIVADELNÍ SÁL | DOPRODEJ | ČTYŘLÍSTEK 
Jan Werich: KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ
Hrají: V. Nováková, L. Červenka, J. Krejčí, V. Bahník, V. Hartlová
Dramatizace a režie: Jan Ťoupalík
MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

ÚTERÝ   26. BŘEZNA | 9 A 11 H | DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY
STŘEDA 27. BŘEZNA | 9 H | DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY
Dagmar Spanlangová – Pavel Sýkora – Pavel Vašíček: 
POHÁDKY OVČÍ BABIČKY
Hrají: M. Hajn/P. Vydareny, B. Holý, M. Bartůšek, M. Mrázková, R. Mašková, 
M. Hartmannová, režie: Tomáš Dvořák
DIVADLO ALFA PLZEŇ

STŘEDA 27. BŘEZNA | 19 HODIN | DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5N
DOPRODEJ | NÁHRADNÍ TITUL ZA PŘEDSTAVENÍ ČAPEK
Yasmina Reza: ART
Hrají: Zdeněk Žák, Karel Heřmánek, Josef Carda
Režie: Karel Heřmánek
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ PRAHA

ČTVRTEK 28. BŘEZNA | 18 H | PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | PRO VEŘEJNOST
EXPEDIČNÍ KAMERA
Celovečerní filmový festival  - přehlídka nejlepších outdoorových 
filmů uplynulé sezóny | Vlastimil Hadra - CK VLHA Prostějov

NEDĚLE 31. BŘEZNA | 19 H | DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA B | DOPRODEJ
František Hrubín: KRÁSKA A ZVÍŘE
Hrají: J. Láska, L. Špiner, V. Čermák Macková j.h., J. Ondrušková, 
M. Sikorová, Z. Rumpík ad., hudba: Michal Hrůza
Choreografie: Linda Stránská j.h., režie: Petr Novotný
VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2019:
3. 4. | PRO ŠKOLY | Tomáš Syrovátka: POHÁDKA O LIAZCE
4. 4. | PRO VEŘEJNOST | MATEŘINKA | Festival mateřských škol
10. 4. | 6. ABONENTNÍ KONCERT 
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO & DAVID EBEN & KRISKROSKVINTET
12. 4. | SKUPINA 5P | náhradní titul za Elegance molekuly
David Jařab/Shakespeare: MACBETH – TOO MUCH BLOOD 
Režie: David Jařab | DIVADLO NA ZÁBRADLÍ
CENY DIVADELNÍ KRITIKY 2017: INSCENACE ROKU
13. 4. | mimo předplatné | pro veřejnost 
VLADIVOJNA LA CHIA & 4Trio – koncert
16. 4. | PRO VEŘEJNOST | POTREFENÉ PÍSNIČKY
25. 4. | PRO VEŘEJNOST | VEČER FRANCOUZSKÉHO DIVADLA
Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově
28. 4. | ČTYŘLÍSTEK – pohádkové soboty a neděle pro děti a rodiče  
Karel Čapek – Karel František Tománek – Marek Zákostelecký: 
DÁŠEŇKA | DL OSTRAVA
29. 4. | PRO VEŘEJNOST | VLASTIMILA – koncert pěveckého sboru

DÁLE PŘIPRAVUJEME:
7. 5. | skupina A | náhradní titul za Hraběnka aneb zámek v Čechách
prodej od 11. 3. 2019 
Gérard Lauzier: NALEVO OD VÝTAHU 
Hrají: Roman Vojtek, Kristýna Kociánová, Jiří Ployhar, Jana Tabrea, Vilém Udatný, 
Lenka Zbranková, Zdeněk Rohlíček, režie: Petr Svojtka
PANTHEON PRODUCTION PRAHA
9. 5. | mimo předplatné | pro veřejnost | prodej od 11. 3. 2019
POŘÁD JSEM TO JÁ…
ILONA CSÁKOVÁ & BAND
14. 5. | skupina A | doprodej
Lenka Smrčková - Pavel Khek: DEBURAU
MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV
15. 5. | skupina 5N | náhradní titul za Perfect days | prodej od 11. 3. 2019
Petr Zelenka: VĚRA
Hrají: Ivana Chýlková, Bolek Polívka, Martin Pechlát/Roman Zach, Martin 
Kubačák, Jana Stryková/Lucie Pernetová, Marika Šoposká, Sabina Remundová
Režie: Alice Nellis
STUDIO DVA DIVADLO PRAHA
17. 5. | skupina 5P | prodej od 11. 3. 2019
Sue Townsendová: TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 13 a 3/4
Hrají: M. Matejka, P. Tesař, J. Pokorná, M. Turková, E. Hacurová, J. Wohanka, 
J. Meduna, M. Poulová ad., úprava a režie: Miroslav Hanuš
DIVADLO V DLOUHÉ PRAHA
Komedie roku na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích
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Výjimečné koncerty v Městském divadle pokračují
Městské divadlo v Prostějově  za-
řazuje do své nabídky mimořádné 
koncertní skvosty!

Dne  18.  března  2019  zavítá 
do  divadla  i  nejmladší  Don  Gio-
vanni  na  festivalu  v  Bambergu 
a  nejmladší  Oněgin  v  Divadle  
J.  K.  Tyla  v  Plzni  –  barytonista, 
člen Junge Ensemble v drážďan-
ské Semperoper JIŘÍ RAJNIŠ.

Jiří Rajniš  je absolutním vítě-
zem soutěže Pražský pěvec 2008 
a byl  také  semifinalistou  v mezi-
národní soutěži Antonína Dvořá-
ka v Karlových Varech 2008. 

V  podání  sólisty  drážďanské 
Semperoper JIŘÍHO RAJNIŠE & 
NAPOLITAN  KVARTETU  zazně-
jí  písně Funiculi  funicola, O  sole 
mio,  Serenata  Melanconica, 
Notturno  Senza  Luna  a  mnoho 
dalších  slavných  italských  písní 
v originálních úpravách pro bary-
ton, dvě kytary, akordeon a man-
dolínu.

Závěrečným  titulem  abonent-
ních  koncertů  bude  10.  dubna 
2019  ČESKÉ  SAXOFONOVÉ 
KVARTETO&  DAVID  EBEN& 
KRISKROSKVINTET.

České  saxofonové  kvarteto 
tvoří  hráči,  kteří  ovládají  hru 
na  všechny  typy  nejvíce  užíva-
ných  saxofonů.  Jejich  společnou 
motivací  je  nejenom  dlouhodo-
bý  zájem  o  saxofon,  ale  i  o  hru 
v komorním ansámblu podložený 
dlouholetými  zkušenostmi  v  kla-
sické i jazzové hudbě. 

David  Eben  společně  se  svý-
mi  dvěma  bratry  aktivně  působí 
ve  skupině  bratří  Ebenů  a  pravi-
delně vystupuje jako host s Českým 
saxofonovým  kvartetem.  Absolvo-
val  na  pařížské  konzervatoři  obor 
dirigování  gregoriánského  sboru, 
vede vokální soubor Schola Grego-
riana  Pragensis.  Vedle  středověké 
duchovní  hudby  se  věnuje  také 
dalším hudebním žánrům. Vokální 
skupina KrisKros a cappella v roce 
2009 získala první místo na soutěži 
duchovní hudby Canti veris Praga, 
o  rok  později  první  místo  a  cenu 
Grand  Prix  na  soutěži  populární 
hudby  Prague  Voices  2010,  v  roce 
2012  si  KrisKros  přivezl  ocenění 
za třetí místo na mezinárodní sou-
těži  „A  Cappella  Contest  Leipzig“ 
v Lipsku.

Dynamickou  a  nadžánrovou 
hudbu přiveze do Prostějova zpě-
vačka a skladatelka Vladivojna La 
Chia.  Počátkem  roku  2017  obro-
dila  svou  doprovodnou  kapelu, 
přizvala bubeníka Luboše Pavlíka 
a  pod  názvem  VLADIVOJNA  LA 
CHIA & 4TRIO absolvovala  řadu 
jednotlivých klubových a  festiva-
lových vystoupení a zejména pak 
úspěšné  turné  8  hlav  šílenství. 

Vladivojna  přistupuje  k  tvorbě 
a koncertování  svérázně,  se  svou 
kapelou rozehrává na koncertech 
velkou  hru  od  křehké  intimity 
po zběsilý punk. 

V Městském  divadle  13.  dub-
na  2019  v  19  hodin  představí 
exkluzivní  koncertní  recitál  vě-
novaný  tvorbě  ruské  básnířky 
a  novinářky  Anny  Barkovové, 
která za svou tvůrčí  i osobní ne-

kompromisnost  zaplatila 22  lety 
v  pracovních  táborech  gulagu 
a ve vyhnanství. 

Na naší hudební  scéně působí 
tisíce kapel a umělců, ale jen má-
lokterý z nich je tak nezaměnitel-
ný, originální a vyčnívající z řady 
jako  zpěvačka  VLADIVOJNA  LA 
CHIA. 

-hašpry-
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VÝSTAVU MŮŽETE ZHLÉDNOUT KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU 
OD 8:00 DO 17:00, úterý, čtvrtek a pátek OD 8:00 DO 15:00 v sídle 

okresního archivu na Třebízského 1, 796 01 Prostějov

Pozvánka na výstavu
Galerie Mánes Club, z. s. Vás zve na výstavu věnovanou nedožitým  

85. narozeninám akademického malíře Jiřího Mádla. 

Výstava potrvá od 13. 3. 2019 do 30. 4. 2019. 

Vernisáž ve středu 13. 3. 2019 v 17.00 hod. v prostorách galerie  
Kostelecká 18, Prostějov. 

Otevřeno denně po–pá 9–12, 13–16 hod. středa do 17 hod.
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KALEIDOSKOP
VERNISÁŽE

5. 3. 16:00 X. klubová výstava – fotoklub Státní okresní archiv Prostějov, Třebízského 1

7. 3. 16:00 Jan Čížek – Barvy podzimu
Regionální informační centrum, Pernštýnské nám. 8 – 
zámek

8. 3. 17:00 Ateliéry Fakulty umění Duha, Školní 4

8. 3. 17:00 Evžen Hanzalík Muzeum a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2

13. 3. 17:00 Jiří Mádlo Kostelecká 18, galerie Mánes

SPORT

12. 3. 8:00 Volejbalový turnaj ZŠ – okresní finále – dívky Národní sportovní centrum

21. 3. 8:00 Basketbalový turnaj ZŠ – krajské finále – kluci Národní sportovní centrum

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

7. 3.–31. 3. 2019
provozní doba  
RIC – zámek

Jan Čížek – Barvy podzimu
Regionální informační centrum, Pernštýnské nám. 8 – 
zámek

5. 3.–26. 4.
provozní doba 
Státního okresního 
archivu

X. klubová výstava fotoklubu Státní okresní archiv Prostějov, Třebízského 1

13. 3.–30. 4.
provozní doba  
Galerie Mánes Club

Jiří Mádlo Galerie Mánes Club, Kostelecká 18, Prostějov

14. 2.–21. 4. provozní doba muzea Obrazy života Alžběty Zelené Muzeum a galerie Prostějov, nám. T. G. Masaryka 2

únor–březen
provozní doba  
ZUŠ Vl. Amrose

Absolventi ZUŠ se představují
ZUŠ Vl. Ambrose – GALERIE LINKA – Kravařova 14, 
Prostějov

KONCERTY

17. 3. 17:00 Mina Tour Společenský dům, Komenského ul.

20. 3. 18:00 Zpíváme pro UNICEF Městské divadlo Prostějov

23. 3. 18:30 Benefiční koncert za záchranu varhan Kostel sv. Jana Nepomuckého (u Milosrdných)

PŘEDNÁŠKY, BESEDY

3. 3. 19:00
Marek Perůtka – Řeči o památkové péči. O autentič-
nosti památek, Národním domě, klášteře a zahradě 
Milosrdných a mnoho dalšího

Bar 12 OPIC, Partyzánská ulice 14, Prostějov

14. 3. 16:00
Od Mnichova k Protektorátu. Antisemitismus v dobo-
vém tisku (pořádají spolky Hanácký Jeruzalém a Klub 
vojenské historie Dukla)

U Kalicha 1  
(budova Farního sboru Českobratrské církve evangelické)

19. 3. 17:00 Jano Köhler, jak se píše nová kniha Státní okresní archiv Prostějov, Třebízského 1

OSTATNÍ

2. 3. 10:00–16:00 Masopust náměstí T. G. Masaryka

4. 3. 13:00–16:00 Konzultační dny České obchodní inspekce
zasedací místnost Odboru rozvoje a investic,  
Školní 4, Prostějov

4. 3. 14:00 a 17:00 Kreativní odpoledne v ICM – Jarní květináče
4. patro – studovna ICM, Komenského 17  
(budova Cyrilometodějského gymnázia)

5. 3. 17:00
Co se nenosí – promítání o udržitelné módě a sociál-
ním podnikání

ICM, Komenského 17  
– budova Cyrilometodějského gymnázia)

8. 3. 19:30
Maškarní bál pro dospělé – ke 20. výročí MC Cipísek 
v Prostějově

Národní dům

17. 3. 9:00–10:00 Tomáš Pfeiffer – Setkání s biotronikou Společenský dům, Komenského ul.

20. 3. 13:30–16:00 Poradna při finanční tísni
kancelář č. 328, Magistrát města Prostějova,  
Školní 4, Prostějov

30. 3. 14:00 Jarní tvoření nejen technikou Quilling budova Církve bratrské

LOUTKOVÉ DIVADLO

10. 3. 14:00 a 16:00 Honza je hádanek král Sokolovna, Skálovo 4, Prostějov

17. 3. 14:00 a 16:00 Honza je hádanek král Sokolovna, Skálovo 4, Prostějov

24. 3. 14:00 a 16:00 Honza je hádanek král Sokolovna, Skálovo 4, Prostějov

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

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

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

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

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

Neváhejte a zavolejte – tel.: 773 113 303

PRÁCE JE VHODNÁ PRO: STUDENTY, STUDENTY 
S POTŘEBOU PRAXE, MAMINKY NA MD, 
NEZAMĚSTNANÉ S ÚP I BEZ, STAROBNÍ 

A INVALIDNÍ DŮCHODCE

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

PRACOVNÍ AGENTURA 
PAVLÍNA DUJKOVÁ

SVATOPLUKOVA 48, PROSTĚJOV

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

DOMY – BYTY – POZEMKY
PENÍZE VYPLÁCÍME IHNED

 Tel.: 774 739 539

KRÁSA
BYDLENÍ

www.krasabydleni.cz

KUPUJEME

INZERCE
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Ekologickou 
výchovu zajistí IRIS 
Celkem 688 tisíc korun uvolní v  le-
tošním roce město Prostějov na eko-
logickou výchovu, vzdělávání a osvě-
tu. 

„Půjde  o  160 programů pro děti 
mateřských a základních škol v dél-
ce  60  minut  a  160  programů  pro 
žáky  základních  a  studenty  střed-
ních  škol  v  délce  90  minut.  Dále 
o  10  akcí  pro  veřejnost,  konkrétně 
pro rodiče s dětmi, a 5 akcí pro se-
niory. K oblíbeným akcím pro rodi-
če a děti patří například odemykání 
studánek, vycházka po Velkém Kosí-
ři nebo hrátky v botanické zahradě. 
Součástí  ekologické  výchovy  budou 
i akce na náměstí T. G. Masaryka – 
konkrétně Den Země v dubnu, Den 
životního  prostředí  v  červnu  a Den 
stromů  v  říjnu.  V  neposlední  řadě 
pak  půjde  o  výukový  seminář  pro 
učitele. To budou celkem 3 akce za-
měřené na geologii a vodu,“ vysvětli-
la náměstkyně Milada Sokolová. 

-jg-

Upozornění Odboru správy a údržby 
majetku města Prostějova
Žádáme  občany,  aby  do  popel-
nic  na  bio  odpad  neodkládali 
jiné  druhy  odpadu  (např.  zbyt-
kový  komunální  odpad,  elektro, 
stavební  odpad,  ...).  Do  těchto 
popelnic  nepatří  ani  bio  odpad 
uložený  do  igelitových  sáčků 
a  tašek!  Z  důvodů  neukázněnos-
ti  občanů  (viz  fotodokumentace) 
budou z některých sídlišť nádoby 
na bioodpad přemístěny jinam.

Dalším  nešvarem  našich  ob-
čanů  je  ukládání  všech  druhů 
komunálních  odpadů  včetně  ob-
jemného  ke  stanovištím  na  tří-
dění odpad. Jde tedy o zakládání 
černých skládek. Město Prostějov 
má dva sběrné dvory, kam občané 
mohou  odpad  i  použité  elektro-
spotřebiče zdarma odevzdat, a to 
i o víkendu.

Dále  žádáme  občany,  aby 
do odpadkových košů neodkláda-

li odpad z domácností a provozo-
ven! Obzvláště také těžký staveb-
ní odpad nebo použité stelivo pro 
kočky.

Ve všech  těchto případech  jde 
o porušování obecně závazné vy-
hlášky  města  s  postihem  podle 
obecných právních předpisů.  -ik-
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KINO PROSTĚJOV

1. PÁ  15:30 JaK VycVIčIT dRaKa 3 PRO dĚTI

   17:30 ZeleNÁ KNIha PředPRemIéRa

   20:00 ŽeNy V bĚhu

2. SO  15:30 JaK VycVIčIT dRaKa 3 3d PRO dĚTI

   17:30 ŽeNy V bĚhu
   20:00 VšechNO NeJhORší 2

3. Ne  10:30 JaK VycVIčIT dRaKa 3 PRO dĚTI

   15:30 leGO® PříbĚh 2 PRO dĚTI 

   17:30 alITa: bOJOVý aNdĚl
   20:00 VšechNO NeJhORší 2

4. PO  17:30 yOmeddINe FIlmOVý Klub

   20:00 cOleTTe: PříbĚh VÁšNĚ

5. ÚT  17:30 léTO S GeNTlemaNem
   20:00 cO JSme KOmu ZaSe udĚlalI?

6. ST  17:30 cOleTTe: PříbĚh VÁšNĚ
   20:00 JIŽNí VíTR FIlmOVý Klub 

7. čT  17:30 caPTaIN maRVel 3d

   20:00 ZeleNÁ KNIha

8. PÁ  15:30 PSí VelIčeNSTVO PRO dĚTI

   17:30 ZeleNÁ KNIha
   20:00 caPTaIN maRVel

9. SO  15:30 JaK VycVIčIT dRaKa 3 PRO dĚTI

   17:30 caPTaIN maRVel
   20:00 ŽeNy V bĚhu

10. Ne 10:30 JaK VycVIčIT dRaKa 3 PRO dĚTI

   15:30 PSí VelIčeNSTVO PRO dĚTI

   17:30 cOleTTe: PříbĚh VÁšNĚ
   20:00 caPTaIN maRVel

11. PO 14:00 PRINceZNa a dRÁčeK bIJÁSeK 

   17:30 dO bOJe FIlmOVý Klub

   20:00 ŽeNy V bĚhu

12. ÚT 14:00 PRINceZNa a dRÁčeK bIJÁSeK

   17:30 cO JSme KOmu ZaSe udĚlalI?
   20:00 ZeleNÁ KNIha

13. ST  18:00 IluZe  FIlmOVý Klub

   20:00 bOhemIaN RhaPSOdy

14. čT  17:30 SKleNĚNý POKOJ
   20:00 cOleTTe: PříbĚh VÁšNĚ

15. PÁ 15:30 KOuZelNý PaRK 3d PRO dĚTI 
   17:30 SKleNĚNý POKOJ
   20:00 caPTaIN maRVel

16. SO 15:30 PSí VelIčeNSTVO PRO dĚTI 
   17:30 ŽeNy V bĚhu
   20:00 caPTaIN maRVel 3d

 
17. Ne 10:30 KOuZelNý PaRK PRO dĚTI

   15:30 JaK VycVIčIT dRaKa 3 3d PRO dĚTI

   17:30 caPTaIN maRVel
   20:00 léTO S GeNTlemaNem

18. PO 17:30 ŽeNy V bĚhu
   20:00 šťaSTNý laZZaRO FIlmOVý Klub

19. ÚT 17:30 ŽeNy V bĚhu
   20:00 ZeleNÁ KNIha

20. ST  15:00 ZROdIla Se hVĚZda meTRO SeNIOR

   17:30 cO JSme KOmu ZaSe udĚlalI?
   20:00 bOJOVNIce SluNce FIlmOVý Klub

21. čT  17:30 lOVeNí
   20:00 SKleNĚNý POKOJ

22. PÁ 15:30   KOuZelNý PaRK PRO dĚTI

   17:30 ŽeNy V bĚhu
   20:00 PašeRÁK

23. SO 15:30 KOuZelNý PaRK 3d PRO dĚTI

   17:30 PašeRÁK
   20:00 caPTaIN maRVel

24. Ne 10:30 PSí VelIčeNSTVO PRO dĚTI

   15:00 PuTOVÁNí Se SObíKem PRO dĚTI

   17:00 lOVeNí
   19:00 KRÁl leaR 250,-

25. PO 14:00 PaT a maT: ZImNí RadOVÁNKy bIJÁSeK

   17:30 caPTaIN maRVel
   20:00 PRaSe FIlmOVý Klub

26. ÚT 14:00 PaT a maT: ZImNí RadOVÁNKy bIJÁSeK

   17:30 alITa: bOJOVý aNdĚl
   20:00 ŽeNy V bĚhu

27. ST  15:00 SKleNĚNý POKOJ baby bIO

   17:30 ŽeNa Na VÁlečNé STeZce FIlmOVý Klub 

   20:00 bOhemIaN RhaPSOdy

28. čT  17:30 ZRaNĚNÁ SRdce
   20:00 my

29. PÁ 15:00 dumbO 3d PRO dĚTI 
   17:30 ZRaNĚNÁ SRdce
   20:00 aRcTIc: ledOVé PeKlO

30. SO 15:00 dumbO PRO dĚTI 

   17:30 maNŽelSKé eTudy:          
      NOVÁ GeNeRace hOST: h. TřešTíKOVÁ

   20:00 my

31. Ne 10:30 PuTOVÁNí Se SObíKem PRO dĚTI 

   15:00 dumbO PRO dĚTI 

   17:30 PašeRÁK
   20:00 aRcTIc: ledOVé PeKlO

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. 

3
břeZeN
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tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 11. března  

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
Domácí kosmetika
KDY:  pátek 15. března od 16:00 do 18:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

Husovo nám. 67, Prostějov
Na této tvořivé dílně si vyrobíme 
prostředky domácí drogerie a kosme-
tiky: balzám na rty, repelent a prášek 
na praní. Poplatek 40 Kč/osobu.

vycházka 
Otvírání studánek u Drahanovic
KDY:  sobota 23. března  

od 8:45 do 15:00

KDE: Drahanovice, Ludéřov
Jarní vycházka spojená se slavnostním 
otevřením opravené studánky Svatá 
voda u Drahanovic. Vyjdeme z vlakového 
nádraží v Drahanovicích a zamíříme 
ke studánce Svatá voda, která byla 
koncem roku 2018 opravena v rámci 
projektu Živé studánky. Od studánky se 
vydáme hledat pramen Zlaté stružky 
a dále do Ludéřova, kde vycházku ukon-
číme návštěvou barokní sýpky a drobným 
občerstvením. Účastníci obdrží pamětní 
list a materiály k povodí říčky Blaty. 
Ráno sraz na nádraží v Drahanovicích 
v 8:45, vhodný vlak jede z Prostějova 
hl. n. v 8:02 (nastupujte do posledního 
vagónu). Návrat do Prostějova buď 
autobusem z Ludéřova do 14:45, anebo 
vlakem z Drahanovic do 15:45. Délka 
trasy asi 4 km. Poplatek 30 Kč/osobu. 

tvořivá dílna 
Keramika

KDY:  pondělí 25. března  
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. března  

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

Husovo nám. 67, Prostějov
Přednáška bylinkáře Vládi Vytáska o vy-
užití léčivých rostlin pro léčbu různých 
nemocí a potlačení bolesti. V. Vytásek je 
zkušený bylinkář, žák, přítel a pokračo-
vatel díla Pavla Váni a Josefa Zentricha, 
pravidelně přispívá do časopisu Rege-
nerace a můžete ho znát i z vystoupení 
s Jaroslavem Duškem či Martinou 
Kociánovou. Téma bude jarní očista 
bylinkami, játra, žlučník, slinivka atd.. 
Čeká nás ochutnávka čaje namíchaného 
autorem z jeho vlastních bylin. Poplatek 
60 Kč/osobu.

PŘIPRAVUJEME: 
Ukliďme si Hloučelu!
KDY: 6. dubna od 9:00

KDE:  biokoridor Hloučela,  
sraz U Abrahámka

Jarní exkurze do Litovelského Pomo-
raví s návštěvou Mladečských jeskyní
KDY:  13. dubna, odjezd  

v 8.02 vlakem do Litovle

Letní příměstské tábory v Ekocentru 
Iris:
Pohádkový tábor 8.–12. 7. 2019
Poznáváme přírodu 29. 7.–2. 8. 2019
Tvořivý tábor 12.–16. 8. 2019
Tábory jsou určeny pro děti  
z 1.–5. třídy základní školy.  
Program denně 7.30–16.00.
Cena 1700 Kč za celý týden (v ceně je 
jídlo – oběd a dvě svačiny, pitný režim, 
materiál na vyrábění, pedagogický 
dozor, …). Čekají nás hry na zahradě, 
pozorování živočichů, tvořivé aktivity, 
sportovní hry, střelba z luku, poznávání 
přírody, pokusy s vodou, vycházky atd. 
Na akci je nutné se předem přihlásit 
na iris@iris.cz (my vám pošleme zpět 
přihlášku)

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 březnu tyto akce:

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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Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době 
doma  řešit,  co  s  úspornou  zářiv-
kou,  která  po  letech  přestala  sví-
tit.  Vysloužilé  lineární  či  úsporné 
zářivky  a  výbojky  totiž  nepatří 
do  popelnice  na  směsný  odpad, 
kde z nich při rozbití mohou unikat 
nebezpečné látky. 

V minulosti to bylo snadné, kla-
sická  wolframová  žárovka  se  pro-
stě  vyhodila  do  popelnice  na  ko-
munální  odpad  a  z  obchodu  se 
přinesla  nová.  Od  loňského  roku 
se ale klasické wolframové žárovky 
přestaly v Evropské unii prodávat, 
a  tak  postupně  všichni  začínáme 
používat  ekonomicky  a  ekologic-
ky  šetrnější  světelné  zdroje.  Tedy 
kompaktní  a  lineární  zářivky  či 
LED žárovky. Má  to  ale  jeden há-
ček: pokud taková úsporka dosvítí, 
nesmí skončit v běžném koši a ne-
patří ani do tříděného skla. 

Důvodem  je  jedovatá  rtuť,  kte-
rou zářivky (trubicové i kompaktní 

úsporné) v malém množství obsa-
hují.  Při  špatném  či  neodborném 
zacházení  a  ve  vyšších  koncentra-
cích může rtuť ohrozit lidské zdraví 
a  životní  prostředí. Nejjednodušší 
je vzít starou zářivku a odevzdat ji 
v obchodě při nákupu té nové. 

Další  možnost,  jak  správ-
ně  naložit  s  nefunkční  zářivkou, 
je  odevzdat  ji  ve  sběrném  dvoře 
na  ulici  Anenská  a  Průmyslová. 
Obsluha  sběrného  dvora  od  vás 
úsporku  zdarma převezme  a  uloží 
ji do speciální sběrné nádoby, aby 
se nerozbila. Zpětný odběr zářivek 
pro  město  Prostějov  zajišťuje  ko-
lektivní  systém  EKOLAMP,  který 
nejen  přispívá  na  náklady  provo-
zu  sběrného místa,  ale  navíc  plně 
hradí veškeré náklady na přepravu 
a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušet-
říme z obecního rozpočtu část pro-
středků, které bychom jinak muse-
li  použít  na  ekologickou  likvidaci 
nebezpečného odpadu. 

Menší  nepohodlí  spojené  se 
správnou  likvidací  úsporné  zá-
řivky  nám  vynahradí  až  o  80 % 
nižší  spotřeba  elektrické  energie 
a  vědomí,  že  společně  přispívá-
me k ochraně životního prostředí 
okolo nás. 

Děkujeme občanům, že třídí od-
pad a odevzdávají na sběrných dvo-
rech použité elektrospotřebiče!  -ik-

Více  se  o  nakládání  s  nefunkč-
ními  světelnými  zdroji  a  dalších 
aktivitách  společnosti  EKOLAMP 
dočtete na www.ekolamp.cz.
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Sportovcem roku je parašutista Gečnuk. Mezi 
týmy jsou nejlepší volejbalistky Prostějova

Parašutista Jiří Gečnuk ovládl osm-
náctý  ročník ankety Sportovec Olo-
mouckého kraje. Český reprezentant 
v  individuální akrobacii a přesnosti 
přistání během své kariéry posbíral 
celou řadu medailí. Pyšní se také ti-
tulem absolutního mistra světa.

Sportovec Olomouckého kraje 2018 
– VÝSLEDKY
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC:
1.  Jiří Gečnuk (parašutismus,  
ASO Dukla Prostějov)

2.  Barbora Krejčíková (tenis,  
TK PRECHEZA Přerov)

3.  Vojtěch Král (orientační běh,  
SK Severka Šumperk)

NEJLEPŠÍ DRUŽSTVO:
1. VK Prostějov (volejbal)
2.–3.  VK UP Olomouc (volejbal), 

TOMI-REMONT Prostějov 
(rafting)

NEJLEPŠÍ JUNIOR:
1.  Jakub Šťastný (cyklistika,  
SKC PARDUS TUFO  
Prostějov)

2.  Tereza Janošíková (orientační 
běh, SK Severka Šumperk)

3.  Barbora Dimovová (kanoistika, 
TJ VS Litovel)

NEJLEPŠÍ JUNIORSKÉ  
DRUŽSTVO:
1. SK Sigma Olomouc (fotbal)
2. TK Agrofert Prostějov (tenis)
3.  TOMI-REMONT Prostějov  
(rafting)

NEJLEPŠÍ TRENÉR:
1.  Jiří Teplý (volejbal,  
VK UP Olomouc)

NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ 
SPORTOVEC:
1.  Tomáš Pešek (sportovní střelba, 
SK TPS Olomouc)

NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÁ 
SPORTOVKYNĚ:
1.  Kateřina Korgerová (atletika,  
TJ Šumperk)

ČESTNÁ CENA:
Ivan Bank
CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE:
Lucie Šafářová (tenis)

Zdroj: Olomoucký kraj

Korfbalisté vybojovali evropský bronz
Poslední lednový týden se v Prostějo-
vě  ve  sportovní  hale  Reálného  gym-
názia představila evropská korfbalová 
špička, která bojovala o štít Evropy – 
IKF Europa Shield 2019, což je pres-
tižní klubová soutěž evropských vice-
mistrů. Do Prostějova přijeli zástupci 
ze šesti evropských zemí, které doplni-
la dvě česká družstva, vicemistr KCC 
Sokol České Budějovice a domácí SK 
RG Prostějov.

Týmy  byly  rozděleny  do  dvou 
skupin  po  čtyřech.  Prostějovští  měli 
za soupeře španělské CK Vallparadis, 
kterému  těsně  podlehli  13:14.  Ně-
mecký Schweriner KC porazili 21:20, 
stejně tak maďarský Honvéd Szenten-
drei, tentokrát hladce 18:9. Dvě vítěz-

ství ve skupině zaručila postup do se-
mifinále z druhého místa ve skupině. 
V semifinále narazili na vítěze druhé 
skupiny a největšího favorita na titul – 
anglický Bec KC. Na favorita bohužel 
nestačili a podlehli 8:14.

V  utkání  o  bronzové  medaile  se 
opět utkali se španělským CK Vallpa-
radis, který v druhém semifinále pod-
lehl  těsně Budějovicím a  ve  strhující 
bitvě  nakonec  zvítězili  v  prodloužení 
14:13. Třetí místo na evropské turnaji 
je  historickým  úspěchem  prostějov-
ských korfbalistů.

Turnaj nakonec vyhráli favorizova-
ní Bec KC, kteří nedali  šanci Českým 
Budějovicím a vyhráli 16:9. V medailo-
vém ceremoniálu předali zlaté medaile 

šampionovi  z  Anglie  náměstek  pri-
mátora  statutárního  města  Prostějov 
PaedDr.  Jan Krchňavý  a  otec prostě-
jovského korfbalu PaedDr. Jiří Kremla.

Po  organizační  a  společenské 
stránce  měl  turnaj  vysokou  úroveň 
a  byl  kladně  hodnocen  přítomnými 
zástupci  Mezinárodní  korfbalové  fe-
derace IKF, kteří navíc obzvlášť oceni-

li prostějovské fanoušky a jimi vytvo-
řenou  úžasnou  atmosféru.  Výborná 
organizace  špičkové  evropské  akce 
je  pak  příslibem  zdárného  průběhu 
mistrovství Evropy do 21 let, které se 
uskuteční 14. až 19. října tohoto roku 
taktéž v hale Reálného gymnázia a zá-
kladní školy města Prostějova.

Jan Mynařík

Primátor František Jura přivítal v „domácím“ sále všechny hosty slavnostního 
ceremoniálu. 

Jiří Gečnuk Lucie Šafářová
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TUFO-PARDUS Prostějov  
se připravuje v Toskánsku
Elitní  tým  mužů  TUFO-PARDUS 
Prostějov doplněný o nadějné juniory 
se vydal najíždět kilometry do  slun-
ného  Toskánska.  Ideální  klimatické 
podmínky a místní  terény se závod-
níci rozhodli využít pro přípravu před 
odletem na Rhodos, kde je čeká dru-
hé soustředění spojené s prvním ost-
rým startem na závodě UCI 1.2 Inter-
national Rhodes GP, kam tým dostal 
už poněkolikáté pozvánku.

Kontinentální  tým  TUFO-PAR-
DUS Prostějov  se  v  Toskánsku  také 
poprvé sešel v novém složení. Na sou-
středění nejsou pouze dráhaři,  kteří 
se  momentálně  účastní  prestižních 
dráhových závodů Six Day Series.

„Soustředění  v  Toskánsku  jsme 
pojali se stejnou ideou jako loni. Spo-
jili jsme tým dospělých a juniorů, sa-
mozřejmě mimo jezdců, kteří mají po-
vinnosti  na  dráze.  Naši  perspektivní 
junioři si tak mohou vyzkoušet zázemí 
profesionálního týmu a užívat si s tím 

spojený servis. Počasí nám přeje, a tak 
vše  běží  podle  plánu.  První  závody 
na Rhodu se  již blíží a věřím, že bu-
deme kvalitně připraveni,“ říká spor-
tovní ředitel Michal Mráček a dodává: 
„Poprvé také máme možnost sledovat 
naše  nové  závodníky,  jak  si  vedou 
v  kolektivu  a  jakou  mají  výkonnost. 
Velmi dobře se výkonností prezentuje 
Vladimír  Mikšaník,  na  druhé  straně 
již  zkušený  Denis  Rugovac  zase  vel-
mi citlivě přebírá vůdčí pozici v týmu 
a kluci ho respektují.“

Kromě  změn  v  sestavě  zůstává 
v  týmu  vše  při  starém.  Závodníci 
tak  dále  budou  sedlat  karbonová 
kola  Pardus  na  výpletech  a  galus-
kách TUFO.  Stejný  zůstává  i  design 
dresů,  kterým  Prostějov  překvapil 
v loňském roce, a také výrobce, který 
za oblékáním závodníků  stojí,  česká 
firma Atex.

  „Kluci mají možnost  vyzkoušet 
nové sady oblečení už tady na sou-

středění. Prozatím si ho jen chválí. 
Co  se  týče  designu,  ten  jsme  dost 
zásadně  měnili  v  loňském  roce 
a  měl  pozitivní  ohlas,  proto  u  něj 
zůstáváme.  Přibylo  pouze  několik 
nových  partnerů,  za  což  jsme moc 
rádi, a zároveň si moc vážíme těch, 
kteří  při  nás  stojí  už  několik  let,“ 
sděluje Mráček. 

Vedle  materiálu  budou  zá-
vodníci  už  po  několikátou  sezó-
nu  spoléhat  na  sportovní  výživu 
od Enervitu.

„K  závodní  sezóně  samozřejmě 
patří i hlídání optimální váhy. V tom 
je  trochu  problém,  protože  někteří 
by  tyčinky od Enervitu  jedli neustá-
le,“  říká se  smíchem sportovní  ředi-
tel a dodává: „Výživa je samozřejmě 
důležitou  součástí  sportu  a myslím, 
že na českém trhu pro sportovce nic 
lepšího není.“

Po  soustředění  čeká  závodníky 
zmíněný přesun na řecký ostrov Rho-
dos a první závody sezóny 2019. 

Judita Lorencová
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Zdravé město Prostějov
vyhlašuje fotosoutěž s názvem

MEZIGENERAČNÍ FOTOGRAFIE

Fotografie mají zachytit mezigenerační vztahy.  
Fotografie zasílejte prosím na adresu:

fotopv@fotopv.cz
alena.dvorakova@prostejov.eu

Foto je možné přinést osobně na adresy: 
Foto Pv Žižkovo nám 7, Prostějov 
KK Duha Školní ul. 4, Prostějov

Můžete se i vyfotit v ateliéru, a zapojit se tak do soutěže,                                                                               
která má za cíl upozornit na vztahy nejen v rodině.  

Termín: od 1. března do 30. dubna 2019 

Výstava fotografií proběhne v městských prostorách v září 2019.

      Informace 
                                                                607 909 384 
                                                                               728 917 774
                                                        739 245 395

Místní nádraží – významná součást našeho města

Až mi zamrazilo, když jsem slyšel in-
formaci,  že  by  se  prostějovské  míst-
ní  nádraží  mohlo  zbourat.  Nádražní 
budova  je  součástí Moravské  západ-
ní  dráhy  uvedené  do  provozu  v  roce 
1889,  která  vedla  z  hanáckého Pros-
tějova až do Třebovic v Čechách. Byla 
postavena soukromými investory, ale 
provoz vykonávaly státní dráhy. Aby-
chom  si  uvědomili,  v  jakém  období 
se  tehdy  žilo,  stojí  za  připomenutí, 
že  v  Českém  království  vládl  Franti-
šek Josef I., v Paříži se při příležitosti 
světové výstavy otevírala Eiffelova věž 

a mimochodem i Moulin Rouge, Ada-
movské  strojírny  vyrobily  1.  čtyřvál-
cový motor na světě, narodil se, např. 
Ch.  Chaplin  či  bohužel  Adolf  Hitler. 
Po  válce  byly na  trať  nasazeny parní 
lokomotivy řady 433. vyrobené v ČKD 
Praha. Parnímu provozu na místním 
nádraží  sloužila  výtopna  –  rotunda 
s točnou a vodním jeřábem, a násyp-
kou na uhlí. Ještě dnes si rád vzpomí-
nám na krásnou poetickou atmosféru 
páry, kouře a černého uhlí, které pa-
dalo do  lokomotiv  v  záři  slunce  jako 
drahokamy.  A  to  byla má  1.  „štace“, 
kde jsem po odborných a praktických 
zkouškách v roce 1973 nastoupil jako 
výpravčí po střední škole. Provází mne 
i  hezké  vzpomínky  na  hodného  šéfa 
„soudruha“  náčelníka,  který  bydlel 
nad  výpravní  kanceláři,  jeho  milou 
manželku a dvě krásné mladé dcery. 
Pak  ani  noční  služby  nebyly  tak  su-
chopárné,  když  „soudruh“  náčelník 
v domácích papučích kontroloval moji 
bdělost.  Také  restaurace  v  budově 
byla plná „štamgastů“, cestujících če-
kajících na vlak či odbavení na poště 

a  železničářů,  kteří  si  po  službě  při 
zlatavém moku a při krásné paní hos-
tinské vyměňovali  své zážitky. Tehdy 
se ještě po železnici přepravovalo cca 
o třetinu více tun zboží než jako nyní. 
Denně  byla  na  nádraží  vyčleněna 
1 parní lokomotiva, která obsluhovala 
okolní závodní železniční vlečky, jako 
Starorežnou,  Sladovny,  Kovošrot, 
nebo vojenskou vlečku z Kostelce n. H. 
Každé prázdniny při studiu na Vysoké 
škole dopravní v Žilině jsem se na ná-
draží rád vracel, a to nejen pro vyděla-
nou „kačku“, která se vždy hodila. Měl 
jsem to štěstí, že za mé služby v roce 
1977  přijela  1.  motorová  lokomotiva 
T  466  (735)  z  Turčanských  strojíren 
v Martině se silným francouzským mo-
torem Pielstick,  aby  postupně  v  roce 
1978 nahradila všechny parní lokomo-
tivy. Už nebylo potřeba výtahu na uhlí, 
postupně ani vodní jeřáb. Tyto moto-
rové lokomotivy táhly tradiční osobní 
„dřevěné“  soupravy,  než  byly  nahra-
zeny  motorovými  vozy  M  155  (810) 
nebo M 286 (851) z Vagonky ve Stu-
dénce.  T.  č.  zde  jezdí  jednotky Regi-

oNova. Budova místního nádraží  vy-
tváří působivý architektonický místní 
kolorit  na  konci  monumentální  Rej-
skovy ulice, je to důkaz průmyslového 
rozvoje města v 19. století. Věřím, že se 
v budoucnu najde smysluplné využití 
této  budovy,  např.  obnovením  poš-
ty,  restaurace  nebo  třeba  umístěním 
depozit  v  majetku  města.  Starobylá 
budova, odkaz našich předků, byť ne 
kulturní  památka,  si  to  jistě  zaslou-
ží.  Ještě  si  neodpustím  poznámku. 
Když  jsem  měl  jako  Prostějovan  tu 
čest  pracovat  v  letech  2003  až  2005 
jako  nejvyšší  železničář,  tehdy  ještě 
ve  skromném  investičním  rozpočtu 
Českých drah a.s. jsem našel více jako 
60 mil. Kč na revitalizaci budovy hlav-
ního nádraží. Nyní má město Prostě-
jov svými úspěšnými občany už skoro  
6 roků úžasný vliv na práci minister-
stva  dopravy  a  na  vedení  dnešního 
majitele  budovy  SŽDC,  ale  bohužel 
nový  „kabát“  se  pro  nádraží  dosud 
nenašel.  Já  ale  věřím,  že  se  najde.
 Ing. Petr Kousal  
 – výpravčí, t. č. Klub KDU-ČSL
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Nájemní dům na Sušilově ulici  
jako předzvěst rozvoje města? 
Budovaný  komunitní/bytový  dům 
na Sušilově ulici od počátku přitahuje 
pozornost. Architekti diskutují celko-
vé vzezření, jiní se vyjadřují k finanční 
náročnosti celého projektu – neúspěch 
dotačního  financování, a aktuál ně  se 
na  přetřes  dostává  výše  nájemného 
včetně podmínek, které  je  třeba dále 
plnit  pro  získání  bytu.  Vše  se  děje 
v období, kdy výrazně stárne populace 
(prodlužuje se věk dožití) a kdy jedi-
ným  příjmem  těchto  domácností  je 
starobní  důchod,  který  odpovídá  cca 
1/3 průměrného příjmu v ČR! Smut-
ným fenoménem je bohužel i zvyšující 
se  počet  seniorů,  kteří  řeší  exekuce 
a  ze  starobního  důchodu  jim  zůstá-
vá  jen  tzv.  nezabavitelné  minimum  
(6 428 Kč). 

Představme  si  ukázkový  model 
páru, kterému je dle nastavených pra-
videl určeno bydlení na Sušilově ulici. 
Oba senioři  jsou příjemci průměrné-
ho starobního důchodu dle aktuálních 
statistik  ČR.  Celkový měsíční  příjem 
této  domácnosti  je  cca  23  000   Kč. 
Na  bydlení  v  bytě  2+KK  o  rozměru  
45 m2 vynaloží přibližně 8 500 Kč (ná-
jem 6 750 Kč + inkaso 1750 Kč). Na ži-
vobytí jim tedy zůstává 14 500 Kč mě-
síčně. Z daného musí pokrýt náklady 
na jídlo, léky, ošacení, kulturu a volný 

čas, šetřit si na dovolenou či odkládat 
peníze  na  náhlé  výdaje.  Zatím  tedy 
zvládnutelná situace.

Problém nastává v okamžiku, kdy 
jeden  z  páru  umírá.  Příjem  domác-
nosti okamžitě klesá na cca 14 000 Kč 
(starobní  důchod  +  vdovský/vdo-
vecký  důchod,  který  je  ale  vyplácen 
pouze po dobu 1 roku). Vdovci/vdově 
zůstává na chod domácnosti po úhra-
dě nájemného a inkasa cca 5 500  Kč. 
V  momentě,  kdy  již  není  vyplácen 
vdovský/vdovecký  důchod,  zůstává 
na  vše  ostatní  pozůstalé/mu  pou-
ze  a  jen  2500–3000  Kč/měsíčně!!! 
Neméně  závažným  faktorem,  který 
se nedá  finančně přesně vyjádřit, ale 
může  znamenat  velký  problém,  je 
jedna z podmínek pro přidělení bytu 
v  „Sušilce“  a  s  ní  související  hrozba 
dalšího  stěhování.  Tato  podmínka 
totiž  zní:  „Nájemníkovi, který ovdoví 
a  plní  si  své  povinnosti,  bude  před-
nostně nabídnuto umístění v menším 
bytě  zvláštního  určení  (DPS  =  dům 
s  pečovatelskou  službou)  v  majetku 
města Prostějova.“

Kdo tohle bude zařizovat? A proč 
by měl dotyčný nájemník být umisťo-
ván do zařízení DPS, když tyto služby 
ještě zdaleka nepotřebuje? Uvědomu-
jí  si  ti,  kteří  tuto  podmínku  zavádí, 

co  znamená  pro 
seniora stěhování, 
změna?  A  další 
otázka k této pod-
mínce:  na  zákla-
dě čeho může město danou nabídku 
dalšího  stěhování  garantovat?  Jak 
upřednostní  tyto  osoby před někým, 
jehož  zdravotní  stav  je  dlouhodobě 
komplikovaný a je v čekací listině déle 
než 2 roky? Aktuálně na volnou pozi-
ci v domech s pečovatelskou službou 
čeká více než 300 osob! Chce těmito 
podmínkami  snad město  říci,  že pro 
zkrácení čekací doby žádosti o zařaze-
ní do domu s pečovatelskou službou 
musí  být  jedinec  nájemcem  domu 
na Sušilově ulici? Samozřejmě pozů-
stalí  dané  nabídky  přesunu  do  DPS 
nemusí  využít  –  pokud  budou  mít 
adekvátní příjem, pak můžou „asi“ zů-
stat – ale pokud nikoliv, pak v ten mo-
ment  budou  odkázáni  na  soukromý 
trh s byty, kdy se nájemné pohybuje 
v  částkách  6  000–8  000 Kč  za  byt 
o  velikosti  1  kk–1+1.  Přičemž  bude 
nezbytné na počátku uhradit kauci až 
do výše tří měsíčních nájmů!

Povinností  města  je  ze  zákona 
pečovat o bytový  fond  takovým způ-
sobem, aby střechu nad hlavou našly 
nejen  rodiny  s dětmi,  senioři, matky 

samoživitelky,  ale  i  osoby,  které  do-
posud  žijí  v  nevyhovujícím  bytovém 
prostředí.  Bydlení  je  základ  proto, 
abychom  mohli  odpočívat  po  práci, 
aby se naše děti mohly v klidu připra-
vovat  do  školy,  abychom  mohli  být 
s rodinou a našimi blízkými. Celý život 
budujeme domov pro sebe i pro jiné. 
Je to i místo, kde si přeje odejít ze ži-
vota více než 80 % lidí. To, jakým způ-
sobem město rozvíjí bytový fond (zda 
jej buduje), nám všem dává informaci 
o tom, jak vedení města pečuje o své 
obyvatele, jakou váhu pro ně má rodi-
na, jak pohlíží na mezigenerační soli-
daritu, jakou dává příležitost mladým, 
aby  zde  zůstávali  a neodcházeli  tam, 
kde najdou lepší podmínky pro práci 
a pro život.

Co  říci  na  závěr  –  odpovězme  si 
každý, jak je na tom právě Prostějov… 
Odůvodnění toho, proč se město roz-
hodlo  zatížit  dvojnásobně  zvýšenou 
výměrou nájmu právě seniory, jejichž 
příjem  je  vázán na  starobní  důchod, 
jsme však nenašli. 

Zastupitelský klub Na rovinu!

Kam nasypat příště 2, 6, 12, 24 … milionů?
Chtěl  bych  obrátit  Vaši 
mysl  k  úvahám  o  zvrá-
cenosti  a neudržitelnosti 
financování  sportovního 
průmyslu  v  Prostějově, 

bohužel  na  úkor  jiných  rozvojových 
aktivit.

Peníze, které vybírá stát na daních 
od těch, kteří hodnoty vytvářejí, pře-
rozdělujeme těm, kteří  je umí utratit 
ve velkém v neproduktivním procesu 
pod  záminkou  rozvoje  sportu  a  umí 
o ně požádat. Kdo umí, ten umí. Nebo 
je to jinak?

Cílem  článku  je  připomenout 
nevyváženost  podpory  komerčního 
sportu  versus  nepodpory  jiných  roz-
vojových činností v Prostějově a změ-
nit naše myšlení. Nejdříve ale vysvět-
lení pojmů:

1)  Chodit se dívat na profesionální 
sport je zábava, nikoliv sport. 

2)  Upřednostňovat  zábavu  před 
prací  není  ani  spravedlivé,  ale 
ani moudré.  

Miliony z rozpočtu města si zaslou-
ží  spíše  výchova  mistrů  odborného 
výcviku,  SOČ  (středoškolská  odbor-
ná  činnost),  zahrádkáři,  včelaři,  ku-
tilové  a  domácí  vynálezci,  ochranáři 
přírody,  stavaři,  chovatelé  dětí,  psů, 
ovcí ... kroužky keramiky, programo-
vání,  šití,  tisku, oprav a  rukodělných 
prací  ...  co  nikdy  miliony  od  města 
nedostanou, protože to není zvykem, 
přitom makají  a  tvoří  a mají  výsled-
ky a při svých vítězstvích neřvou a ni-
kdo jim nechodí nefandit a je to škoda, 
protože to nejsou o nic horší lidi. 

Jak to změnit? Vypišme opačně do-
tační tituly ke směřování města a jeho 
mládeže  nějakým  směrem  místo  
každoročního  sběru  žádostí  o  peníze 
ze sportovních klubů. 

Do budoucna kreativní lidi v Pro-
stějově potřebujeme vychovat  a udr-
žet  jako  sůl.  Když  podpoříme  ty,  co 
hodnoty tvoří (a tvořit budou), budou 
v  budoucnu  prostředky  i  na  ty,  co 
hodnoty spotřebovávají (sport, kultu-
ra) – naopak to dlouhodobě nemůže, 
nemůže fungovat...

Můžeme  se  shodnout  na  dotacích 
do  sportu  prostějovských  dětí  a mlá-
deže, ale nemůžeme přece  financovat 
profesionální  výrobu  profesionálních 
hráček a hráčů, kteří jsou pak předmě-
tem nákupu a prodeje, stejně jako je-
jich trenéři, jejich rozhodčí a jejich sou-
těže. To už není sport, to už je byznys.

Proč  někdy  nesvoláváme  mi-
mořádně  zastupitelstvo  pro  podpo-
ru  krea tivity  a  řemeslné  zručnosti 
–  nějakou  líheň  pro  talentovanou 
mládež  –  podnikatele,  vynálezce 
a pracovité lidí v Prostějově? Nepotře-

bujeme náhodou vybavit kromě spor-
tovišť i školní dílny a naučit děti svařo-
vat, uříznout rovně desku, zmoštovat 
jablka, ušít polštář, vylíhnout kuřata či 
aspoň zatlouct hřebík? 

Proč jsme ochotni platit v Prostě-
jově  trenéry  nadějným  sportovcům 
a neplatíme trenéry nadějným řeme-
slníkům, vynálezcům, bastlířům a bu-
doucím podnikatelům?

Děkuji  za  zamyšlení  a  pochopení 
každoročně se opakující situace s do-
tacemi.  Jan Navrátil,  
 Změna pro Prostějov



39PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

NÁZORY, KOMENTÁŘE

INZERCE

RV
19

00
45

8/
01

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

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

Životopis zasílejte e-mailem:
práce@kendrion.com, nebo můžete
vyplnit Dotazník uchazeče přímo 
na recepci naší společnosti 
Kendrion (Prostějov) s.r.o.
Průmyslová 10, 796 01 Prostějov

VÝROBNÍ OPERÁTOR
TECHNIK ÚDRŽBY – SEŘIZOVAČ
INŽENÝR KVALITY

Workoutová hřiště v Prostějově a co je to OCR?
Při psaní tohoto článku jsem pře-
mítal, jak na tom vlastně jsme 
v Prostějově se sportem? Kam 
si mohou Prostějováci jít jen tak 
po práci či po škole zasportovat? 
Kdysi byly po městě různě roze-
seté plácky, se dvěma kůly, kde se 
dalo hrát od volejbalu přes nohej-
bal až po malou kopanou. Na hod-
ně cvičení nám stačil i obyčejný 
klepač na koberce, který by mohl 
vyprávět příběhy našeho mládí. 
Bohužel se mi zdá, že tyto plácky 
postupně zanikají.

Proto jsem rád, že se v Prostě-
jově rozšiřuje nová možnost ven-
kovního cvičení, a sice na nově 
budovaných workoutových hřiš-
tích. Jedná se o konstrukce s růz-
nými prvky, jako jsou hrazdy, 
bradla, žebříky a další. Na nich 
lze provozovat dle mého nejkom-
plexnější a nejzdravější cvičení, 
kalisteniku. Tedy cviky s vlastní 
vahou. Klouby a vlastně celá tě-
lesná konstrukce jsou totiž sta-

věné především na práci s vlastní 
hmotností. Přehnané zátěže tělo 
mohou nadměrně opotřebová-
vat. První hřiště bylo postave-
no na Kostelecké ulici. Po něm 
vzniklo největší v Kolářových sa-
dech a zatím poslední je nejmenší 
z nich ve Vrahovicích. Všechna si 
rychle našla své pravidelné ná-
vštěvníky. Co mne trochu mrzí, 
že při revitalizaci dalších sídlišť, 
například na Šárce, jak jste mě 
upozornili, se na sportoviště tro-
chu pozapomnělo. I ten plácek, 
který tam býval, zanikl. Slíbil 
jsem místním, že tento problém 
přednesu na zastupitelstvu. 

V době, kdy čtete tento článek, 
znáte již výsledky Sportovce roku. 
Tentokrát se ve dvou kategoriích 
dočkali ocenění i zástupci sportu, 
který má s předchozím odstavcem 
hodně společného. Tím sportem 
je OCR, podle anglického originá-
lu Obstacle Course Racing. Mož-
ná vám spíše něco řeknou pojmy 

jako Spartan Race nebo Gladia-
tor Race, což jsou některé závo-
dy v tomto sportu. Občas se také 
překládá jako extrémní překážko-
vé závody, ale co je extrémního 
na tom vyšplhat po pětimetrovém 
laně, přeskočit dvouapůlmetro-
vou stěnu, přeručkovat po za-
věšeném žebříku a pak se třeba 
plazit pod ostnatým drátem? Pro 
většinu závodníků je to neuvěři-
telná zábava. Stále také narůstá 
počet dětí, které se tomuto sportu 
věnují. Kategorie Spartan Kids, 
Gladiator Kids a další se stáva-
jí nedílnou součástí závodů pro 

dospělé. Jedná se v současnosti 
o nejdynamičtěji rostoucí masový 
sport.  Například loňského závo-
du Spartan Race v Kutné Hoře se 
zúčastnilo 6 tisíc dospělých a je-
den tisíc dětí. Proto ocenění pro 
Lukáše Tyla, který doběhl šestý 
na MS ve Spartan Race v USA, 
a mladou naději Kristýnu No-
vákovou je určitě motivací pro 
ostatní.

Pro technickou přípravu 
na tyto závody je cvičení na wor-
koutových hřištích ideální. Dou-
fám, že jak se oteplí, uvidíme se 
na některém z nich a že jejich 
počet bude narůstat. Fotografie 
vznikla loni na tom ve Vraho-
vicích a je tak trochu na hlavu. 
Na závěr jedna prosba. Již v před-
stihu si zapište do kalendáře, že 
22. 6. se koná již 4. ročník tradič-
ního Vrahovického bicyklu. 

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



24 tbl

120 cps

Akční ceny produktů platné od 1. 3.–31. 3. 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 
50 tbl

5 ks

10 sáčků

129 Kč

219 Kč

10 sáčků

139 Kč

60 cps

100 g

100 g

500 ml

299 Kč
241 Kč

Lékárna Mamed Prostějov 

94 Kč

195 Kč

109 Kč

100 g

145 Kč

71 Kč

155 Kč

120 cps120 cps120 cps

Lékárna Mamed Prostějov Lékárna Mamed Prostějov Lékárna Mamed Prostějov 

579 Kč

Nepropásněte ojedinělou příležitost
“pouze 4 byty v bytovém domě a naprosté soukromí”
Moderní a stylové bydlení v atraktivní lokalitě, vzdálené pouze 5 minut od centra města a přitom v přírodě. Potěší mladou rodinu 
i náročného jedince!!!
Novostavba velkometrážních bytů 3+1 a 3+kk s možností přestavby na 4+kk a se zahradou 160 m2 nebo prostornou terasou 13 m2. V ceně bytů je 
parkovací stání, skladovací kóje 9 m2. Vysoký standard vybavení:

n podlahové topení
n vlastní topný okruh
n vinylové podlahy

Dispozice bytů vám zaručují naprosté soukromí – 
žádná společná zeď se sousední jednotkou. Terasy jsou 
svou polohou umístěny na opačnou stranu než jsou 
situovýny zahrady. Mezi patry dvojité stropy, zaručující 
nulovou kročejovou hlučnost. 
Nachystáno k nastěhování. 
U nás reálně vidíte co kupujete. 
Přijďte se o tom osobně přesvědčit a neváhejte nás 
kontaktovat. 

Tel.: 734 245 465 

Cena: 3.450.000 Kč včetně DPH

2 BYTY JIŽ 

REZERVOVÁNY

n  koupelna osazená jak vanou, tak i zděným sprchovým koutem
n koupelnový nábytek
n oddělené WC
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