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PvV Prostějově si nově můžete zapůjčit kolo.  
Služba bikesharing odstartovala!
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KVALITNÍ ČESKÉ MATRACE 
PRO CELOU RODINU.

WWW.MATRACEMOOM.CZ

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

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

MATRACE
HARMONIE SPÁNKU 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

Pro klienta s hotovostí hledáme byt 2+1  
nebo 3+1 v západní části města.

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž
za servis ani korunu navíc! Nezáleží na tom jestli si pořizujete vůz na leasing 
nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Rozsvícené 
kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.

Výhody Předplaceného servisu:

   Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo
60 / 100 / 150 tisíc km.

   Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné 
asistence na cestách. 

   Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.

    Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.

www.predplaceny-servis.cz

  MYSLETE V KLIDU
NA JINÉ VĚCI
 Máte přece
     ŠKODA Předplacený servis!

Untitled-881   1 18.3.2019   14:49:07
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MGR. FRANTIŠEK JURA

Vážení občané,
do dubnového programu kul-
turních akcí patří Brány pa-
mátek dokořán. Obyvatelům 
Prostějova se otevře nejen 
Národní dům a radnice, ale 
i spousta dalších připomínek 
naší bohaté historie. Organizá-
toři nás pozvou na místa spoje-
ná s životem někdejší židovské 
komunity i do prostějovských 
kaplí a kostelů. Věřím, že kaž
dý si v programu může najít 
zajímavou akci a vyrazit za po-
znáním ležícím jen pár kroků 
od jeho bydliště.

V aktuálním vydání našeho 
měsíčníku se dozvíte o baráži 
tenisového Fed Cupu pořádané 
v příštích týdnech Prostějově. 
Jsem rád, že naši diváci budou 
mít možnost vidět nejlepší české 
hráčky přímo na kurtu v pres-
tižním mezinárodním klání. 
A samozřejmě počítáme i s pří-
jezdem fanoušků „bílého spor-
tu“, kteří do Prostějova při této 
příležitosti zavítají.

V Prostějově se každoročně 
koná spousta zajímavých akcí, 
které do města lákají návštěvní-
ky. Chceme nastartovat zlepše-
ní kvality služeb, kterých se jim 
u nás dostane. Začneme sami 
u sebe, konkrétně u informač-
ního centra radnice, jehož mo-
dernizace právě startuje. Další 
kroky budou následovat. Chce-
me, aby k nám turisté nejen při-
jeli, ale také aby se do Prostě
jova rádi vraceli.

SLOVO PRIMÁTORAFotoohlédnutí za letošním masopustem

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. 

Výstava bude zahájena dne  
6. 6. 2019 v hlavní budově muzea. 
Již nyní děkujeme všem, kteří po-
skytli materiály. Ambasadorem vý-
stavy je ANTONÍN PANENKA!

Předem děkujeme. 
Kontaktní osoba: Jindřich Skácel 

tel.: 608 805 775 
SK PROSTĚJOV,  

vítěz oblasti župy 1920 
Archiv Jindřicha Skácela ml. 
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Jarní úklid 2019 
Jarní úklid proběhne v Prostějově stejně jako 
loni v měsíci dubnu. Bude zahájen v pondělí 
dne 01. 04. 2019. Počínaje tímto dnem budou 
po městě rozmisťovány velkoobjemové vany 
v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně 
jako každý rok se bude odpad třídit na vel-
koobjemový (jedná se o odpad z domácností, 
který je rozměrný a není možno ho umístit 

do popelnic, např. koberce, linolea, starý ná-
bytek) a biologický (odpad ze zahrad, který 
se bude odkládat do speciálních pytlů). Kon-
tejnery – vany budou na místě vždy v určený 
den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však 
do 18.00 hod. Naplňování každé vany odpa-
dem bude sledováno a třídění odpadu kon-
trolováno pověřeným pracovníkem svozové 

společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou 
určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní 
odpad. Do těchto van není možné odkládat 
odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulá-
torové baterie, pneumatiky) a žádný průmy-
slový nebo živnostenský odpad. Dále není po-
voleno dávat do van větší množství inertního 
odpadu (rumisko, hlína). 

1. 4. sídl. Hloučela – C. Boudy  
sídl. Hloučela – A. Slavíčka 
sídl. Hloučela – V. Špály 
sídl. Hloučela – J. Zrzavého

2. 4. Vícovská – V. Škracha 
B. Šmerala – dál k rybníku

3. 4. Waitova – Dr. Horáka 
Okružní ul. za hostincem U Posledního haléře

4. 4. Česká–Máchova 
Riegrova 
Drozdovice – u trafiky 
B. Němcové

5. 4. Fanderlíkova – u Sezaka 
Fanderlíkova – školka 
Kpt. O. Jaroše 
Za Velodromem naproti č. 8

8. 4. Šárka–Spitznerova  
Dolní – parkoviště u věžáků č. 26 
Jezdecká–Puškinova 
Husovo nám. – u školy

9. 4. Arbesovo nám. 
sídl. E. Beneše – Květná – Sportovní 
V. Nezvala 
nám. Spojenců

10. 4. Trávnická – střed 
Švabinského 
Joštovo nám.

11. 4. Dobrovského–Tylova 
Libušínka 
Dobrovského – parkoviště za  
obchodem 
Vodní–Mlýnská

12. 4. Nerudova – domov důchodců 
Bezručovo nám.

15. 4. Pod Kosířem – Palečkova 
Pod Kosířem – Atletická 
Rejskova 
Volfova–Příční

16. 4. Žižkovo nám. 
nám. E. Husserla

17. 4. Žešov – hospoda 
Žešov – u obchodu 
Žešov – dětské hřiště 
Žešov – hřiště

18. 4. Domamyslice – u samoobsluhy 
Domamyslice – ul. 5. května 
Domamyslice – u kapličky 
Gen. Sachera

23. 4. Čechovice – u pošty 
Čechovice–Luční 
Čechovice – u kapličky 
Čechovická u ZD

24. 4. Krasice–Západní 
Krasice–Moravská za obchodem 
Krasice – Na Brachlavě 
Kosířská – Na Vyhlídce

25. 4. Vrahovice – Trpinky 
Vrahovice – K. Světlé 
Vrahovice – Čechůvky točna 
Vrahovice – M. Alše – P. Jilemnického

26. 4. Vrahovice – Jano Köhlera 
Vrahovice – J. Suka

Mobilní sběr – jaro 2019
Statutární město Prostějov pro-
střednictvím společnosti FCC Pro-
stějov, s.r.o., zajistí dne 6. 4. 2019 
v níže uvedených okrajových čás-
tech města mobilní sběr odpadu:
a / nebezpečný odpad – jedná se 

o odpad jedovatý, výbušný nebo 
jinak nebezpečný, např. oleje, 
tuky, barvy, fotochemikálie, léky, 
agrochemický odpad včetně obalů

b / pneumatiky – jedná se o pneu
matiky z osobních vozidel

c / objemný odpad – jedná se o odpad 
z domácností, který je rozměrný 
a není možno ho umístit do po-
pelnic. Jsou to např. staré kober-
ce, linolea, starý nábytek apod.

d / vyřazené elektrozařízení – jedná 

se o elektrozařízení používané 
v domácnostech. Jsou to např. 
ledničky, televize, rádia, počíta-
če, DVD přehrávače, mikrovln-
né trouby, rychlovarné konvice, 
baterie, zářivky, výbojky apod.
Popel, běžný domovní odpad 

a bio odpad se likviduje při pra-
videlných týdenních svozech ko-
munálního odpadu. Žádáme pro-
to občany, aby nám tyto druhy 
odpadů na mobilní sběry nepřinášeli. 
Mimo výše uvedený termín je možné 
odpad odvést na:
sběrný dvůr u Svaté Anny (tel.: 
582 334 711) 
Provozní doba na sběrném dvoře:
úterý–sobota: 9.00–13.30 a 14.00–17.00 

hod, pondělí a neděle: zavřeno
sběrný dvůr ul. Průmyslová  
(tel. 725 824 716) 
Provozní doba na sběrném dvoře:
čtvrtek–pondělí: 9.00–13.00 

a 13.30–17.00 hod, úterý a středa: 
zavřeno.
Děkujeme občanům, že třídí odpad 
a odkládají ho na k tomu určená 
místa!

Časový harmonogram pro předání odpadů:
Stanoviště (obec) Čas předání odpadu a elektrozařízení

1. Vrahovice M. Pujmanové u mostu 10:45–10:55

2. Vrahovice ul. J. Suka 11:00–11:10

3. Vrahovice ul. M. Alše 11:15–11:25

4. Vrahovice ul. K. Světlé 11:30–11:40

5. Čechůvky točna 11:45–11:55

6. Domamyslice u samoobsluhy 12:15–12:30

7. Čechovice u pošty 12:35–12:50

8. Žešov u pomníku 13:15–13:30

Informace o odvozu velkoobjemových  
van můžete získat u společnosti FCC 
Prostějov, s.r.o., na tel. 582 302 757 
nebo 737 242 185 p. Kostlán 
a Magistrátu města Prostějova – Oboru 
správy a údržby majetku města na tel. 
582 329 559 pí Kovaříková.
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Prodejce
Ulice, Město
tel., www

PRODUKTY STIHL 
JSOU PRÁVĚ TEĎ 
V AKCI.

Stihl_inzerce_A4_Akce.indd   1 14.03.19   16:55

PRODUKTY STIHL JSOU PRÁVĚ 
TEĎ V AKCI.

www.interforst.cz

Od 1. 4. do 30. 6. 2019

Prodejna: po–pá 8.00–17.00 hodin
tel.: 603 288 731, 588 207 244
e-mail: prodejna.pv@interforst.cz

Servis: po–pá 8.00–16.30 hodin
tel.: 603 288 158
e-mail: servis.pv@interforst.czBrněnská 4646/69, Prostějov

Aktuálně hledám 
větší byt 3+1, nebo 
dům v okolí PV. 
Nevíte o nějakém?

BYT U CENTRA
Byt 2+1 v OV na ulici 
Žeranovská nabízí úžasný 
pohled na město.

1.475.000 Kč 
PENB: C (89 kWh/m2/rok)

Iveta Kořínková
Realitní specialista

www.rkokno.cz     Drozdovice 4 , Prostějov

NABÍDKA:

734 747 528
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Nová pravidla pro předzahrádky  
v městské památkové zóně
Od letošní sezóny platí v městské 
památkové zóně nová pravidla pro 
provoz a vybavení restauračních a ka-
várenských předzahrádek. Důvodem 
pro stanovení jednotných a jasných 
omezení je snaha samosprávného 
vedení města i magistrátu o postupné 
kultivování vzácně dochované části 
starého jádra města. Historické pro-
středí vyžaduje jak ochranu své struk-
tury (urbanistického založení, uliční 
sítě nebo parcelace), tak péči o drob-
ný, zdánlivě třeba nicotný detail. Prá-
vě ten mnohdy dokáže pozvednout 
nebo naopak hluboce ponížit vnímání 
historického prostředí jako výtvarné-
ho a estetického celku.

Při tvorbě zásad se přihlíželo k po-
dobným opatřením v jiných městech 
České republiky (Praha, Brno, Ostra-
va–Poruba, Plzeň, Valašské Meziříčí 
a Olomouc). Ve vztahu k provozovate-
lům předzahrádek proběhla rozsáhlá 

informační a připomínková kampaň, 
zahájená už loni v dubnu a ukončená 
v úterý 26. února 2019 veřejnou disku-
sí za účasti primátora Františka Jury, 
jeho rezortního náměstka Jiřího Roze-
hnala a vedoucího oddělení památko-
vé péče magistrátu Marka Perůtky.

Jak tedy budou předzahrádky 
od nové sezóny vypadat? Bez pódií 
a koberců, plastového nábytku a pla-
chet, bez reklamních nápisů a logoty-
pů na slunečnících a markýzách. Dále 
bez ohraničujících plotů a ohrádek 
a nakonec i bez takzvané mobilní ze-

leně – zvláště dřevin v rozměrných 
zahradních korytech. Podmínkou pro 
instalaci zahrádky je také to, že mezi 
ní a patou domu (vodicí linií pro ne-
vidomé) zůstane volný prostor o mini-
mální šířce 150 centimetrů. Ideálem, 
ke kterému by se mělo postupně do-
spět, je jednoduchý nábytek ze dřeva, 
kovu, skla nebo přírodního ratanu, 
stíněný plátěným slunečníkem nebo 
markýzou bez reklamního potisku. 
Květinová výzdoba může být umístě-
na buď na stolech ve vázách jako řeza-
né květiny, nebo jako letničky v květ-
nících. Květináče z keramiky, kamene, 
umělého kamene nebo dřeva musí 
přitom být umístěny na zemi uvnitř 
vymezeného prostoru (záboru veřej-
ného prostranství) a nesmí současně 
vytvářet souvislou bariéru.

Rok 2019 je považován za „testo-
vací“ a oddělení památkové péče má 
možnost udělit jednotlivým provozo-
vatelům v oprávněných případech vý-
jimky na dříve pořízené vybavení. Ni-
kdo tak letos nebude nucen k hrazení 
mimořádných nákladů. Se striktním 
uplatňováním stanovených pravidel 
se počítá od 1. ledna 2020. -empé-

Předzahrádka „podle pravidel“.
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Den učitelů

Městské divadlo Prostějov bude le-
tos opět místem konání oslav Dne 
učitelů. Akce se bude konat v pátek 
29. března 2019 od 18 hodin v Měst-
ském divadle v Prostějově. 

„Jedná se o slavnostní večer u pří-
ležitosti Mezinárodního dne učitelů, 
v rámci něhož jsou každoročně pře-
dávána ocenění za zásluhy navrho-
vaným učitelům či pedagogickým 
pracovníkům škol a školských za-
řízení působících na území města 
Prostějova,“ uvedl primátor města 
František Jura. 

„Velice si vážíme všech těch, 
kteří pracují s naší mládeží.  Jako 
bývalý ředitel základní školy velice 
dobře vím, jak náročná a záslužná 
tato práce je. Všem za ni patří veliký 
dík,“ dodal náměstek primátora Jan 
Krchňavý. 

Akce je organizována Komisí 
školskou Rady města Prostějova.

-kaa-

Dotační program obnovy památek 
a historického centra Prostějova
Všichni, kdo mají zájem 
o dotace na rekonstrukce 
památek nebo jiných sta-
vebních objektů v měst-
ské památkové zóně Pro-
stějov a na území města 
Prostějova, mají v roce 
2019 možnost žádat o pří-
spěvek města na památ-
kovou obnovu. Dotace je 
poskytována na údržbu, 
stavební obnovu a re-
staurování kulturních památek 
i na rekonstrukce nepamátkových 
staveb nacházejících se na území 
městské památkové zóny, výji-
mečně i v jejím širším okolí.

Žádosti o dotace přijímá oddě-
lení památkové péče magistrátu 
v elektronické podobě na ofici-
álním formuláři na radničním 
portálu „Komunikace s občany“ 
(přístup je přes https://www.pro-
stejov.eu/cs/obcan/dotace.html). 
Zde je třeba kliknout na „Vstup 
do aplikace KOMUNIKACE S OB-
ČANY“, dále na „Šablony formulá-
řů“ a „Žádost o poskytnutí dotace 
na jednorázovou akci“. Ve formu-
láři je třeba označit dotační oblast 
„památková péče“ a jako dotační 
titul vybrat „Dotace z Fondu rege-
nerace městské památkové zóny 
Prostějov“.

Žádosti pro rok 2019 se přijí-
mají do pátku 26. dubna, uzávěr-
ka žádostí pro následují rok 2020 
je 20. prosince 2019.

Pro schválení dotace na sta-
vební úpravy je třeba předem dis-
ponovat souhlasným závazným 
stanoviskem oddělení památko-
vé péče a stavebním povolením, 
event. ohlášením drobné stavby. 
Pro schválení dotace na restau-
rování je třeba mít k dispozi-
ci restaurátorský záměr, taktéž 
schválený závazným stanoviskem 
památkového oddělení.

Celkem je pro letošní rok 
k dispozici milion korun a výše 
příspěvků může dosáhnout
 ¶ až 100 % celkových nákladů na re-

staurátorské práce, na restaurá-
torský záměr nebo na pořízení 
stavebně historického průzkumu

 ¶ až 80 % celkových ná-
kladů na stavební obnovu 
památky nebo na obno-
vu uměleckořemeslných 
prvků na nepamátkovém 
objektu v zóně (typicky 
na restaurování štukové 
výzdoby fasády)

 ¶ až 60 % celkových ná-
kladů na stavební obnovu 
nepamátkového objektu 
v zóně (typicky na repasi 

dřevěných kastlových oken 
nebo jejich výměnu za kopie)

 ¶ až 40 % celkových nákladů 
na stavebně technické prů-
zkumy památek

 ¶ až 20 % celkových nákladů 
na ostatní práce předprojekto-
vé a projektové povahy: zamě-
ření, studii využití, prováděcí 
projekt apod.

S ohledem na to, že schvalo-
vání dotací zastupitelstvem by 
mělo proběhnout 11. června 2019, 
je možné ještě v daném časovém 
rozpětí částečně i doplnit doku-
mentaci a vyjádření příslušných 
úřadů. Nejpodstatnější z hlediska 
termínů bude schopnost žadatele 
dotaci využít a řádně vyúčtovat 
do konce roku. 

-empé-

Jak bude postupovat oprava rychlostní komunikace D 46?
Na společném jednání zástupců 
Ředitelství silnic a dálnic a města 
Prostějova byly dohodnuty termíny 
i rozsah zamýšlených úprav.

„Projednali jsme úpravu mimo-
úrovňového křížení dálnice Prostě-
jovstřed. Jedná se o dopravní uzel 
zahrnující napojení ulice Kralické 
na D46 u průmyslové zóny, mosty 
nad ulicí Kralickou a ulicí Leteckou 
a dále na sjezd a napojení D46 u Me-
chaniky. Zde bude provedena demo-
lice mostu, nový most bude rozšířen 
tak, aby mohly být prodlouženy při-
pojovací a odbočovací pruhy, zhruba 
na délku 200 m. Při sjezdu ve směru 
od Olomouce se uvažuje o napojení 
na ulici Kralickou, které je situováno 
na mostě nad železniční tratí a kde 
jsou nevyhovující rozhledové pomě-

ry s přikázaným odbočením vpravo 
do průmyslové zóny. Vozidla jedou-
cí do města se budou muset otočit 
na okružní křižovatce u Vitany. Od-
bočovací a připojovací pruhy u Me-
chaniky budou upraveny. V letošním 
roce plánuje ŘSD výběrové řízení 
na dodavatele, vlastní práce před-
pokládá v roce 2020 a 2021. Práce 
proběhnou v etapách, provoz obou 
směrů bude vždy sveden do jedno-
ho pásu,“ vysvětlila náměstkyně pro 
dopravu Alena Rašková.

Dalším bodem jednání byl 
úsek estakády od Prostějovastřed 
po Prostějovsever u TESCA. 

„Zde bude provedena oprava 
mostních konstrukcí, povrchu vo-
zovky, dilatačních spár apod. Prá-
ce budou koordinovány s pracemi 

na mimoúrovňovém křížení Prostě
jovstřed. S omezením provozu je 
třeba počítat po etapách tak, že pro-
voz bude sveden vždy do jednoho 
jízdního pruhu,“ pokračuje Rašková. 
Součástí opravy bude i vybudování 
protihlukového opatření. Záměrem 
investora je zahájit práce na opravě 
estakády již v letošním roce.

Také napojení silnice II/366 
na D46 u TESCA se dočká opravy.

„Půjde o demolici mostu, pro-
dloužení připojovacího a odbočova-
cího pruhu, bude vybudována nová 
okružní křižovatka – jedna větev 
směrem do města, druhá směrem 
na Olomouc a další směrem od Olo-
mouce na Brno. Tyto práce budou 
prováděny až po ukončení úprav mi-
moúrovňového křížení v úseku Pro-

stějovstřed a estakády, opět po eta-
pách. Předpoklad realizace jsou roky 
2022 a 2023,“ dodala náměstkyně 
pro dopravu Alena Rašková.

Předmětem jednání bylo i řešení 
osvětlení D46, které je v současné 
době nefunkční. Je navrženo nové 
osvětlení větví na mimoúrovňovém 
křížení, nikoliv na estakádě.  -jg-



7PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

Plán oprav chodníků v roce 2019    
Město Prostějov 
bude letos po-
kračovat v opra-
vách chodníků. 
Seznam projektů 
již schválila rada 
města. 

„Vybírali jsme hlavně chodní-

ky, které jsou ve špatném stavu 
z původní staré dlažby formátu  
30 x 30 cm nebo z litého asfaltu. 
U navrhovaných chodníků jsme 
také posuzovali jejich dopravní vý-
znam a frekvenci pohybu chodců. 
Dále jsme brali v úvahu také propo-
jení již opravených chodníků nebo 

návaznost na realizované investiční 
akce města,“ vysvětlil náměstek pri-
mátora Jiří Pospíšil. Letos samo-
správa počítá, že do celoplošných 
oprav chodníků půjdou více než  
4 miliony korun. Další 2 miliony 
jsou určeny na lokální opravy.

 -kaa-ih-

Celoplošné opravy chodníků:

ulice upřesnění úseku chodníku celková plocha 
(m2)

předpokládaná 
cena v Kč s DPH

sídl. Svobody chodník podél budovy ZŠ, chodník u MŠ CMG, vchody do bloků 
13, 14, 15

523 680.000

Nerudova Východní strana od ulice Plumlovská po ulici Melantrichova 370 440.000

Křižkovského jižní strana od parkoviště po ul. Nerudova 120 156.000

Pod Kosířem východní strana od ul. Martinákova po ul. Daliborka (1. etapa) 360 439.000

B. Němcové severní strana od ul. Určická po ul. Raisova 170 221.000

Raisova východní strana od ul. B. Němcové po ul. J. Olivetského 260 338.000

Vl. Ambrose západní strana podél bytového domu 4–6 250 325.000

Domamyslická západní strana od točny směrem k ZD 480 624.000

Kpt. Nálepky od ul. Smetanova po ul. Jana Rokycana 470 520.000

rezerva na případné vícepráce (cca 10 %) 400.000

Lokální opravy chodníků:    

celý Prostějov lokální opravy chodníků na území celého města v průběhu roku 
2019 (včetně rezervy na případné havarijní stavy v průběhu roku)

dle potřeby 2.030.380

Tělocvičná jednota 
Sokol II Prostějov 
získá od města dotaci

Sokolové by mohli 
získat od města čtyř-
settisícovou dotaci. 
Už s tím souhlasili 
městští radní, defi-
nitivní schválení je 
v pravomoci zastu-

pitelstva. 
„Dotační finance mají pomoci 

sokolům při rekonstrukci sociálního 
zařízení v jejich budově. Žadatel se 
na radní a zastupitele obrátil se žá-
dostí o poskytnutí této dotace s tím, 
že celkové náklady na zmíněnou 
opravu mají činit 860 tisíc korun,“ 
vyčíslil primátor František Jura.

Sokolové usilují také o dotaci u Olo-
mouckého kraje, kde rovněž požádali. 

„Tady žádají o částku 410 tisíc 
korun. Další peníze má poskytnout 
grant České obce sokolské, kde se 
bude jednat o 50 tisíc korun,“ uvedl 
náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Žádost žadatele, který není dluž-
níkem statutárního města Prostějova, 
také posoudila a doporučila schválit 
Komise výstavby Rady města Prostě-
jova.  -kaa-ih-

Vyjádření primátora města k výrokům zastupitelky 
Naiclerové na sociálních sítích a v médiích

V minulých dnech zveřejnila zastu-
pitelka Hana Naiclerová snímek 
svého poškozeného vozidla. V textu 
pod fotografií se obrací vysloveně 
na mě jako primátora města, a proto 
na text musím reagovat.

Vandalismus a ničení majetku 
jakéhokoli občana, tedy nejen za-
stupitele, jednoznačně odsuzuji. 
Městské policii jsem uložil, aby 
v dané lokalitě prováděla častější 
kontroly.
Na  druhou  stranu  je  třeba 

říct,  že  vyjádření  paní  zastu-
pitelky  Naiclerové  bylo  při-
nejmenším  hodně  nešťastné. 
Bez jakýchkoli důkazů spekulovat 
o pachateli, naznačovat, že nitky 
k tomuto vandalskému činu mohou 
vést k lidem ve vedení městských 
společností, naznačovat, že snad 
budou v Prostějově unášeny děti, je 

pro mě naprosto nepřijatelné. Z po-
zice primátora považuji takové vy-
jádření za poškozování města. Paní 
Naiclerová  by  si  měla  uvědo-
mit,  že  v  očích  veřejnosti  je 
zastupitel  vnímán  v  podstatě 
jako veřejný činitel. A takovým 
vyjádřením přisuzují mnohdy lidé 
i média zvýšenou pozornost.
Odpovědný  zastupitel,  byť 

by  se  jeho  majetek  stal  ter-
čem vandalského činu, by měl 
v prvé řadě poskytnout součin-
nost  policii,  aby  byl  pachatel 
co nejdříve dopaden, a  teprve 
poté  se  pouštět  do  vlastního 
hodnocení.

Osobně věřím, že viník bude 
dopaden, potrestán a věc řádně vy-
světlena všemi aktéry.

Mgr. František Jura,  
primátor města
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Sdílení kol odstartovalo! 

Celkem 100 kol, 10 oficiálních stanic 
a další tzv. virtuální stanoviště nabízí 
od 1. března letošního roku pilotní eta-
pa projektu sdílení kol v Prostějově.

„Chtěl bych popřát všem uživa-
telům této služby, aby splnila naše 
představy, aby fungovala pokud 
možno bezchybně a aby si našla své 
spokojené cyklisty,“ popřál na slav-
nostní prezentaci uživatelům nové 
služby primátor František Jura.

Kromě oficiálních stanovišť vy-
budovaných společností nextbike 
Czech Republic je možno využít 
i takzvané virtuální stojany.

„Virtuální stanoviště jsou vlastně 
naše stojany, tedy městský mobiliář, 
kam bude možno zapůjčená kola od-
ložit,“ upřesnil 1. náměstek primáto-
ra Jiří Pospíšil.

Pro společnost nextbike je to 
první bikesharingový projekt v Čes-

ké republice, ačkoliv sdílená kola 
již úspěšně provozuje ve více než  
200 městech po celém světě. „Vě-
říme, že si lidé budou užívat jízdu 
na našich kolech, která jsou vyrábě-
na v České republice,“ dodal výkon-
ný ředitel nextbike Czech Republic 
Tomáš Karpov. 

Uživatelé se mohou informovat 
o službách sdílených kol v Prostě-
jově na stránkách nextbike Czech 

Republic, kde naleznou i ceník a mo-
hou si příslušnou aplikaci stáhnout  
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

Zeptali jste se: na budování „podchodu“ pod mostem v Olomoucké ulici
Informuje náměstek primátora Jiří 
Rozehnal.

Pod mostem v Olomoucké ulici 
se pilně pracuje. Zajímalo vás, proč 
se město rozhodlo k této investici 
a komu bude tato stavba sloužit?

„Manipulační lávka, respektive 
podchod pod ulicí Olomouckou, 
je budována z důvodu bezpečnosti 
chodců a cyklistů. Ulice patří z hle-
diska dopravy mezi nejvíce frekven-
tované, s průjezdem přes 20 000 vo 
zidel za den. Jedná se o místo, kde 
velmi často přechází chodci nebo 
přejíždějí cyklisté směrem z Vraho-
vic či nákupní zóny do biokoridoru 
Hloučela nebo naopak. Projekt řeší 
bezpečný průchod nejen chodců, ale 
i cyklistů pod mostem na ulici Olo-
moucká. Navržená úprava propojuje 

západně stávající smíšenou stezku 
vedoucí podél vodního toku Hlou-
čela s komunikací východně na ulici 
Říční. V rámci projektu je navrženo 
i veřejné osvětlení,“ uvedl k dotazu 
náměstek Rozehnal.

Celá manipulační plocha včetně 
přístupových komunikací je řešena 
v celkové délce 124,31 m. 

V úseku od 0,000 km 
do 0,034 km je řešena jako dlážděná 
stezka, do 0,045 km jako zpevně-
ná konstrukce, umožňující přejezd 
techniky k údržbě toku, do 0,059 km 
opět jako dlážděná stezka. Manipu-
lační plocha je realizována v šířce 
2,25 m (0,50 m bezpečností odstup 
+1,50 m + 0,25 m bezpečností od-
stup) s minimální podchodnou výš-
kou 2,20 m.

„Dochází k vyrovnání dna kory-
ta, odstranění opěrné stěny, na je-
jímž místě bude zhotovena zákla-
dová betonová deska pro vlastní 
lávku, a na opačné straně břehu 
je budována posílená opěrná stě-
na. Kontinuálně budou navazovat 

další práce dle projektové doku-
mentace. Věříme, že po dokončení 
stavby se konečně uklidní nebez-
pečná situace pro chodce a cyklis-
ty v této lokalitě,“ dodal Rozehnal.
 

-kaa-
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Podpora ženské vitality, plodnosti, řešení 
potíží s menstruací, PMS a při menopauze

Cena: 2800,-

Kdy: 18. a 19. 5. 2019 (15-21 hod., 9–15 hod.)

Kde: Obecní dům  
(Ulice SNP 38/36, Držovice, Prostějov)

Přihlášky: Eva Šimánková, 608 109 743,  
E.Simankova@seznam.cz (FB Sakurajóga)

Seminář HORMONÁLNÍ JÓGOVÉ TERAPIE PRO ŽENY  
dle Dinah Rodrigues

s Evou Šimánkovou

INZERCE
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Plochy pro výběh psů se rozšíří 

Novou vyhlášku o volném pohy-
bu psů budou na svém nejbližším 
zasedání projednávat členové 
Zastupitelstva města Prostějova. 
Současná norma je z roku 2012. 

Uvádí se v ní mimo jiné plochy 
určené k volnému pobíhání psů. 
Jde o místa, kde lze ovladatelné-
ho psa pustit z vodítka. Tato mís-
ta, definovaná parcelními čísly 
pozemků, jsou označena pikto-
gramem. Jde o pozemky ve vlast-
nictví města Prostějova. 

„V průběhu loňského roku do-
šlo ke změnám v definici názvu 
ploch nebo ke změně parcelních 
čísel pozemků. Dále na základě 
požadavků občanů byly vytipová-
ny nové plochy pro volné pobíhá-
ní psů a vyhláška byla doplněna 
o grafickou přílohu pro větší pře-

hlednost a orientaci v terénu,“ 
nastínil změny primátor města 
Prostějova František Jura. 

Konkrétní novinky vyjmeno-
vala náměstkyně Milada Sokolo-
vá:

„Půjde o úpravu ploch urče-
ných k volnému pobíhání psů: 
v Kolářových sadech  plocha 
mezi Mlýnským náhonem a ulicí 
B. Šmerala, za ulicí Dolní k Još-
tovu náměstí – zelená plocha 
za „motorestem U Kola (pohos-
tinství U Rodenů), levý břeh bio-
koridoru Hloučela (vzdálenější 
od města) – travnatá plocha mezi 
říčkou Hloučelou a plotem prů-
myslového areálu za Olomouckou 
ulicí. Dále se bude jednat o roz-
šíření ploch určených k volnému 
pobíhání psů o další vhodné po-
zemky: levý břeh říčky Hloučely 
za občerstvením „U Mazánka“, 
podél ulice C. Boudy za garáže-
mi, ulice Žitná podél mlýnského 
náhonu, mezi „novou“ Okružní 
ulicí a garážemi a také ovocný 
sad ve Vrahovicích. Některé plo-
chy budou doplněny o hrazení 
formou živých plotů a o agility 
prvky.“  -kaa-ih-

Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris v Prostějově
pořádá ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov

sobota 27. dubna 2019 od 8 do 13 hodin,
náměstí T. G. Masaryka

DEN ZEME
EKOJARMARK

dravci a sovy     keramika     aktivity pro děti a dospělé
ochutnávka zdravé výživy     fair trade výrobky

bezlepkové potraviny     batikovaná trička     korálky, tašky
kovové šperky    pletení z proutí a košíky     kováři

a

Hudební vystoupení Něcomezi
Zumba s Darinou     Břišní tance Jahanara
Žonglování     Maňáskové divadlo Sluníčko

Architektonická soutěž bude řešit část 
historického centra města 

Rada města Prostějova se na svém 
posledním jednání zabývala návr-
hem záměru řešení prostoru zástav-
by zdevastované části historického 
centra města, konkrétně oblastí vyty-
čenou tržnicí, Společenským domem 
a prostorem po bývalé sodovkárně.

„Pracujeme na návrhu zadání 
architektonické soutěže. Před zadá-
ním soutěže bude návrh projednán 
se všemi předsedy zastupitelských 
klubů. Budeme se zabývat samozřej-
mě i připomínkami ze strany veřej-
nosti,“ říká náměstek primátora Jiří 
Rozehnal s tím, že současně pokra-

čuje příprava podkladů pro zadání 
projektové dokumentace na rekon-
strukci Společenského domu.

„Parkovací dům a tržnici bude-
me řešit v návaznosti na výsledky 
architektonické soutěže. Předpoklá-
dáme vyhlášení v květnu letošního 
roku. Zadání projektové dokumen-
tace na rekonstrukci Společenského 
domu plánujeme ve druhé polovině 
letošního roku a počátek samotné 
rekonstrukce v jarních měsících 
roku 2020,“ dodává Rozehnal. 

Mgr. Jana Gáborová,  
tisková mluvčí MMPv

ANKETA
1) PŘEJETE SI REKONSTRUKCI OBJEKTU KULTURNÍHO DOMU (KASC) 
V CENTRU MĚSTA?
ANO  – NE
POKUD ANO, MŮŽETE UVÉST POŽADAVKY NA TUTO REKONSTRUKCI

……………………………………………………………………………………………

2) SOUHLASÍTE S VYBUDOVÁNÍM PARKOVACÍHO DOMU NA PLOŠE 
MEZI ULICEMI WOLKEROVOU A KOMENSKÉHO (V MÍSTĚ BÝVALÉ 
SODOVKÁRNY)?
ANO  – NE
POKUD ANO, MŮŽETE UVÉST POŽADAVKY NA PARKOVACÍ DŮM

……………………………………………………………………………………………

3) PŘEJETE SI VYBUDOVAT NOVOU TRŽNICI VE STÁVAJÍCÍM PROSTO-
RU?
ANO  – NE
POKUD ANO, MŮŽETE UVÉST POŽADAVKY NA TUTO TRŽNICI

……………………………………………………………………………………………

4) PŘÍPADNÉ DALŠÍ PODNĚTY K DOSTAVBĚ CENTRA MĚSTA

……………………………………………………………………………………………
Vyplněné anketní lístky je třeba doručit do 14. 4. 2019 na Informační službu 
v zámku na Pernštýnském náměstí. Anketa je dostupná i na webu města:  
www.prostejov.eu. Své odpovědi na otázky můžete zaslat i elektronicky na  
adresu: kascentrum@prostejov.eu
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Pozvánka
Svaz tělesně postižených v ČR, 
o.s., v Prostějově, Kostelecká 17, 
pořádá 
 ¶ Zájezd dne 26. 4. 2019 

do termálů Velký Meder
 ¶ Zájezd ve čtvrtek  

2. 5. 2019 do arboreta 
Mekču Pikču a na historic-
ké památky Uničova

Info na tel.:  588 008 095,  
724 706 773

Informace k místnímu poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek")
Osvobození a úlevy od poplatku 
na rok 2019

Jak již bylo uvedeno v posledním 
vydání Prostějovských radničních 
listů, osvobození a úleva od poplat-
ku na rok 2019 budou stejné jako 
v minulém roce.

Od poplatku je osvobozen po-
platník, který je 
a) umístěn do dětského domova pro 

děti do 3 let věku, školského za-
řízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy nebo školské-
ho zařízení pro preventivně vý-
chovnou péči na základě rozhod-
nutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěn do zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc 
na základě rozhodnutí soudu, 
na žádost obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, zákon-
ného zástupce dítěte nebo nezle-
tilého,

c) umístěn v domově pro osoby se 
zdravotním postižením, domově 
pro seniory, domově se zvlášt-
ním režimem nebo chráněném 
bydlení.

Důkazem tohoto tvrzení je potvrzení 
o délce pobytu v daném zařízení.

Od poplatku se dále osvobozuje:
d) poplatník, který pobývá v přísluš-

ném kalendářním roce nepřetrži-
tě nejméně 9 měsíců mimo úze-
mí České republiky – důkazem 
tohoto tvrzení je např. průkaz 
zahraničního zdravotního pojiš-
tění platný v rámci EU, zahra-
niční průkaz totožnosti, povolení 
k pobytu v dané zemi, potvrzení 
tamního úřadu o délce pobytu 
v zahraničí, pracovní smlouva, 
potvrzení o odhlášení ze zdra-
votního pojištění v ČR z důvodu 
dlouh. pobytu v zahraničí, vízum, 
potvrzení o studiu, potvrzení 
o docházce do školy, školky, ná-
jemní smlouva apod. Důkazy 
musí osvědčovat pobyt v zahra-

ničí v délce nejméně 9 měsíců 
(nepřetržitě) v kalendářním roce.

e) poplatník po dobu pobytu v jiné 
obci na území České republiky 
za předpokladu, že v této obci 
platí poplatek nebo úhradu podle 
jiného právního předpisu (tzn. je 
vybírán jinak než z trvalého po-
bytu a z titulu vlastnictví domu, 
bytu a rekreačního objektu bez 
trvalého pobytu) – důkazem to-
hoto tvrzení je např.  nájemní 
smlouva, v níž je platba za odpad 
za danou osobu obsažena, doklad 
o úhradě poplatku od dané obce 
za příslušné období.

f) poplatník po dobu výkonu tres-
tu odnětí svobody nebo pobytu 
ve vyšetřovací vazbě  důkazem 
tohoto tvrzení je potvrzení o dél-
ce pobytu v daném zařízení.

g) poplatník po dobu pobytu v azylo-
vém domě, v léčebně dlouhodo-
bě nemocných  důkazem tohoto 
tvrzení je potvrzení o délce poby-
tu v daném zařízení.

h) poplatník po dobu pobytu v uby-
tovacím zařízení nacházejícím 
se na území města Prostějova 
za předpokladu, že hradí nákla-
dy za svoz odpadů ubytovateli 
– toto tvrzení musí být uvedeno 
ve smlouvě o ubytování nebo 
v potvrzení o délce pobytu v da-
ném zařízení.

ch) poplatník, který je umístěn 
ve zdravotnických zařízeních 
(zejména v nemocnicích nebo 
v jiných prostorách určených pro 
poskytování zdravotních služeb), 
a to nepřetržitě déle než 3 měsíce 
 důkazem tohoto tvrzení je např. 
potvrzení o délce pobytu v ne-
mocnici nebo v jiných prostorách 
určených pro poskytování zdra-
votních služeb.

i) poplatník, který je třetím a dalším 
dítětem ve věku do 16 let (včet-
ně) žijícím ve společné domác-

nosti alespoň s jedním dalším 
poplatníkem, který má trvalý 
pobyt ve městě Prostějově (ná-
rok na osvobození je podmíněn 
bezdlužností osvobozovaného dí  
těte a jeho zákonného zástupce 
na místních poplatcích vůči měs-
tu Prostějovu ke dni 1. 7. přísluš-
ného kalendářního roku).

j) poplatník narozený v příslušném 
kalendářním roce – toto osvo-
bození vzniká automaticky, není 
podmíněno ohlašovací povinnos-
tí.

k) poplatník, který je vlastníkem 
nebo spoluvlastníkem stavby 
určené k individuální rekreaci, 
nacházející se na území města 
Prostějova a současně má tento 
poplatník i trvalý pobyt ve měs-
tě Prostějově – toto osvobození 
vzniká automaticky, není podmí-
něno ohlašovací povinností.
Oznámení nároku na osvobo-

zení může správci poplatku podat 
příslušné zařízení, ve kterém je po-
platník umístěn, případně sociální 
pracovník Odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Prostějova. 

Nárok na osvobození dle písm. 
a)  ch) podává poplatník správci 
poplatku nejpozději do konce pří-
slušného kalendářního roku, tzn. do  
31. 12. 2019.

Oznámení nároku na osvobození 
dle písm. i) podává poplatník správ-
ci poplatku nejpozději do splatnosti 
poplatku.

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).

Finanční odbor Magistrátu 
města Prostějova

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prostějově

zve na koncert Zpívání na Květnou neděli 
dne 14.dubna 2019 v 18 hod. v modlitebně sboru, Kollárova 6, Prostějov
Účinkuje pěvecký sbor EXAUDI a jeho sólisté, jako host vystoupí tenorista Aleš Pirnos.

Doprovází Hana Čermáková, diriguje Olga Čermáková.

Zpravodaj ICM
Změny v otevírací době ICM
V týdnu od 1. do 5. dubna bude 
ICM Prostějov z provozních dů-
vodů zavřeno.
V pondělí 15. dubna bude v ICM 
Prostějov probíhat kreativní 
dílna – nebude možné využít 
přístup na počítač.
Ve čtvrtek 18. dubna bude mít 
ICM prázdninovou otevírací 
dobu, tj. od 10.00 do 15.00 hod. 
Aktuální informace najde-
te vždy na našich stránkách  
www.icmprostejov.cz.
Akce plánované na duben
Tvořivá dílna s ICM – Veliko-
noční zajíčci
V pondělí 15. dubna s námi mů-
žete od 14.00 opět tvořit. Tento-
krát budeme vyrábět velikonoční 
zajíčky z  froté ručníku, do které-
ho pak budete moct schovat vý-
služku pro koledníky. 
LuštěnÍČKO
Soutěžíte rádi? Tak v dubnu se 
můžete na našem webu těšit 
na tematickou soutěž k Evrop-
skému dni informací pro mládež  
(17. dubna). Pro více informací 
sledujte náš web www.icmproste-
jov.cz.  
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.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Magistrát města Prostějova, Odbor školství, kultury a sportu
Zápis
žáků do prvních ročníků základních 
škol pro školní rok 2019/2020
se v souladu s § 36 odst. 4) zákona 
561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání, v platném 
znění
koná  v  pátek  26.  dubna  2019 
od 12.00 do 18.00 hodin
Spádové obvody základních škol 
jsou obecně závaznou vyhláškou  
č. 7/2009, kterou se stanoví spádové 
obvody základních škol v územním 
obvodu statutárního města Prostě-
jova, ve znění pozdějších předpisů, 
stanoveny takto:
I. OBVOD
sídliště Svobody
pro  Základní  školu  a  mateř-
skou  školu  Jana  Železného 
Prostějov,  Sídliště  svobody 
3578/79
 opět otevřena jedna 1. třída s na-
bídkou rodiči placených kurzů ang-
ličtiny a matematiky
II. OBVOD
5. května, Aloise Fišárka, A. Jánského, 
Akátová, Aloise Krále, Anenská, An-
glická, Antonína Slavíčka, Arbesovo 
nám., Atletická, Balbínova, Baráko-
va, Belgická, Beskydská, Bezručovo 
nám., Blahoslavova, Bohumíra Dvor-
ského, Bohumíra Šmerala, Bohuslava 
Martinů, Borová, Boženy Němcové, 
Brandlova, Bratří Čapků, Brněnská, 
Brodecká, Březinova, Budovcova, 
Bulharská, Cyrila Boudy, Čechovická, 
Čechůvky, Česká, Českobratrská, Čs. 
armádního sboru, Čs. odboje, Dali-
borka, Dělnická, Dětkovická, Deme-
lova, Divišova, Dobrovského, Dolní, 
Domamyslická, Dr. Horáka, Dr. Plaj-
nera, Dr. Uhra, Drozdovice, Družební, 
Družstevní, Duhová, Dukelská brána, 
Dvořákova, Dykova, Edvarda Valenty, 
Elišky Krásnohorské, Emila Králíka, 
Erbenova, Esperantská, Fanderlíko-
va, Filipcovo nám., Finská, Floriána 
Nováka, Floriánské nám., Foerstrova, 
Francouzská, Fügnerova, Gabriely 
Preisové, Gen. Dudy, Gen. Kraváka, 
Gen. Sachera, Hacarova, Hanačka, 
Habrová, Havlíčkova, Hlaváčkovo 
nám., Hliníky, Hloučelní, Holandská, 
Hradební, Hrázky, Husitská, Husovo 
nám., Hvězda, Hyacintová, Hybešova, 
Chodská, Italská, Ivana Olbrachta, 

Jabloňová, J. B. Pecky, J. V. Myslbe-
ka, Jana Kuchaře, Jana Olivetského, 
Jana Rokycany, Jana Švermy, Jana 
Zrzavého, Janáčkova, Jano Köhlera, 
Jaroslava Kaštila, Jaroslava Křičky, 
Jaroslava Kučery, Jasanová, Jasel-
ská, Jasmínová, Javorová, Javoříčská, 
Ječmínkova, Ječná, Jezdecká, Jiho-
slovanská, Jiráskovo nám., Josefa 
Hory, Josefa Lady, Josefa Suka, Još-
tovo nám., Jungmannova, K rybníku,  
K. H. Kepky, Karafiátová, Karla Svolin-
ského, Karlov, Karoliny Světlé, Kašta-
nová, Kazín, Kelčická, Knihařská, 
Kojetínská, Kolářovy sady, Kollárova, 
Komenského, Konečná, Kopečného, 
Kosířská, Kostelecká, Kostelní, Košic-
ká, Kotěrova, Kotkova, Kováříkova, 
Koželuhova, Kpt. Nálepky, Kpt. O. Ja-
roše, Kralická, Kramářská, Krapkova, 
Krasická, Krásná, Krátká, Kravařova, 
Krokova, Krumlovského, Křížkovské-
ho, Kubelíkova, Květná, Kyjevská, Le-
gionářská, Letecká,  Libušinka, Lidic-
ká, Lipová, Lísková, Lomená, Luční, 
Lutinovova, Lužická, Máchova, Ma-
jakovského, Mánesova, Marie Maje-
rové, Marie Pujmanové, Martinákova, 
Mathonova, Melantrichova, Mikoláše 
Alše, Milíčova, Mlýnská, Močidýlka, 
Mojmírova, Moravská, Mozartova, 
Na blatech, Na Brachlavě, Na hrázi, 
Na okraji, Na příhoně,  Na splávku, 
Na spojce,  Na vyhlídce, Na výsluní, 
nám. E. Husserla, nám. J. V. Sládka, 
nám. Odboje, nám. Padlých hrdinů, 
nám. Práce, nám. Spojenců, nám. Sva-
topluka Čecha, nám. T. G. Masaryka, 
nám. U kalicha, Nerudova, Netušilova, 
Neumannovo nám., Norská, Obrán-
ců míru, Okružní, Olomoucká L 1 až 
101, S 2 až 116, Olšová, Olympijská, 
Ořechová, Oskara Nedbala, Otakara 
Ostrčila, Ovesná, Ovocná, Palackého, 
Palečkova, Partyzánská, Pernštýnské 
nám., Pešinova, Petra Jilemnické-
ho, Petrské nám., Plumlovská, Pod 
Kosířem, Pod vinohrádkem, Pod Zá-
hořím, Poděbradovo nám., Podjezd, 
Podivínského, Pod Svahem, Poláč-
kova, Polišenského, Polská, Pražská, 
Prešovská, Průchodní, Průchozí, 
Průmyslová, Předina, Přemyslovka, 
Příční, Přikrylovo nám., Puškinova, 
Raisova, Rejskova, Resslova, Riegro-
va, Rostislavova, Rovná, Rozhonova, 
Rudolfa Těsnohlídka, Rumunská, 
Ruská, Růžová, Říční, Sádky, Sado-

vá, sídl. E. Beneše,  sídl. Svornosti, 
Skálovo nám., Sladkovského, Slez-
ská, Slovácká, Slovenská, Slunečná, 
Smetanova, Sokolovská, Sokolská, 
Spitznerova, Sportovní, Stanislava 
Manharda, Stanislava Suchardy, Staš-
kova, Strojnická, Stroupežnického, 
Střížova, Studentská, Stukova, Suši-
lova, Svatoplukova, Šafaříkova, Šárka, 
Šerhovní, Šeříková, Šípková, Školní, 
Šlikova, Švabinského, Švýcarská, 
Šumavská, Tetín, Tovačovského, To-
vární, Trávnická, Trnková, Trpinky, 
Třebízského, Třešňová, Třískova, Ty-
lova, Tylšarova, Tyršova, Tulipánová, 
U Boží muky, U cihelny, U Spalovny, 
U spořitelny, U Stadionu, U sv. Anny, 
Újezd, Uprkova, Určická, V loučkách, 
V polích, V zahradách, Václava Špály, 
Václava Talicha, Valašská, Vápenice, 
Vasila Škracha, Veleslavínská, Ven-
covského, Višňová, Vícovská, Vítěz-
slava Nezvala, Vítězslava Nováka, Vla-
dimíra Ambrose, Vodní, Vojáčkovo 
nám., Vojtěcha Outraty, Vrahovická, 
Vrbová, Vrchlického, Vrlova, Vřeso-
vá, Waitova, Werichova, Winklerova, 
Wichterlova, Wolfova, Wolkerova,  
Za drahou, Za humny, Za Místním 
nádražím, Za Olomouckou, Za ve-
lodromem, Zahradní, Západní, Zátiší, 
Zborov, Zikmunda Wintra, Zlechov-
ská, Žeranovská, Žešov, Žitná, Žižko-
vo nám.     
pro   
 ¶ Základní školu a mateřskou 

školu Prostějov, Palackého tř. 14
 ¶ Základní školu a mateřskou 

školu Prostějov, Kollárova ul. 4
 ¶ Základní školu a mateřskou 

školu Prostějov, Melantrichova 
ul. 60

 ¶ Základní školu Prostějov, ul.  
Vl. Majakovského 1

 ¶ Reálné gymnázium a základní 
školu města Prostějova, Stu-
dentská ul. 2

 ¶ Základní školu Prostějov, ul. 
Dr. Horáka 24

 ¶ Základní školu Prostějov, ul.  
E. Valenty 52

Podrobnější pokyny o organizaci zá-
pisu budou na jednotlivých základ-
ních školách zřizovaných statutár-
ním městem Prostějovem.
Ve stejném termínu nezávisle 
na stanovených obvodech se koná 
zápis do:

Střední školy, základní školy 
a mateřské školy Prostějov, Ko-
menského 10,
 jejímž zřizovatelem je Olomoucký 
kraj. Bližší podmínky přijetí sdělí ře-
ditelství školy.
UPOZORNĚNÍ
 k zápisu se dostaví s dětmi rodiče 
(jejich zákonní zástupci) a předloží 
tyto doklady:
 ¶ 1. rodný list dítěte nebo výpis 

z matriky
 ¶ 2. občanský průkaz rodiče (zá-

konného zástupce)
 na ZŠ budou přednostně zapsány 
a zařazeny děti s trvalým bydlištěm 
ve spádovém obvodu ZŠ.
Podle § 36 odst. 3) povinná školní 
docházka začíná počátkem škol-
ního roku, který následuje po dni, 
kdy dítě dosáhne šestého roku věku, 
pokud mu není povolen odklad. 
Dítě, které dosáhne šestého roku 
věku v době od září do konce červ-
na příslušného školního roku, může 
být přijato k plnění povinné školní 
docházky již v tomto školním roce, 
jeli přiměřeně tělesně i duševně vy-
spělé a požádáli o to jeho zákonný 
zástupce. Podmínkou přijetí dítěte 
narozeného v období od září do kon-
ce prosince k plnění povinné školní 
docházky podle věty druhé je také 
doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení, podmínkou 
přijetí dítěte narozeného od ledna 
do konce června doporučující vyjá-
dření školského poradenského zaří-
zení a odborného lékaře, která k žá-
dosti přiloží zákonný zástupce.
Pokud se nemohou rodiče s dětmi 
ve zdůvodněných případech dostavit 
ve stanovený den zápisu, mohou přijít 
individuálně po dohodě s ředitelem ZŠ 
v průběhu měsíce dubna, nejpozději 
však do 30. 4. 2019 do 12.00 hodin.
Termín zápisu je stanoven po doho-
dě všech ředitelů a ředitelek základ-
ních škol ve městě Prostějově.
V případě nepřijetí je možno se od-
volat ke Krajskému úřadu Olomouc-
kého kraje, Odbor školství, mládeže 
a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.

Mgr. Petr Ivánek v. r.
vedoucí Odboru školství, 

kultury a sportu
Magistrátu města Prostějova
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Katolické bohoslužby  
o Velikonocích 2019
18. 4. Zelený čtvrtek – mše na památku večeře Páně
Povýšení sv. Kříže  mše svatá    18.00 hod.
   po mši bdění v Getsemanské zahradě
Sv. Petr a Pavel  mše svatá    18.30 hod.
   po mši bdění v Getsemanské zahradě  do 20.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá    18.00 hod.
   po mši bdění v Getsemanské zahradě  do 22.00 hod.
19. 4. Velký pátek – památka umučení Páně 
Povýšení sv. Kříže  ranní chvály a modlitba se čtením  8.00 hod.
   křížová cesta    9.00 hod.
   bohoslužba    15.00 hod.
   po bohoslužbě modlitba u Božího hrobu do 18.00 hod.
   Boží hrob bude umístěn v kapli Nejsvětější Trojice!
Sv. Petr a Pavel  ranní chvály a modlitba se čtením  8.00 hod.
   bohoslužba     18.30 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) ranní chvály a modlitba se čtením  8.00 hod.
   křížová cesta    15.00 hod.
   bohoslužba    15.30 hod.
20. 4. Bílá sobota – modlitba u Kristova hrobu
Povýšení sv. Kříže  ranní chvály a modlitba se čtením  8.00 hod.
   modlitba u Božího hrobu   8.00–17.00 hod.
   Boží hrob bude umístěn v kapli Nejsvětější Trojice!
Sv. Petr a Pavel  ranní chvály a modlitba se čtením  8.00 hod.
   modlitba u Božího hrobu   9.00–10.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) ranní chvály a modlitba se čtením  8.00 hod.
   modlitba u Božího hrobu   do 17.00 hod.
20. 4. Velikonoční vigilie – připomíná svatou noc, kdy Pán vstal z mrtvých
Povýšení sv. Kříže  mše svatá    20.00 hod.
Sv. Petr a Pavel  mše svatá    20.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá    21.00 hod.
21. 4. Zmrtvýchvstání Páně – den velikonoční slavnosti
Povýšení sv. Kříže  mše svatá     7.30 a 10.30 hod.
Sv. Cyril a Metoděj   mše svatá    9.00 hod.
Sv. Josef (Krasice)  mše svatá    18.00 hod.
Sv. Petr a Pavel  mše svatá    9.00 a 18.30 hod.
Sv. Jana Nepomuckého mše svatá    11.00 hod. 
(U milosrdných)
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá    9.15 hod.
22. 4. Pondělí velikonoční
Povýšení sv. Kříže  mše svatá     7.30 a 10.30 hod.
Sv. Cyril a Metoděj  mše svatá    9.00 hod.
Sv. Petr a Pavel  mše svatá    9.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá    9.15 hod.

Od Kralického háje k Háji u Kralic 
přednáška Klubu historického 
a státovědného v Prostějově

Dubnový podvečer Klubu histo-
rického a státovědného nabídne dal-
ší zastavení v Kralickém háji. Na lis-
topadovou zprávu Pavla Fojtíka 
o výsledcích současného archeolo-
gického průzkumu lokality volně na-
vážou v dějové lince „prales – lužní 

les – privilegovaný obecní les – obo-
ra – chrastina s rybníky – chrastina 
s polem – samota k bydlení i podni-
kání – rekreační a oddychová zóna 
– pronikání provozů obtěžujících 
v souvislé zástavbě – průmyslová 
zóna“ dosavadní poznatky historič-
ky Michaely Kokojanové. Přijďte 
posoudit, zda mluvnická hříčka zvo-

lená pro název setkání – Od Kralic-
kého háje k Háji u Kralic – názorně 
popisuje realitu.

Klubová přednáška se uskuteč-
ní tradičně třetí úterý v měsíci dne 
16. dubna 2019 v 17 hodin ve výstav-
ním sále Státního okresního archivu 
Prostějov v Třebízského ulici č. 1. 
Všichni jsou srdečně zváni. -tc-

Program MC Cipísek  
duben 2019
Besedy, semináře a poradenství jsou 
určeny veřejnosti, nejen pravidel-
ným návštěvníkům MC.
Vzhledem ke kapacitě MC je nutná 
rezervace předem co nejdřív.
Jak rozvíjet dětskou samostat-
nost aneb hurá do školky
Přijďte besedovat v úterý 16. 4. 
v 18.00 s Markétou Skládalovou

Maminy na síti
Projekt policie Olomouckého kraje 
ve čtvrtek 11. 4. v pravidelných pro-
gramech.

Kurz šití na stroji pro začátečnice
Základy ovládání stroje, šití polštáře, 
tašky či všití zipu a další vychytávky 
pro začínající švadlenky.
Bližší podrobnosti a přihlášky v MC 
nebo emailem:  
mcprostejov@centrum.cz

Čarodějnický víceboj
Tradiční čarodějnický týden pro 
rodiče a děti ve všech pravidelných 
programech 24. 4. – 30. 4.

MC Cipísek  nabízí  také  indivi-
duální poradenství
Individuální právní poradenství 
s Mgr. Alenou Hálkovou
Individuální psychologické pora-
denství s PhDr. Petrou Tenglerovou
Individuální poradenství v péči 
o dítě s Mgr. Ivanou Halouzkovou
Individuální poradenství v oblasti 
zdravého pohybu pro dospělé a děti 
s Mgr. H. Peterkovou
Pohádkové týdny s Cipískem – tra-
diční příměstské tábory pro rodiče 
s dětmi od dvou do pěti let budou 
probíhat 8. 7. – 12. 7. a 12. 7. – 19. 7. 
Zapisujeme zájemce. 

Bližší informace a rezervace na na-
šich kontaktních adresách:  
www.mcprostejov.cz , www.face-
book.com/cipisekprostejov, email:  
mcprostejov@centrum.cz

Aktivity projektu MC Cipísek – 
aktivní podpora harmonické ro-
diny jsou podpořeny z dotačního 
programu MPSV, statutárním 
městem Prostějovem a Olomouc-
kým krajem.
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70 let Jiří Cygal
Marie Konečná
Jaroslava Kozáková
Jaromír Spáčil
Jaroslav Šlambor
Věra Soldánová
Věra Čejková
Marie Hynečková
Danuše Augustýnová
Antonín Hasa
Karel Burget
Ing. Ivan Dostál
Blanka Greplová
Jana Piňosová
Jaroslava Župková
Eliška Křenovská
Marie Hejdušková
Vladimír Kunc
Dagmar Tomková
Anděla Vavrušová
Milan Němeček
Ing. František Nezval
Vlastimil Kotek
PaedDr.  
Jaroslav

Šlambor

75 let Mgr. Jan Drmola
Jitka Olšanská
Marie Pilná
Růžena Nejedlá
František Poisel
Jarmila Vymětalová
Vladimír Kocián
Bohuslav Slováček
Jiří Běhal
Josef Rozsypal
Ladislav Kupka
Ludmila Benková
Vladimíra Staňková

Čeněk Krytinář

Bedřich Schockherr
Vlasta Večerková
Milan Písečný
PaedDr. Antonín Čuba

80 let Marie Zapletalíková

Alice Zimová

Josef Gabrlík
Ludmila Palatková
Jan Müller
Eliška Svobodová
Radoslav Hénik
Vladimír Crhák
Lubomír Matoušek
Eva Kopřivová
Jitka Hradilová
František Horák

85 let Jaromír Výmola
Růžena Pudová
Jozef Krupa
Anna Honeková
Jaroslav Málek
Anna Pospíšilová

90 let Jarmila Plevová
Marie Benešová
Josef Vybíhal
Otilie Kyselá
Jarmila Všetičková
Anna Řehulková

91 let Květoslava Snášelová
Milka Pachlová
Vladimír Frömel

92 let Ladislav Langr

Anna Mnichová

Radoslava Čechovská
93 let Libuše Slepánková

Zlatuška Donthová
Kamila Spisarová

96 let Anna Všetičková

SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI  
ÚNORU 2019 OSLAVILI SVÁ VÝROČÍ

VÝLETY PRO SENIORY V DUBNU
V dubnu už se můžete těšit na čtyři 
výlety. Je možné, že v okamžiku, kdy 
vychází Prostějovské radniční listy, 
už je dokonce některý termín obsa-
zen. Přesto vám doporučuji, abyste 
se přihlásili. Můžete být náhradníci 
a v případě opravdu velkého zájmu 
samozřejmě můžeme výlet zopakovat. 
A kam se tedy chystáme?
3. 4. ve středu jedeme do Brna 

a  prohlédneme  si  vilu  Tugend-
hat (a také nedalekou vilu LöwBeer). 
Právě tento výlet už je obsazen. Další 
termín pro zájemce je 2. 10. 2019
9.  4.  v  úterý  se  podíváme 

do Pardubic. Máte rádi kouzla, tri-
ky a magii? Tak právě pro vás je tento 
výlet jako stvořený! Dopoledne totiž 
strávíme v Muzeu kouzel, jediném 
svého druhu v České republice. Kro-
mě toho, že nakoukneme pod poklič-
ku mágům, čeká nás také kouzelnické 
představení. Každý účastník navíc 
dostane jako dárek jednu volnou vstu-
penku na další návštěvu. Odpoledne 
se pak podíváme do centra města, 
odkud dojdeme k zámku. Tam máme 
domluvenou prohlídku expozice týka-
jící se historie města.
16.  4.  v  úterý  zamíříme 

do Žďáru nad Sázavou a na Ze-

lenou  horu. Ve Žďáru nás čeká 
prohlídka Muzea nové generace, oce-
něného jako nejkreativnější muzeum 
ve střední Evropě. V roce 2018 bylo 
zařazeno na 2. místo v kategorii Muzea 
České republiky ve výběru známého 
cestovatelského portálu TripAdvosor. 
Budova se honosí také titulem Stavba 
Vysočiny 2016. Poutní místo na Zele-
né hoře asi není nutné představovat. 
Také o tento výlet je velký zájem. Je 
tedy dost pravděpodobné, že se sem 
letos ještě jednou podíváme. 
23. 4. v úterý pojedeme do Va-

lašských  Klobouků  a  na  hrad 
Brumov.  V městečku navštívíme 
muzeum, ve kterém jsou mimo jiné 
expozice historie soukenictví, plá-
tenictví a barvířství. Odpoledne nás 
čeká návštěva upravené zříceniny hra-
du Brumov. 

Na výlety se můžete, jako vždy, 
hlásit na prodejně v Prostějově 
na nám. T. G. Masaryka 18 (Nový 
dům), prostřednictvím interne-
tu na webu www.filemonbau-
cis.cz nebo telefonicky na čísle 
722 464 228 (prodejna). 

Akce jsou pořádány ve spolupráci 
se Zdravým městem Prostějovem.

Jana Šmudlová s kolektivem

VLASTIMILA SLAVÍ 150 LET!
Srdečně vás zveme 
na jubilejní koncert k výročí 
150 let ženského pěveckého 
sboru Vlastimila. 
Koncert se uskuteční  
29. dubna v 19:00 

hodin v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově. 
Spoluúčinkovat bude také dětský sbor ZUŠ, mužský pěvecký sbor Orlice 
a pěvecký sbor Exaudi. Těšíme se na hojnou účast.
Vstupné dobrovolné
Koncert je realizován za podpory statutárního města Prostějova

Společenský večírek vozíčkářů
Prostějovští vozíčkáři a zdravotně postižení pořádají dne 12. dubna 2019 spo-
lečenský večírek v restauraci U 3 bříz. Začátek v 16.00 hod. Vstupné včetně 
večeře je 140 Kč. Tombola, program. Prodej vstupenek při vstupu. Srdečně 
zveme všechny příznivce a ty, kdo se rádi baví. Info: mobil 739 492 414 -ek-

VZDĚLÁVACÍ AKCE
ASOCIACE REIKI MORAVA z.s.
www.reikimorava.cz
vás zve na dubnové akce:
17. 4. 2019 středa 17.00 hod.
Členská schůze AREIM – Národní dům 
v Prostějově – 1. NP, červený salonek. 
Srdečně zveme všechny členy AREIM z.s.
17. 4. 2019 středa 18.00 hod.
Klub AREIM – Národní dům v Prostějově 
– 1. NP, červený salonek
PREVENCE CIVILIZAČNÍCH CHOROB 
BYLINNÝMI PROSTŘEDKY A VÝZNAM 
JARNÍ OČISTY – přednáška o překvapivých 
možnostech bylinných preparátů vyrobe-
ných z léčivých rostlin a jejich pupenů. 
Přednáší: Mgr. Jarmila Podhorná – známá 
bylinářka.
CO JE REIKI? Informaci podá  
Mgr. Rudolf FRANTIS – předseda ASOCIA-

CE REIKI MORAVA z.s.
Více na: www.reikimorava.cz 
MEDITACE – společné harmonizačně-léčeb-
né uvolnění. Zveme širokou veřejnost.
27. 4. 2019 sobota 10.00 hod.
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – II. STUPEŇ 
– v sídle AREIM z.s. Plumlovská 79, PV 
Seminář začíná individuálním naladěním 
každého účastníka na tři symboly druhého 
stupně. V rámci semináře vám budou po-
skytnuty potřebné informace a metodiky. 
Vyzkoušíte si zajímavé a funkční techniky 
spadající do druhého stupně. Mimo to 
získáte certifikát a manuál.
Mgr. Rudolf FRANTIS, předseda a členové 
Rady ASOCIACE REIKI MORAVA z.s. 
Projekt „Seznamování veřejnosti s tradič-
ním Usuiho REIKI“ je spolufinancován 
Olomouckým krajem a statutárním městem 
Prostějovem
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AKCE 1 + 1 ZDARMA
na samozabarvovací brýlové čočky včetně multifokálních 

V BŘEZNU NOVÁ KOLEKCE
SLUNEČNÍCH BRÝLÍ.

SLEVA až 50% 
na vybrané brýlové obruby

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

oční optika
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PO CELÝ MĚSÍC

LUŠTĚNÍ 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. 4. 2019 v čítárně. Pět vyloso-
vaných výherců získá knižní odměnu. 

2.,16.4. | ÚT | 9.30H | 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.

4.,18.4. | ČT | 15–17H | 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. 

5.-6.4. | PÁ,SO | 9–17H | OC ZLATÁ BRÁNA 

VELIKONOČNÍ JARMARK 
VĚDY A TECHNIKY
3. ročník akce, která chce zábavnou a poučnou 
formou přiblížit dětem i dospělým některé oblasti 
vědy a techniky. Zajímá vás, jak funguje 3D tiskár-
na? Chcete si vyzkoušet legostroj na malování 
kraslic, zúčastnit se zajímavých pokusů s vejci 
anebo si třeba vlastnoručně uplést pomlázku? 
Neváhejte a přijďte do OC Zlatá Brána. 
Pořádá Geniátor.cz.

8.4. | PO | 17H | PODKROVNÍ SÁL  

JAK SE PROSTĚJOVŠTÍ 
STUDENTI VYDALI 
NA CESTY EVROPOU
Jaký byl jejich týden na dalekém severu 
v jarním Finsku? A jak se jim líbilo na jihovýchodě 
Španělska ve slunné Murcii? Studenti a jejich 
učitelé z Gymnázia Jiřího Wolkera budou promítat 
časosběrná videa, která natočili v rámci projektu 
DIGITAL STORYTELLING THROUGH TIMELAPSE 
VIDEOS, který je spolufinancován z programu 
Evropské unie Erasmus+.

11.4. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL  

LAOS, THAJSKO A KAMBODŽA
Další cestovatelské promítání Davida Vargy na-
bídne pestrou mozaiku kultur, úžasných přírodních 
krás a zajímavých lidí. Dozvíte se, jak se spalo ve 
stromovém domku v laoském pralese a jaká je 
odvrácená strana turismu v kambodžském chrá-
movém komplexu Angkor. 

15.4. | PO | 17H | PODKROVNÍ SÁL 

JAK STUDOVAT PSYCHOLOGII 
A SEBEVZDĚLÁVAT SE 
V KTERÉMKOLI VĚKU
Proč je dnes psychologie tak atraktivním tématem? 
Které materiály jsou vhodné k samostudiu? Jak se 
studiem začít a na co si dát pozor? Přednáška 
Jiřího Adamce je určena všem zájemcům o studi-
um psychologie.

25.4. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL 

SETKÁNÍ S MILANEM ŠVIHÁLKEM
Setkání s publicistou a spisovatelem Milanem 
Švihálkem, dlouholetým dramaturgem ČT Ostra-
va a moderátorem oblíbeného pořadu Za svědky 
minulosti. O jeho knížkách, televizní a rozhlasové 
tvorbě, ale i o osudových zákrutách života si s ním 
bude povídat paní Jana Zikmundová. 

29.4. | PO | 16–18H | PODKROVNÍ SÁL 

RETRO RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Přijďte s námi zavzpomínat na 70. a 80. léta 
stylově. Pustíme si hity tehdejších hudebních 
idolů na gramofonových deskách a vyzkoušíme 
antistresové omalovánky pro dospělé. Každý, 
kdo přijde v retro oblečení, dostane dáreček 
a připraveno bude i malé pohoštění.

30.4. | ÚT | 9H | PŮJČOVNA  

TVOŘIVÁ KNIHOVNA
Pokračuje desátý ročník oblíbené výtvarné dílny 
„Tvořivá knihovna“. Tentokrát si opět vyzkoušíme 
výrobu keramiky. Tato akce je určena především 
seniorům. Zájemci se mohou hlásit v půjčovně, 
počet míst je omezen. Těšíme se na Vás. 
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Laos, Thajsko a Kambodža 
Do jihovýchodní Asie se vy-
dáme spolu s cestovatelem 
a fotografem Davidem Var-
gou, který podnikl třítýden-
ní cestu přes Laos, Thajsko 
a Kambodžu. Objevíme pes-
trou mozaiku kultur, úžas-
ných přírodních krás a za-
jímavých lidí. Navštívíme 
noční trhy Bangkoku, vykou-
peme se v teplém Thajském 
zálivu na málo známém 
rajském ostrově „KoKut“, 
okouzlí nás úchvatné přírod-
ní scenérie a pomalé život-
ní tempo laoského venkova 

a v závěru se projdeme ob-
řím a velkolepým chrámo-
vým komplexem Angkor 
Wat. K tomu přidáme ještě 
zážitky z pobytu v koruně 
laoského pralesa, kterou 
cestovatelé obývali spolu se 
vzácnými gibbony a ve kte-
ré podobně jako oni i spali. 
Jak se toto vše dá zvládnout 
za pouhé tři týdny? Co určitě 
nevynechat? Co všechno je 
potřeba naplánovat a v čem 
naopak improvizovat? To 
vše se dozvíte ve čtvrtek  
11. dubna v 17 hod. 

Setkání s Milanem Švihálkem
Ve čtvrtek 25. dubna v 17 hod. se 
můžete těšit na setkání s publicis-
tou a spisovatelem Milanem Švi-
hálkem. Narodil se za války v Brně, 
část dětství prožil v hanácké Seničce 
a maturoval v Olomouci. Studoval 
pražskou Filmovou fakultu AMU 
a desítky let pracoval jako drama-
turg, scenárista a moderátor v ost-
ravské televizi. Všechny tyto životní 
etapy se odráží v jeho literární tvor-
bě, kterou zahájil v roce 1986 knižní 
replikou úspěšného dokumentár-
ního seriálu Za svědky minulosti 
o mizejících řemeslech a pomnících 
staré techniky. Od té doby vydal 
kolem dvaceti knížek. Přitahují 

ho lidské osudy, ale také příběhy 
cestovatelů, sběratelů a osobností 
z nejrůznějších oborů lidské činnos-
ti. V poslední době načítá a vydává 
audioknihy svých knížek (např. 
Zapomenuté výpravy nebo Velký 
zeměpis malého světa) pro ty, kteří 
si je nemohou sami přečíst. Ačkoliv 
má na zádech více než sedm křížků 
a je upoután na invalidní vozík, je 
přesvědčen, že život, který má před 
sebou, mu ještě připraví nejedno 
radostné překvapení. O jeho kníž-
kách, televizní a rozhlasové tvorbě, 
ale i o osudových zákrutách života si 
s ním bude povídat paní Jana Zik-
mundová.

Jak studovat 
psychologii
O tom, jak studovat psychologii 
a sebevzdělávat se v kterémko-
li věku bude v pondělí 15. dubna 
v 17 hod. přednášet Jiří Adamec, 
vedoucí soukromého Filosofické-
ho semináře v Brně. Proč je dnes 
psychologie tak atraktivním téma-
tem? Které materiály jsou vhodné 
k samostudiu? Jak se studiem začít 
a na co si dát pozor? Přednáška je 
určena všem zájemcům o studium 
psychologie – jak na úrovni vyso-
koškolského studia, tak soukromé-
ho sebevzdělávání. Více informací 
najdete na www.psychostudium.cz.

hrajeme v neděli

Vstupné dobrovolné

   

 

kontakt: divadelko.cb@gmail.com

14. dubna
2019

Šárka 10a (za školkou)
Prostějov

v 16:00

v prostorách Církve bratrské

dá
rek

 od
 Bu

fík
a

pro
ka

žd
é d

ítě

divadelní představení
 

 

 

 

pro malé i velké

Příběh psa Bufíčka
3. ročník velikonočního honu na vajíčka  

PROGRAM: HLEDÁNÍ TISÍCŮ VELIKONOČNÍCH  VAJÍČEK S PŘEKVAPENÍM, 
VELIKONOČNÍ POSELSTVÍ, HRY A MALÉ OBČERSTVENÍ

VE SPOLUPRÁCI S TJ ČECHOVICE 
ORGANIZUJÍ KŘESŤANÉ PROSTĚJOV 

S BSK KROMĚŘÍŽ

KDY: 22 DUBNA 2019, OD 14 HODIN *** KDE: U HŘIŠTĚ TJ SOKOL ČECHOVICE
KONTAKT: ANTONÍN VÁHALA 
AJVAHALA@HOTMAIL.COM 

605 574 039 
WWW.KRESTANEPROSTEJOV.CZ

VELIKONO ÍČN FESTIVAL
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BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN
Město Prostějov se letos poprvé 
v širším rozsahu připojí k Mezi-
národnímu dni památek a sídel. 
Po celý duben se v rámci tohoto pro-
jektu otevírají památky v jednotli-
vých městech, pořádají prohlídkové 
okruhy, výstavy, koncerty, přednáš-
ky apod.

„Město Prostějov je členským 
městem Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska a vzhledem 
k tomu, že máme co nabídnout, roz-
hodli jsme se k projektu připojit. Je 
to zároveň jeden z prvních kroků, jak 
více podpořit, rozvinout a propago-
vat cestovní ruch a zájem o památ-
ky v Prostějově,“ vysvětlil primátor 
František Jura.

„Brány památek se v Prostě-
jově otevřou konkrétně ve dnech  
6., 14. a 27. dubna 2019. 6. dubna se 
představíme moderní architekturou, 
14. dubna židovskými památkami 
a 27. dubna se můžete těšit na Pro-
stějov duchovní,“ dodává náměstky-
ně primátora Milada Sokolová.

Podrobný program:
6. 4. 2019 PROSTĚJOV –  
MODERNÍ
NÁRODNÍ  DŮM je národní kul-
turní památkou a první skutečně 
monumentální stavbou Jana Kotěry. 
Patří ke skvostům české a moravské 
moderní architektury 20. století. 
Národní dům je proměnlivou, jedi-
nečnou a nezastupitelnou scénou 
kaž dodenního prostějovského kul-
turního i společenského dění. Společ-
ně s průvodcem budete mít možnost 
nahlédnout nejen do divadelního 
sálu, ale také do zákulisí, projdete 
se všemi secesními salonky, které si 
dodnes zachovaly svoji původní po-
dobu. Nahlédneme také do salonku 
Kyselova, který běžně přístupný není. 
Můžete se těšit na jedinečný zážitek 
z míst, která při běžných návštěvách 
divadelního představení neuvidíte či 
nemáte možnost plně si vychutnat 
jejich podobu. 
 ¶  10:00  a  11:00  hodin  ko-

mentované prohlídky
 ¶  (provází  zaměstnanci 

Městského divadla v Pros-
tějově)

NOVÁ  RADNICE se svou 66 m 
vysokou věží dominuje náměstí  
T. G. Masaryka. Budova byla posta-

vena podle plánů Karla Hugo Kepky 
ve slohu zvaném  historismus. Při 
její výzdobě byly použity prvky neo-
renesanční i secesní.

S průvodcem vás čeká prohlídka 
budovy, která nabízí ukázku umu 
prostějovských řemeslníků, kteří se 
podíleli na výstavbě radnice. Projde-
te se reprezentativními místnostmi, 
kanceláří primátora či obřadní síní. 

Zdoláme 256 schodů vedoucích 
k vyhlídce na Prostějov a jeho okolí 
z radniční věže. V útrobách věže bu-
dete moci zhlédnout expozice z his-
torie i současnosti budovy radnice. 
 ¶  13:00  hodin  prohlídka 

radnice (max. 20 osob) 
 ¶  14:00 hodin výstup na věž 

(max. 13 osob)
 ¶  15:00  hodin  prohlídka 

radnice s výstupem na věž  
(max. 13 osob)

 ¶  Rezervace  na  telefonním 
čísle 582 329 722–3.

 ¶  (provází zaměstnanci Ma-
gistrátu města Prostějova)

ZÁMEK Renesanční zámek je do-
minantou Pernštýnského náměs-
tí. Byl vystavěn v první polovině  
16. století na místě bývalé Kostelec-
ké městské brány. Fasáda zámku 
je opatřena sgrafity akademického 
malíře Jano Köhlera s vlastenecký-
mi a hanáckými lidovými motivy.

S průvodcem se budete moci po-
dívat do sálů, kde dnes sídlí Domov-
ní správa. Otevřena pro vás bude ale 
také zámecká kavárna, kde se bude-
te moci občerstvit nebo tudy můžete 
projít do městské galerie a zhléd-

nout zde část výtvarných děl z měst-
ských uměleckých sbírek. 

 ¶  Od 9:00 hodin bude otevře
na galerie s kavárnou. Dle 
zájmu prohlídka reprezenta-
tivních prostor správní rady 
bývalé městské záložny.

 (provází provozovatel Café zámek)

14. 4. 2019 PROSTĚJOV –  
ŽIDOVSKÝ

První zmínky o Židech v Prostějově 
máme potvrzeny k roku 1392, o ži-
dovském osídlení se však dá mluvit 
až po roce 1454. Prostějov nebyl ještě 
ani 70 let městem, kdy řady jeho oby-
vatel rozšířili lidé židovského vyznání. 
Stěhovali se sem zejména po svém 
vyhnání z královských měst. Se svo-
lením vrchnosti se usazovali na po-
zemcích bývalého augustiniánského 
kláštera jižně od kostela Povýšení sv. 
Kříže a od poloviny 16. století také po-
dél severních hradeb. Židovská komu-
nita byla po staletí součástí naší kul-
tury, významně se podílela na rozvoji 
a prosperitě města, a to až do období 
druhé světové války. Tehdy byli ob-
čané židovského původu deportováni 
do koncentračních a vyhlazovacích tá-
borů. Drtivá většina z nich nepřežila.

Brány památek dokořán nabídnou 
veřejnosti procházku židovskou histo-
rií města Prostějova nebo alespoň její 
částí:
 ¶ Od 11:30 hodin bude pro zá-

jemce otevřen Husův sbor, ně-
kdejší Templ nebo také nová 
synagoga. Zde se návštěvníci 
budou moci seznámit i s osudem 
původní staré synagogy, která 
stála na místě templu, a dále 
empírové synagogy v Demelově 

ulici. Návštěvníci budou moci 
zhlédnout na připravených pa-
nelech také historické fotografie 
zmizelého židovského ghetta.

 ¶ V  13:00 hodin začne komen-
tovaná prohlídka Husova sboru.

 ¶ V  13:30  hodin se vydáme 
na procházku Demlovou ulicí 
kolem bývalé empírové syna-
gogy a Ehrenstammovy školy, 
kde dnes sídlí Odbor dopravy 
Magistrátu města Prostějova. 

Povšimneme si nedávno zre-
staurovaného hebrejského ná-
pisu na budově. V prostoru jižní 
části někdejšího židovského 
ghetta, v takzvaném špalíčku, se 
zastavíme u domu Feitha Ehren-
stamma a nahlédneme do atria 
sousedního domu – dnes patří-
címu Muzeu a galerii Prostějov. 
Dle zájmu a časových možností 
si mohou zájemci prohlédnout 
expozici věnovanou významné-
mu prostějovskému rodákovi, 
filozofu Edmundu Husserlovi. 
Poté se vydáme do ulice Sádky 
k domu číslo 2, která kdysi slou-
žila jako nadační dům Gideona 
Brechera. 

 ¶ Od 15:00 hodin je připravena 
procházka starým židovským 
hřbitovem ve Studentské ulici. 
Hřbitov byl zpustošen v průbě-
hu II. světové války, náhrobky 
rozprodány firmám nebo sou-
kromníkům. V roce 2016 byl 
prohlášen kulturní památkou. 
Dodnes zde leží v zemi ostatky 
bezmála dvou tisíc židovských 
obyvatel Prostějova. Například 
rabína Cvi Jehošuy Horowitze, 
syna významného moravského 
zemského rabína Šmelke Ho-
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EXKLUZÍVNÍ  VYDAVATELVodní 23, 796 01 Prostějov
tel. 608 805 659, 775 341 705
email: jhreality@jhreality.cz

www.jhreality.cz

Konice, okr. Prostějov
Prodej RD s byty 1+1 a 5+kk, terasa, dvojgaráž. 
Zastavěná plocha: 116 m2, zahrada 1.684 m2. PENB – B.  

Cena: 3.950.000 Kč

Prostějov, Brněnská ul. 
Prodej bytu 2+1 v OV, 3. patro, 53 m2, lodžie, původní 
stav. PENB – C.
 Cena: 1.299.000 Kč

Prostějov, Krasická ul.
Prodej bytu 3+1 v OV, 78 m2, přízemí, zasklená lodžie. 
Vlastní plyn. ÚT. PENB – C.  
 Cena: 2.499.000 Kč

Olomouc, Janského ul. 
Prodej novostavby bytu 2+kk v OV, 73 m2, 4. patro, 
terasa, parkovací místo. PENB – B. 
 Cena: 3.299.000 Kč
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rowitze, dále továrníka Feitha 
Ehrenstamma, lékaře Gideona 
Brechera, obchodníka Mosese 
Mandla, dr. Emila Hoffa a také 
předků významného filozofa 
Edmunda Husserla, dramatika 
Maxe Zweiga či literáta Stefana 
Zweiga.

 ¶ V 16:00 hodin nás čeká ještě 
komentovaná prohlídka nového 
židovského hřbitova za Brněn-
skou ulicí. Tento hřbitov nava-
zuje na křesťanský hřbitov a roz-
kládá se za novobarokní branou. 
Svému účelu slouží od dubna 
1908. Na hřbitově nalezneme 
jména nejznámějších prostějov-
ských židovských rodin – Altar, 
Back, Berger, Fleischer, Hirsch, 
Husserl, Kleiner, Mandl, Pollak, 
Sborowitz, Winter, Wolf a mno-
ha dalších.

Kontaktní osoba: Jana Gáborová, 
tel.: 603 555 904

27. 4. 2019 PROSTĚJOV –  
DUCHOVNÍ
Odkazuje na duchovní dědictví před-
ků v Prostějově.

Program:
 ¶  14:00–17:00  hod. – otevře-

ny prostějovské kostely a kaple 
k volné prohlídce

 kostel Povýšení sv. Kříže (centrum 
města)
 kostel sv. Petra a Pavla (Wolkerova 
ulice)
 kostel sv. Cyril a Metoděje (Brněnská 
ulice)
kaple sv. Anny (Drozdovice)
kaple sv. Andělů strážných

Původně gotický kostel  Pový-
šení sv. Kříže byl barokně upraven 
italským architektem Giovannmi 
Pietro Tencallou. Milovník moderny 
zde nalezne pozoruhodná díla, jako 
jsou např. fresky od Jano Köhlera, 
cyklus křížové cesty od Františka Bíl-
ka z roku 1905 nebo secesní okenní 
vitráže. Kostel  sv.  Petra  a  Pavla 
byl založen ve 12. až 13. století spolu 
s nejstarším městským hřbitovem. 
Ve věži kostela je nejstarší prostějov-
ský zvon z roku 1506. V letech 1728–
1730 prošel kostel barokní úpravou. 
V interiéru zaujme hlavní oltář s po-
zoruhodným sousoším Poslední 
večeře Páně olomouckého sochaře 

Ondřeje Zahnera z roku 1731 a boční 
oltáře z téže doby. Kostel sv. Cyrila 
a Metoděje je spojen s historií býva-
lého kláštera kapucínů, kteří na tom-
to místě založili v druhé polovině  
17. stol. hospic a kapli sv. Barbory. 
Počátkem 20. stol. se kostel dočkal 
neobarokní přestavby a byl zasvěcen 
slovanským věrozvěstům. 
kostel  sv.  Jana  Nepomuckého 
a klášter Milosrdných bratří

 ¶ 13:00  a  13:30 – zahájení ko-
mentované prohlídky bývalého 

klášterního kostela sv. Jana Ne-
pomuckého

 ¶ 14:00 – zahájení komentované 
prohlídky kláštera Milosrdných 
bratří (sakristie, refektář, kláš-
terní chodby, klášterní lékárna)

 ¶ 15:00 – varhanní koncert On-
dřeje Muchy. Na programu za-
zní evropská varhanní hudba  
17. a 18. století

Klášterní dvůr s křížovou chodbou 
uzavírá na západní straně kostel sv. 
Jana Nepomuckého z let 1750–1755. 
Je pozoruhodný zejména svou boha-
tou výzdobou a jednotným pozdně 
barokním stylem. Autorem freskové 
výzdoby a oltářních pláten byl pros-
tějovský malíř František Antonín Še-
besta. Klášter byl založen hraběnkou 
Marii Annou z Lichtenštejna za uzdra-
vení jejího syna v r. 1727 a dokončen 
byl roku 1759.
Ukončení akce: 17:00
Akce pořádá město Prostějov 

ve spolupráci s Městským diva-
dlem, Střední odbornou školou 
podnikání a obchodu, Muzeem 
a galerií Prostějov, p. o., a spolkem 
Hanácký Jeruzalém.
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Informujeme o stěhování  
informačního centra na zámek 
Důvodem je rekonstrukce stávají-
cích prostor.

Dne 1. 4. 2019 proběhne přestě-
hování stávajícího informačního 
centra vedle radnice do prostor RIC 
v zámku na Pernštýnském náměstí. 

Rekonstrukce má být hotova  
1. 7. 2019, kdy dojde ke zpětnému 
přestěhování stávajícího informační-
ho centra ze zámku zpět do zrekon-
struovaných prostor vedle radnice. 

„Důvodem oprav je snaha vede-
ní města o zřízení moderního in-
formačního stánku odpovídajícího  
21. století. Město jako člen Střední 
Morava – Sdružení cestovního ru-
chu a Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska bude ak-

tivnější v oblasti cestovního ruchu. 
Snahou je do Prostějova přilákat co 
nejvíce turistů, vždyť přece máme 
co nabídnout,“ uvedla náměstkyně 
Milada Sokolová, která má cestovní 
ruch ve své kompetenci.
PROVOZNÍ  DOBA  INFOR-

MAČNÍ  SLUŽBY  od  1.  4.  2019 
V  PROSTORÁCH  ZÁMKU 
NA PERNŠTÝNSKÉM NÁMĚSTÍ:

Pondělí–pátek  8:00–17:00 
sobota 8:00–12:00 (duben–říjen)

-kaa-

VÝSTAVY  BUDOU  NOVĚ 
PROBÍHAT  V  PROSTORÁCH 
MĚSTSKÉ GALERIE V ZÁMKU 
– VCHOD PŘES KAVÁRNU

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
2. 4. 2019 14.00 EXKURZE do firmy TORAY

Oblíbená exkurze do firmy TORAY  
Prostějov. Je nutné se přihlásit  
u p. Vybíhalové na Tetíně a zaplatit vrat-
nou zálohu 50 Kč. Počet míst je omezen.

9. 4. 2019 14.00 Dechová cvičení
Další cvičení s oblíbenou cvičitelkou.

Pavla  
Glocová

16. 4. 2019 14.00 Velikonoční výstava LIPKY 
Přijďte se podívat do kavárna Na Zám-
ku, kde budeme od 10 hodin vystavo-
vat a prodávat naše výrobky. 

23. 4. 2019 14.00 Jíme zdravě, vaříme 
Popovídáme si o vaření, třeba i něco ochut-
náme a vyměníme si nějaké kuchařské fígle.

Jitka  
Grumlíková

15. 6. 2019 Výlet do Prahy s prohlídkou divadla  
a návštěvou muzikálu EVITA
Připravili jsme pro vás výlet do Prahy s exkurzí do divadla, 
která se jmenuje „ Divadlo pod lupou“, a jedná se o dopo-
lední prohlídku Studia DVA divadlo v Praze na Václavském 
náměstí. Po obědě ve 14 hod. by pak následovala návštěva 
stejného divadla a muzikálu EVITA (Strhující příběh. Vášni-
vá Argentina. Geniální hudba Andrew Lloyd Webbera. Živý 
orchestr. Fascinující hity, režie – Ondřej Sokol, hudební 
nastudování – Kryštof Marek. V hlavních rolích Radka 
Fišarová, Karel Roden/Ondřej Sokol.
Podle počasí a únavy návštěvníků můžeme náš pražský 
pobyt zakončit procházkou centrem Prahy.
Cena 600 Kč (doprava a vstupné na obě akce). Přihlášky 
přijímá Hana Vybíhalová.

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

www.maier.es

www.maier.es

www.maier.es

www.maier.es

Společnost Vacutec Moravia v Kroměříži 

hledá pracovníka na pozici 

obsluha speciálních stavebních strojů. 
Společnost požaduje řidičské oprávnění skupin B, C – výhodou. 

Nabízíme dobré platové podmínky 180–200 Kč/hod. 

Zájemce o práci rádi zaučíme! Životopisy posílejte na e-mail vacutec@vacutec.cz  
nebo volejte 724 345 008.

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

Pro klienty aktuálně hledám
 pozemek pro stavbu RD
 novostavbu RD, min. 4+1

 chaty v okolí PV
 zahradu v PV

 byty všech velikostí

Ing. Marie Vymazalová
DOHODNĚTE SI SCHŮZKU.

tel.: 774 421 818, marie.vymazalova@vnb-reality.cz
www.vnb-reality.cz
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Základní umělecká škola Vladimíra 
Ambrose Prostějov
Kravařova 14

DUBEN 2019

HUDEBNÍ OBOR
 ¶ 9. 4. 2019 v 17.00 hod. sál ZUŠ

BESÍDKA KOMORNÍ HRY

 ¶ 10. 4. 2019 v 17.30 hod. sál ZUŠ
PRVNÍ ABSOLVENTSKÝ KONCERT
žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose

 ¶ 16. 4. 2019 v 17.30 hod. sál ZUŠ
DRUHÝ ABSOLVENTSKÝ KONCERT
žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose

 ¶ 29. 4. 2019 v 19.00 hod. přednáš-
kový sál Národního domu 

ZAHAJOVACÍ KONCERT festivalu 
PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY
Koncert k 150. výročí založení žen-
ského pěveckého sboru Vastimila. 
Spoluúčinkuje: mužský pěvecký 
sbor Orlice, pěvecký sbor Kolotoč 
a Komorní sbor ZUŠ

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka – Kravařova 14 – du-
ben–květen 2019
Výstava VÝTVARNÝ EXPERIMENT
 
ZVÍŘE Z ŘÍŠE FANTAZIE 
výstava oceněných prací, Vápenice 3

TANEČNÍ OBOR
 ¶ 16. 4. 2019 v 18.00 hod. Městské 

divadlo Prostějov
POTREFENÉ PÍSNIČKY
vystoupení žáků a absolventů taneč-
ního oboru ZUŠ Vladimíra Ambrose 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ  
OBOR
 ¶ 17. 4. 2019 v 17.00 hod. v prosto-

rách prostějovského zámku
OPEN HOUR (ukázky z díla J. Weri-
cha J. K. Rowlingové)
účinkuje divadelní soubor PVdra-
mík 
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MUZEUM

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

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. 
Následovat bude praktická část, kdy dostanou průpravu k tvorbě 
akrylovými barvami a tyto informace pak budou moci využít při svém 
tvoření a malbě na plátno. Každá školní skupina na plátně zanechá 
svou část obrazu. Postupně tak bude vznikat celkový obraz, který zů-
stane v muzeu.
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 Zatloukalo-
vé na tel. čísle 770 128 305 nebo Bc. Beaty Petříkové, DiS., na tel. čísle 
778 498 359 anebo  e-mailem  azatloukalova@muzeumpv.cz,
bpetrikova@muzeumpv.cz.

DRUHÁ SMĚNA, 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SŠDAM
od 30. 4. do 29. 5.
vernisáž 29. 4. v 17 hodin
U příležitosti stého výročí založení Střední 
školy designu a módy v Prostějově se koná 
již druhá výstava pedagogů výtvarníků, kteří 
na škole působí.
Spolu se založením nových výtvarných oborů 
na škole původně ryze oděvního zaměření 
obohatila pedagogický sbor celá řada tvůrčích 
osobností. Na oborech multimediální tvorba, 
užitá malba a design interiéru a design 
oděvu vyučují malíři, designéři, fotografové, 
grafici, návrháři a výtvarníci, kteří se věnují 
multimediální tvorbě.
Všechny tyto osobnosti spojuje jejich práce s žáky Střední školy 
designu a módy. Druhým společným znakem, který je neméně 
důležitý, je jejich vlastní tvorba, kterou představí na již druhé 
společné výstavě v Muzeu a galerii v Prostějově. Vernisáž výstavy 
Druhá směna se uskuteční za účasti autorů 29. 4. 2019 v 17 hodin 
v hlavní budově na náměstí T. G. Masaryka.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

BAREVNÝ SVĚT PŘÍRODY
Výstava nejen o Klubu přírodovědeckém založeném v Pros-
tějově před 120 lety

od 5. 4. do 23. 6.
Jarní období si mohou návštěvníci výstavních sálů Špalíčku zpestřit pro-
hlídkou výstavy s příznačným názvem „Barevný svět přírody“. Zájemci 
se seznámí s historií ochrany přírody na Prostějovsku, se zajímavými 
lokalitami a také významnými osobnostmi – přírodovědci, kteří zde 
působili. V minulém roce jsme si připomněli důležité výročí vztahující 
se k historii přírodovědy na Prostějovsku. Před 120 lety zde vznikl Klub 
přírodovědecký, jehož činnost přesáhla svým významem hranice re-
gionu a stala se doslova chloubou celé Moravy. Zakladateli klubu byli 
středoškolští profesoři Václav Spitzner a Vladimír Zoufal. Díky činnosti 
klubu, která znamenala novou etapu ve výzkumu Moravy, se město 
Prostějov stalo známým v odborných přírodovědných kruzích v rámci 
celé republiky.
Na výstavě jsou prezentovány předměty a fotografie ze sbírek Muzea 
a galerie v Prostějově a dalších institucí. Návštěvníci se seznámí se

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

EVŽEN HANZALÍK
do 21. 4.
Malíř, grafik a designér, prostějovský rodák Evžen Hanzalík žije a tvoří 
v Praze. I přesto, že v Prostějově vystavuje již potřetí, v Muzeu a ga-
lerii v Prostějově je to poprvé. Tentokrát si připravil kolekci obrazů 
a plastik s expresívními figurálními motivy, které dle autorova názo-
ru nejlépe vyjadřují myšlenku a pocit, kterého chce dosáhnout. Vět-
šina děl vzniká metodou klasické, tzv. automatické malby, známé 
zejména z tvorby surrealistů. Je to metoda spontánní malby s ne-
známým cílem, to znamená, že autor při malbě pracuje s pocitem 
a konečný smysl a název, jenž vyjadřuje, „co tím chce říci“, vzniká 
v průběhu vývoje malby. 

SOUTĚŽ

Jeden z vystavovaných obrazů nese název „Nevídáno“ a již na sa-
motné vernisáži jsme se přesvědčili, že ne vždy je však zřejmé, 
co v obraze vidí divák, a proto jsme se rozhodli vyhlásit k tomu-
to obrazu soutěž. Záměrem soutěže je, aby návštěvníci výsta-
vy napsali vše, co v obraze vidí, a současně popsali, co chtěl 
autor v obraze vyjádřit. Po celou dobu výstavy, která potrvá 
do 21. 4., mají návštěvníci možnost se do soutěže přihlásit tak, 
že na pokladně odevzdají lístek se svým podpisem a zanecha-
jí své nacionále, abychom je v případě výhry mohli kontaktovat.  
Po ukončení výstavy vylosujeme tři výherce s nejzajímavějším popi-
sem a ty odměníme. 

OBRAZY ŽIVOTA ALŽBĚTY ZELENÉ
do 21. 4.

Až do 21. dubna máte ještě možnost se 
přijít podívat na výstavu prostějovské 
malířky Alžběty Zelené, která se koná 
k letošnímu 100. výročí jejího narození. 
Výstava představuje výběr z celoživotní  
tvorby této výtvarnice. V sálech prostě-
jovského muzea jsou představeny por-
tréty, zátiší, průmyslové krajiny a také 
náměty z hanáckého folklóru. Umělecká 
díla k výstavě byla zapůjčena zejména ze 
soukromých sbírek, a tak má návštěv-
ník možnost zhlédnout malby a kres-
by, které nejsou pro veřejnost běžně 
k vidění. Výstava je doplněna také 

předměty, dokumenty a fotografiemi z nevšedního života této umělky-
ně. Součástí doprovodného programu k výstavě je edukační program. 
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MUZEUM

EXPOZICE NÁRODOPISU

EXPOZICE KOVOZÁVODŮ 
PROSTĚJOV – velký malý svět 
plastikových modelů EXPOZICE HISTORIE 

ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA
A EDMUNDA HUSSERLA

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

zajímavými kolekcemi ze sbírkových fondů muzea, k nimž patří ukáz-
ky hornin a zkamenělin různého stáří, dobové fotografie geologických 
lokalit, sbírka recentních měkkýšů, zajímavé herbáře a entomologické 
preparáty. Fotografie rostlin z chráněných území zapůjčila Mgr. Eva 
Zatloukalová. Přírodovědci v muzeu prezentují různá přírodovědná 
témata, která také na výstavě představí. K nim patří výstava o zkame-
nělinách, o Drahanské vrchovině, ale také třeba o tak dynamickém fe-
noménu, jakým jsou sopky. 
Součástí výstavy budou různé aktivity určené pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ.
Výstavu představíme veřejnosti na komentované prohlídce 
ve čtvrtek dne 25. dubna 2019 v 16.30 hodin.

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 velikonočních svátcích. Před-
náška přiblíží původ těchto svátků, objasní je-
jich význam, popíše průběh a také zvyky a tra-
dice, které se s těmito svátky pojí. Přednášet 
bude historik Muzea a galerie v Prostějově, 
Mgr. Václav Horák.

EXPOZICE GEOLOGIE

EXPOZICE HISTORIEEXPOZICE ARCHEOLOGIE

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

HLAVNÍ BUDOVA NA NÁM. T. G. MASARYKA 2

EXPOZICE HODIN A HODINEKEXPOZICE JIŘÍHO WOLKERA

PŘIPRAVUJEME

VÝSTAVA
FOTBAL TO JE HRA! 

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

TERMÍN: 7. 6. – 1. 9. 2019

Výstava pod záštitou primátora města Prostějova Mgr. Františka 
Jury se koná k 115. výročí založení fotbalového klubu SK Prostějov.

ŠPALÍČEK, UPRKOVA 18



26 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

HVĚZDÁRNA

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ – 
HVĚZDÁRNA

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

PŘEDNÁŠKA
ZOBRAZOVÁNÍ OPTICKÝMI VLÁKNY 
prof. Mgr. TOMÁŠ TYC, Ph.D. 
11. 4. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN 

Optická vlákna mají v dnešní vědě a technice mnoho uplatnění 
a jejich význam stále roste. Návštěvníci se dozví, jak optická 
vlákna fungují, jak se v nich světlo šíří a jaké jsou jejich typy. 
Poté se už přednáška zaměří na moderní oblast využití optic-
kých vláken s obrovským aplikačním potenciálem v biologii – 
zobrazování multimódovými vlákny. Přednáška bude doplněna 
řadou atraktivních experimentů. 

Přednášející (*1973) vystu-
doval fyziku na Přírodově-
decké fakultě Masaryko-
vy univerzity v Brně, kde 
působí i dnes. Absolvoval 
četné stáže na zahranič-
ních univerzitách – ve Víd-
ni, Tübingenu (Německo), 
Sydney, Calgary, St. An-
drews (Skotsko) a Dundee 
v celkové délce asi čtyři 
roky. Zabývá se výzkumem 
v oblasti optiky, především 
aplikacemi geometrie v op-
tice, teorií neviditelnosti a dokonalých čoček a také zobrazo-
váním pomocí optických vláken. Je známým popularizátorem 
vědy, se svými fyzikálními show Dobrodružná fyzika začal již 
v roce 2005 v brněnském planetáriu. Rád fotografuje, mimo 
jiné i krásné fyzikální jevy, viz http://zajfyz.physics.muni.cz. 
Jeho osobní stránka je http://physics.muni.cz/~tomtyc 

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

ASTRONOMICKÝ VÍKEND 
SOBOTA 13. 4. (SOBOTA)

Během Astronomického víkendu je možné v so-
botu navštívit hvězdárnu a zúčastnit se pozorová-
ní Slunce od 15:00 do 16:00 hodin a pozorování 
večerní hvězdné oblohy od 20:30 do 21:30 hodin. 

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

ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI

V sobotu 13. 4. ve 14:00 ho-
din pořádáme soutěž pro děti 
na téma „MĚSÍC – NÁŠ KOS-
MICKÝ SOUSED“. Soutěži 
bude předcházet povídání 
o tomto kosmickém průvod-
ci naší planety, který bude 
v sobotu večer rovněž zdobit 
hvězdnou oblohu. 

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

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST

Pozorování Slunce v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00 
do 16:00 hodin. V pátek 5. dubna se pozorování Slunce z provozních 
důvodů nekoná.
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek 
a pátek od 20:30 do 21:30 hodin. 
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd či 
Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. 
Vstupné 40 Kč, děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI:
STALO SE NESTALO

Pohádku uvádíme každou dubno-
vou středu v 15:30 hodin. Tomáš měl 
nehodu na novém kole. Nyní je sám 
v nemocničním pokoji a všichni se 
s ním budeme v jeho představách toulat 
sluneční soustavou mezi celou rodinou 
planet. Jaká je zvídavá Venuše, tatínek 
Jupiter, sestra Země a všichni bratři? 
Kolik jich je celkem? Musí někoho poslouchat, nebo si jen tak poletují 
oblohou? Doplněno snímky planet sluneční soustavy.
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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KALEIDOSKOP
VERNISÁŽE

3. 4. 18:00 Tutti Frutti, Alexandra Štolpová, Marek Švarc DUHA – kulturní klub

29. 4. 17:00 Druhá směna, 100. výročí založení SŠDAM Muzeum a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2

SPORT

6. 4. 13:00 BCM Orli Prostějov – BK Příbor, Basketbal U 14 Národní sportovní centrum

7. 4. 10:00 BCM Orli Prostějov – BK Snakes Ostrava, Basketbal U14 Národní sportovní centrum

9. 4. 8:00 Volejbalový turnaj ZŠ Krajské finále – dívky Národní sportovní centrum

13. 4. 9:00 Výběr dívek – Morava – Basketbal Národní sportovní centrum

24. 4. 9:30 Velikonoční půlmaraton Prostějovem Bistro U Mazánka – Hloučela

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY

4. 4.–28. 4. 2019

provozní doba Měst-
ské galerie – zámek 
(vchod přes kavárnu 
v zámku) 

Vladislava Netuková – Maluji pro radost
Městská galerie – vchod přes kavárnu v zámku, Pern-
štýnské náměstí

1. 4.–17. 4. 2019
denně od pondělí 
do pátku 9:00–11:45, 
13:00–16:00

velikonoční prodejní výstava jarních dekorací květi-
nářství Floris 

Galerie Mánes Club, Kostelecká 18, Prostějov

do 21. 4. 2019
provozní doba Muzea 
a galerie v Prostějově

Evžen Hanzalík Muzeum a galerie v Prostějově, hlavní budova

do 21. 4. 2019
provozní doba Muzea 
a galerie v Prostějově

Obrazy života Alžběty Zelené Muzeum a galerie v Prostějově, hlavní budova

5. 4.–23. 6. 2019
provozní doba Muzea 
a galerie v Prostějově, 
Špalíček

Barevný svět přírody Muzeum a galerie v Prostějově, Špalíček, Uprkova 18

30. 4.–29. 5. 2019
provozní doba Muzea 
a galerie v Prostějově

Druhá směna, 100. výročí založení SŠDAM Muzeum a galerie v Prostějově, hlavní budova

KONCERTY/HUDEBNÍ AKCE

6. 4. od 8:00
Hanácký skřivan – regionální soutěže ve zpěvu 
populárních písní

Kulturní dům ve Smržicích u Prostějova

20. 4. od 8:00 Zpívající rodina 2019 Kulturní dům ve Smržicích u Prostějova

21. 4. 17:00
Varhanní koncert Ondřeje Muchy. Na zrestaurovaném 
nástroji zazní sklady F. Couperina, J. S. Bacha, W. A. 
Mozarta a dalších v podání varhaníka Ondřeje Muchy.

Chrám Povýšení sv. Kříže

27. 4. 18:30
Benefiční koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého. 
Zve Spolek pro záchranu varhan v kostele sv. Jana 
Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého (U milosrdných)

PŘEDNÁŠKY, BESEDY

31. 3. 19:00
Marek Perůtka – Řeči o památkové péči. Tentokrát 
o zámku na Pernštejnském náměstí a o polistopado-
vých uměleckých zakázkách ve veřejném prostoru

Bar 12 OPIC, Partyzánská ulice 14, Prostějov

11. 4. 17:00
Židovské tradice a zvyky s Mgr. Táňou Klementovou 
– ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém

Muzeum a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2

16. 4. 17:00 Velikonoce – (ne?)křesťanské svátky Muzeum a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2

od 15. 3. každý pátek 18:00
Tajemnství a záhady duchovního života, tajemství 
osudu, víra nebo pověra, vnitřní síla člověka

CASD, Šafaříková 9, Prostějov

OSTATNÍ

1. 4. 10:00–14:00 Den prevence zeleného zákalu Nemocnice Prostějov

1. 4. 13:00–16:00 Konzultační hodiny České obchodní inspekce Školní 4 – přízemí, prostory živnostenského úřadu

4. 4. od 8:00 Protidrogový vlak hlavní nádraží, 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

Notářská kancelář
Mgr. Kateřiny Štoplové  

notářky v Prostějově,  
bude od 1. 4. 2019  

na adrese:  
Česká 881/11, 

796 01  Prostějov
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CA KONSULT s.r.o., Havlíčkova 3a, Prostějov
tel.: 582 340 441, 604 542 454, www.cakonsult.cz

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ  
PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

15. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

Hanácký skřivan 15–20
Kategorie soutěže:

l. Věk 15–17 let • 2. Věk 18–20 let • 3. Duo, trio – věk 15–20 let
4. Zpívající kytarista 15 + 5. Zpívající klávesák 15+ 

sobota 6. dubna 2019 • Začátek: 8.00 hodin 
KULTURNÍ DŮM VE SMRŽICÍCH U PROSTĚJOVA

Přihlášky zasílejte nejpozději do 1. dubna 2019 na tuto adresu:
Ing. Bohumil Moudrý, 798 O7 Brodek u Prostějova 26, mobil 602 740 978 

Email: 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 2 km od města 
Prostějov, KULTURNÍ DŮM je vedle fotbalového hřiště. V kulturním domě je 

zajištěno komfortní občerstvení pro účastníky. 

14. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

Zpívající rodina 2019
Podmínky soutěže: 

Dítě nebo děti od 3 do 15 let věku + 1 z rodičů, prarodičů společně zazpívají  
3 nebo více písní, kde se mohou vzájemně prostřídat. 

sobota 20. dubna 2019, Kulturní dům u fotbal. hřiště Smržice u Pv 
Začátek: 8.00 hodin

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. dubna 2018 na tuto adresu:
Ing. Bohumil Moudrý, 798 O7 Brodek u Prostějova 26, mobil 602 740 978

Email: mobo@quick.cz nebo mobovka@seznam.cz
Doprovod ke zpěvu si každý účastník zajistí nebo přinese sám! K dispozici je přehrávač 

CD, MD, MP3. Kulturní dům ve Smržicích najdete u fotbal. hřiště, 2 km od Prostějova. 
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1. PO  17:30 MáMe na víc FILMOvÝ KLUB | hOst: M. hOráčeK

   20:00 BOheMIan rhaPsOdy 
 
2. Út  17:30 Ženy v BěhU  
   20:00 arctIc: LedOvé PeKLO 
 
3. st  17:30 WestWOOd:            
      PUnK, IcOn, actIvIst? FILMOvÝ KLUB

   20:00 sKLeněnÝ POKOj  

4. čt  17:30 terOrIstKa  
   20:00 shazaM!  

5. Pá  15:30 dUMBO 3d PrO dětI

   17:30 terOrIstKa  
   20:00 shazaM!  

6. sO  15:30  veLKé dOBrOdrUŽství čtyřLístKU  
      PrO dětI

   17:30 shazaM!  
   20:00 terOrIstKa  

7. ne  10:30 veLKé dOBrOdrUŽství čtyřLístKU  
      PrO dětI

   15:30 dUMBO PrO dětI

   17:30 shazaM! 3d 
   20:00 terOrIstKa  

8. PO  14:00 tajnÝ ŽIvOt MazLíčKů BIjáseK

   17:30 terOrIstKa  
   20:00 věrní nevěrní FILMOvÝ KLUB

9. Út  14:00 tajnÝ ŽIvOt MazLíčKů BIjáseK

   17:30 shazaM!  
   20:00 Ženy v BěhU  

10. st  17:30 sKLeněnÝ POKOj
   20:00 jarOsLav KUčera zBLízKa FILMOvÝ KLUB

11. čt  17:30 heLLBOy 
   20:00 aFter: POLIBeK 
 
12. Pá 15:30 veLKé dOBrOdrUŽství čtyřLístKU  
      PrO dětI

   17:30 shazaM! 3d  
   20:00 řBItOv zvIřáteK 
 
13. sO 15:30 dUMBO 3d PrO dětI

   17:30 heLLBOy  
   20:00 řBItOv zvIřáteK 
 
14. ne 10:30 jaK vycvIčIt draKa 3 PrO dětI

   15:30 veLKé dOBrOdrUŽství čtyřLístKU  
      PrO dětI

   17:30 heLLBOy 3d 
   20:00 řBItOv zvIřáteK 
 
15. PO 17:30 je MI jednO, Že se zaPíšeMe      
      dO dějIn jaKO BarBařI FILMOvÝ KLUB

   20:00 Ženy v BěhU  

16. Út 17:30 sKLeněnÝ POKOj  
   20:00 heLLBOy
  
17. st  15:00 LétO s gentLeManeM  MetrO senIOr  

   17:30 traBanteM taM a zase zPátKy FILMOvÝ KLUB

   20:00 aFter: POLIBeK 

18. čt  17:30 Ženy v BěhU  
   20:00 La LLOrOna: PrOKLetá Žena 

KInO PrOstějOv

19. Pá 15:30 hLedá se yettI PrO dětI

   17:30 heLLBOy  
   20:00 La LLOrOna: PrOKLetá Žena 
 
20. sO 15:30 MrňOUsKOvé 2:           
      daLeKO Od dOMOva PrO dětI

   17:30 heLLBOy  
   20:00 La LLOrOna: PrOKLetá Žena 
 
21. ne 10:30 MrňOUsKOvé 2:           
      daLeKO Od dOMOva PrO dětI

   15:30 MIraI, dívKa z BUdOUcnOstI PrO dětI

   17:30 aFter: POLIBeK  
   20:00 La LLOrOna: PrOKLetá Žena 
 
22. PO 17:30 Ženy v BěhU  
   20:00 MOdLItBa FILMOvÝ KLUB

23. Út 17:30 sKLeněnÝ POKOj  
   20:00 BOheMIan rhaPsOdy
  
24. st  15:00 terOrIstKa BaBy BIO

   17:00 avengers:             
      InFInIty War dOUBLe FeatUre 

   20:00 avengers:             
      endgaMe dOUBLe FeatUre 
 
25. čt  17:00 avengers: endgaMe 3d 
   20:30 nIKdy neOdvracej zraK 
 
26. Pá 15:30 MIa a BíLÝ Lev PrO dětI

   17:00 avengers: endgaMe  
   20:30 řBItOv zvIřáteK 
 
27. sO 14:00 MIchaL K snídanI KOUzeLná šKOLKa 195,-    
   16:00 veLKé dOBrOdrUŽství čtyřLístKU  
      PrO dětI

   17:30 avengers: endgaMe 
   21:00 La LLOrOna: PrOKLetá Žena  

28. ne 10:30 MIraI, dívKa z BUdOUcnOstI  PrO dětI

   15:30 hLedá se yettI PrO dětI

   17:30 MOnetOvy LeKníny - MagIe vOdy   
      a světLa UMění na PLátně 100,-

   19:30 avengers: endgaMe 
 
29. PO 14:00 Mary POPPIns se vrací BIjáseK 
   17:30 hIgh LIFe FILMOvÝ KLUB

   20:00 avengers: endgaMe 3d

  
30. Út 14:00 Mary POPPIns se vrací BIjáseK 

   17:30 MIa a BíLÝ Lev PrO dětI

   20:00 nIKdy neOdvracej zraK  

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. 

4
dUBen
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Modlitba záchrany
Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti, 

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

který mě od Tebe odděloval.
Pane Ježíši Kriste,

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

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

že jsi můj Pán a Spasitel. 
Amen

Pokud jste se modlili tuto modlitbu, 
kontaktujte nás prosím:

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

Přijímáme pracovníky ostrahy do Prostějova.
Požadujeme čistý TR, certifikát strážného, nutné odpracovat 

denní i noční směny tzn. 12ky. 
Výhodou znalost práce na PC a základy AJ.  

Práce je vhodná pro OZP! 
Dále nabízíme možnost 8 hod. směn  

přes pracovní dny a soboty.   
Jedná se o pozici ostrahy ve skladě.
Nutná dobré fyzické kondice. Vhodné pro OZP. 
Pro více informací volejte 739 221 355. 

Nabízíme zajímavé platové podmínky dle výkonu práce!

scénář 
S A G VA N  T O F I

www.hdk.cz

Partner muzikáluGenerální partner muzikálu

KLIC_92X63_HDK_CR.indd   1 13.02.18   10:50
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vycházka pro seniory
Vycházka za konikleci
KDY: čtvrtek 4. dubna, od 7:45 do 11:20
KDE: Přírodní památka Vápenice
Ráno společný odjezd vlakem do Kaple, 
sraz na hlavním nádraží v 7:45. Návrat 
autobusem ze Slatinek do 11:20. 

akce pro přírodu
Ukliďme si Hloučelu!
KDY: sobota 6. dubna, od 9:00 do 12:30
KDE:  biokoridor Hloučela, sraz  

U Abrahámka

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 8. dubna od 16:00 do 18:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

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

tvořivá dílna
Výroba ptačích budek

KDY: pátek 12. dubna od 16:00 do 18:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

Husovo nám. 67, Prostějov
vycházka nejen pro seniory
Jarní exkurze do Litovelského 
Pomoraví s návštěvou Mladečských 
jeskyní
KDY:  sobota 13. dubna, odjezd  

v 8.02 vlakem do Litovle
KDE: Litovel, Mladeč
Komentovaná prohlídka části naučné 
stezky Nové Zámky v NPR Vrapač. 
Poplatek 30 Kč/osoba, vstup do jeskyní 
a vlak si platí každý zvlášť.

beseda pro seniory a další zájemce
Živá zahrada
KDY: úterý 16. dubna od 14:00 do 15:30
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

Husovo nám. 67, Prostějov

Velikonoční prázdniny
KDY: čtvrtek 18. dubna, 7.30-16.00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

Husovo nám. 67, Prostějov

Celodenní akce pro děti z 1.–5. třídy ZŠ. 
Cena: 390 Kč/dítě (v ceně je jídlo – oběd 
a 2 svačiny, pitný režim, pedagogický do-
zor, pomůcky, veškerý výtvarný materiál 
na vyrábění,...).
Počet míst je omezen. Je nutné se 
nahlásit do 7. dubna. Přihlášky posílejte 
na iris@iris.cz. 

přednáška
Léčivá moc bylinek
KDY: středa 24. dubna od 17:00 do 19:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

Husovo nám. 67, Prostějov
Poplatek 60 Kč/osobu.
osvětová akce pro veřejnost
Den Země
KDY: sobota 27. dubna, 8:00–13:00
KDE: nám. TGM v Prostějově
 
tvořivá dílna 
Keramika
KDY: pondělí 29. dubna,  16:00–18:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

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

PŘIPRAVUJEME: 

Vycházka Nectavským údolím
KDY: středa 8. května
Exkurze pod vedením RNDr. Hynka 
Skořepy zaměřená na geologii, botaniku 
a lesy Nectavského údolí.
Studánková víla
KDY: sobota 11. května
Vycházka nejen pro rodiny s dětmi 
za studánkami mezi Sečí, Pohodlím 
a Ptením.
Zájezd pro seniory: Dlouhé stráně 
a Velké Losiny
KDY: sobota 22. června, od 7:00 do 19:00
Nutno se předem přihlásit na iris@iris.cz.

Letní příměstské tábory v Ekocentru 
Iris:
Poznáváme přírodu 29. 7.– 2. 8. 2019
Tvořivý tábor 12.–16. 8. 2019
Tábory pro děti z 1.–5. třídy základní 
školy. Program denně 7:30–16:00. Cena 
1700 Kč za celý týden. Na akci je nutné 
se předem přihlásit na iris@iris.cz (my 
vám pošleme zpět přihlášku).

Akce finančně podpořilo statutární 
město Prostějov a MŽP v rámci projektů 
O přírodě v přírodě se seniory a Bádáme 
v přírodě, objevujeme a pomáháme.

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 dubnu tyto akce:
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pridejte se ke Kubovi
PODPOŘTE PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

Kuba posílá za každý svůj bod nadaci 1000 USD. 
Fanděte mu s námi a přispějte formou DMS 30, 60 nebo 90 Kč.

DMS číslo 87 777
DMS KLUKPUK 30/60/90

www.nadacejakubavoracka.cz

INZERCE
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Fed Cup letos v Prostějově
Nenechte si ujít podívanou na špičkový tenis!ODVOZ TKO Z OBLASTI 

ZÁHOŘÍ V ROCE 2019
KVĚTEN: 2. 5.–6. 5. 16. 5.–20. 5.
ČERVEN: 30. 5.–3. 6. 13. 6.–17. 6. 27. 6.–1. 7.
ČERVENEC: 11. 7.–15. 7. 25. 7.–29.7.
SRPEN:  8. 8.–12. 8. 22. 8. –26. 8.
ZÁŘÍ:  5. 9.–9. 9. 19. 9.–23. 9.
ŘÍJEN:  3. 10.–7. 10. 17. 10……….  
Poslední přistavení 17. 10. – další vývozy dle naplnění kontejnerů
Volejte prosím na telefon: 582 302 752

Přehled odchycených psů v Prostějově, 
které je možné si osvojit
Liga na ochranu zvířat ČR místní organizace Olomouc, pobočný spolek
Telefon:  585 418 484, email: olomouc.utulekloz@seznam.cz.  
Aktuální přehled odchycených psů najedete na webových stránkách útulku: 
http://www.olomouckyutulek.cz

Evid. č. 5766 (Árčí) – pes kříženec, nalezen dne  
16. 2. 2019, místo nálezu: ul. Na Splávku, Domamyslice

Evid. č. 5772 (Oliver) – pes kříženec,  
nalezen dne 22. 2. 2019, místo nálezu:  

ul. Tichá, Prostějov
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K 160. výročí narození filozofa Edmunda Husserla
Edmund  Husserl  se  narodil  
8. dubna 1859 v Prostějově v ro-
dině  židovského  obchodníka 
střižním zbožím. Husserlův rod-
ný dům č.  15  stál  v Brecherově 
ulici  (dnešní Uprkova)  v  židov-
ské obci. Roku 1959 byl zbourán. 
Jeho  předkové  jsou  pohřbeni 
na  starém  židovském  hřbitově 
v dnešní Studentské ulici. 

Po roce 1860 si také otec  
E. Husserla zřídil na hlavním náměstí 
obchod soukenným zbožím. Edmund 
chodil do městské hlavní školy v Pros-
tějově a poté na gymnázium ve Vídni 
a v Olomouci, které zakončil v roce 
1876 maturitou. 

Poté začal studovat astronomii, 
matematiku, fyziku a filozofii na uni-
verzitě v Lipsku. Tam se seznámil také 
s T. G. Masarykem, který ho nasměro-
val ke studiu filozofie Descarta, Leib-
nize, anglického empirismu i součas-
ného filozofa Franze Brentana. Roku 
1878 přešel Husserl na univerzitu 
do Berlína, kde studoval především 
matematiku u Karla Weierstraße, fy-
ziku a astronomii. Na podzim 1882 
zakončil Husserl studia na univerzitě 
ve Vídni disertací na téma „Příspěvky 
k teorii variačních výpočtů“. V letech 
1884–1886 navštěvoval filozofické 
přednášky Franze Brentana ve Vídni. 
V srpnu 1887 se oženil s Malvínou 
Steinschneiderovou z Prostějova. Měli 
spolu děti Elisabeth (1892), Gerharta 
(1893–1973) a Wolfganga (1895). 

Na doporučení Franze Brentana se 
Husserl roku 1887 habilitoval u Bren-
tanova žáka Carla Stumpfa na univer-
zitě v Halle spisem „Über den Begriff 
der Zahl“ (O pojmu počtu). Jako sou-
kromý docent pak v Halle působil 
do roku 1901. V těchto letech pátral 
po nosném základu pro vědu a filozo-
fii. Ovlivněn Brentanovými a Stum-
pfovými pracemi se Husserl snažil 
odhalit prapůvod základních pojmů, 
které byly ve vědě a filozofii užívány. 
Roku 1891 vyšla jeho první monogra-
fie Philosophie der Arithmetik (Filo-
zofie aritmetiky).

Zveřejnění práce „Logische Unter-
suchungen“ (Logická zkoumání, 1900, 
1901) přineslo Husserlovi nabídku 
mimořádné profesury na univerzitě 
v Göttingenu. Dvousvazkovým dílem 
učinil průlom nové základní vědě – 
fenomenologii. Z diskusí nad tímto 
dílem vznikla první fenomenologická 

škola, k níž náleželi např. Alexander 
Pfänder, Moritz Geiger, Hedwiga 
ConradMartiusová, Wilhelm Schapp, 
Max Scheller, Edith Steinová, Roman 
Ingarden, Alexander Koyré a Adolf 
Reinach. Od letního semestru 1905 
přešli někteří mladší mnichovští feno-
menologové k Husserlovi do Göttin-
genu. O několik let později založili 
podle mnichovského vzoru Filozofic-
kou společnost Göttingen.

Po vypuknutí první světové války 
opustili mnozí Husserlovi studenti 
univerzitu v Göttingen. Husserl se 
na jaře 1916 stal nástupcem Heinricha 
Rickerta na filozofické fakultě uni-
verzity ve Freiburku. Během války se 
Husserl na rozdíl od svých mnohých 
kolegů zdržoval projevů nacionálního 
smýšlení na veřejnosti. Oba jeho syno-
vé ve věku 19 a 21 let se přihlásili jako 
dobrovolníci. Oba byli těžce zraněni 
a mladší Wolfgang padl u Verdunu.

V následujících letech Husserl 
dále propracovával svou transcen-
dentální fenomenologickou filozofii. 
Stejně jako v Göttingenu, našli se 
brzy i ve Freiburku mezi jeho studen-
ty mnozí, kteří fenomenologii dále 
samostatně rozvíjeli. Složení okru-
hu žáků nyní zřetelně ukazovalo, že 
fenomenologie získala celosvětový 
význam. Mimo jiných patřili k Hu-
sserlovým posluchačům Paul Ludwig 
Landsberg, Karl Löwith, Aron Gur
witsch, HansGeorg Gadamer, Hans 
Reiner, Herbert Spiegelberg, Rudolf 
Carnap, Američani Marvin Farber 
a Dorion Cairns a Japonci Graf Shuzo 
Kuki a Hasime Tanabe.

Husserlovým nejvýznamnějším 
partnerem ve filozofických rozho-

vorech a spolupracovníkem ve Frei
burku se stal Martin Heidegger 
(1889–1976). Když roku 1927 žádal 
o výsluhu, navrhl ho jako svého ná-
stupce. Dalšími Husserlovými asis-
tenty ve Freiburku byli Oskar Becker 
a Arnold Metzger. Pro Husserlovo 
vlastní bádání byla obzvláště význam-
ná spolupráce s jeho soukromými 
asistenty Edith Steinovou, Ludwigem 
Landgrebem a Eugenem Finkem. Je-
jich úkolem bylo uspořádat, přepsat 
a zpracovat jeho stenograficky poříze-
né záznamy z přednášek a badatelské 
rukopisy pro další úpravy nebo pro 
tisk. Z těchto rukopisů za Husserlova 
života vyšla pouze dvě díla: „Vorlesun-
gen zur Phänomenologie des inneren 
Zeitsbewußtseins“ (Přednášky k feno-
menologii vnitřního časového vědomí, 
1928), zpracované Edith Steinovou 
a vydané Martinem Heideggerem, 
a „Formale und transzendentale Lo-
gik“ (Formální a transcendentální 
logika, 1929). K Husserlovým žákům 
patřil také nejvýznamnější českoslo-
venský filosof 20. století Jan Patočka 
(1907–1977).

Ve 20. letech Husserl plánoval 
shrnout značné množství svých fe-
nomenologických výzkumů v jednu 
velkou systematickou práci. Ač pro 
to až do 30. let podnikl několik po-
kusů, nikdy takové dílo neuskutečnil. 
Realizoval pouze malou a v podstatě 
zásadní část svými „Karteziánskými 
meditacemi“ z roku 1931. Po svém 
odchodu do penze věnoval Husserl 
veškeré síly a čas zdokonalování 
svých myšlenkových konstrukcí. 
Od poloviny 30. let, když nacisti 
v Německu znemožnili svobodné 
publikování, vstoupily do popředí 
úvahy, jak toto životní dílo zachrá-
nit a připravit jeho pozdější přijetí. 
Navzdory všem nacistickým repre-
sáliím pracoval Husserl od poloviny 
30. let vytrvale na svém posledním 
velkém díle „Die Krisis der europäis-
chen Wissenschaften und die trans-
zendentale Phänomenologie“ (Krize 
evropských věd a transcendentální 
fenomenologie, 1936). 

Ve 20. a 30. letech podnikl Hu-
sserl celou řadu přednáškových cest, 
převážně v zahraničí. Roku 1922 
přednášel v Londýně, roku 1928 
v Amsterdamu a rok nato v Paříži. 
Roku 1931 referoval o „Fenomenolo-
gii a antropologii“ ve Frankfurtu n. R., 

v Berlíně a Halle. V květnu 1935 hovo-
řil ve Vídni na téma „Filozofie v krizi 
evropského lidství“. Vídeňský příspě-
vek rozšířil pro malý cyklus předná-
šek v Praze na podzim 1935. Byly po-
sledními, které uspořádal. Husserl 
byl  oceněn  řadou  poct.  Stal  se 
čestným členem Americké aka-
demie  umění  a  věd  v  Bostonu 
(1928),  korespondentem  Aka-
demie etických a politických věd 
Francouzského institutu (1932), 
členem  korespondentem  Brit-
ské akademie (1936).
Po převzetí moci nacisty byl  

E.  Husserl  poslán  „na  dovo-
lenou“.  Dočasné  propuštění 
po  několika  měsících  zrušili 
a  o  tři  roky  později  Husserla 
jako  Žida  s  konečnou  platnos-
tí  zbavili  oprávnění  vyučovat. 
Roku  1937  mu  odepřeli  účast 
na mezinárodním  filozofickém 
kongresu  v  Paříži,  stejně  jako 
na  jednání  Institutu  pro mezi-
národní filozofickou spolupráci 
v  klášteře  Pontigny.  Rok  nato 
byl donucen vystoupit  z  filozo-
fické  organizace  v  Bělehradu. 
Prostějov  zřejmě  naposledy 
navštívil  roku  1900,  kdy  zde 
krátce  pracoval  na  svém  díle 
Logická zkoumání. Po nástupu 
fašismu  uvažoval  o  přesídlení 
do Prahy, které se nakonec ne-
uskutečnilo.

Edmund Husserl zemřel 27. dub-
na 1938 ve Freiburku ve věku 79 let. 
V létě 1938 se jeho rukopisy dostaly 
do zahraničí, kde byly v bezpečí před 
hrozícím zásahem nacistů. Byly od-
vezeny do belgické Lovaně, kde jsou 
uloženy dodnes.

PhDr. Marie Dokoupilová
Literatura: 

Blecha, Ivan: Edmund Husserl 
a jeho filosofie. Olomouc 2011.

Edmund Husserl und die 
phänomenologische Bewegung. 

Ed. H. R. Sepp. Freiburg, München 
1988, 2. vyd.
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Pokřivená optika
Vážení čtenáři, dovolím si malé 
zamyšlení, úvahu k některým po-
divnostem naší doby. Musím pře-
deslat, že píši 13. března, poslední 
den uzávěrky pro příspěvky toho-
to čísla a dva dny před 80., veskr-
ze neslavným výročím v dějinách 
našich národů – okupací zbytků 
českých a moravských území fa-
šistickým Německem a násled-
ným (16. 3.) vznikem Protektorá-
tu Čechy a Morava (Protektorat 
Böhmen und Mährenn). Nechci, 
ač by to určitě nebylo na škodu, 
popisovat onu více jak šestiletou 
temnou dobu vlády teroru, která 
stála životy statisíců našich obča-
nů, obrovské materiální i duchov-
ní škody. Připomenu jen, že Hitler 
a potažmo Heydrich s Himmle-
rem se svými stoupenci ve svých 
dobyvačných plánech s obyvatel-
stvem našich zemí počítali. Tedy 
jen s některými lidmi. V jaké roli, 
je dostatečně známo. O Židech, 

Romech, ale i Slovanech měli ra-
soví ideologové jasné mínění – 
Untermensch (podčlověk). Shrnu-
to, onen 15., resp. 16. březen byl 
a zejména měl být definitivním 
koncem naší státnosti (Sloven-
sko se již 14. března 1939 odtrhlo 
a vyhlásilo samostatný stát). Že se 
tak nestalo, je zásluhou vítězství 
spojeneckých armád v čele s Ru-
dou armádou v II. světové válce, 
a to za cenu nesmírných lidských 
i materiálních obětí. Čekal jsem, 
že naše skvělá média budou tuto 
dosud největší katastrofu v dě-
jinách Československa připomí-
nat, reflektovat. Když už pro nic 
jiného, tak kvůli našim předkům, 
které stála mocenská avantýra 
tehdejšího Německa to nejcenněj-
ší – život. Ale dost možná i kvůli 
nám, dnešní generaci, která s lho-
stejností ukojeného spotřebitele, 
bez reakce a mnohdy i za názoro-
vé podpory řady současných ve-

doucích politiků sleduje působení 
vládou tolerovaných a podporo-
vaných nacistických a fašizujících 
skupin na ukrajinském území, ale 
i v jiných zemích. Do dnešního 
dne, 13. 3., na papíře i v éteru k té-
matu téměř nic. Sem tam zmínka, 
ale spíše jako výjimka potvrzující 
pravidlo. I kdyby nakrásně média 
onoho 15. 3. téma přinesla (asi 
přinesou), bude to málo. Zoufale 
málo. Mám v živé paměti obrovský 
prostor, který sdělovací prostřed-
ky věnovaly připomínce výročí 
zásahu tehdejších spojeneckých 
armád v srpnu 1968. Nikdo dnes 
nepochybuje, že násilný vstup 
vojsk na naše území byl špatným 
krokem, a jak ukázala budouc-
nost, i kontraproduktivním, a to 
v mnoha ohledech. Ale probůh, ne-
srovnatelný s koncem státu v roce 
1939!! Nepoměr bijící do očí… 
Jakou optiku při pohledu na obě 
události používáme? Kde a proč se 

ztrácí smysl pro objektivní pohled 
na hodnocení minulých událostí? 
A hlavně – proč je veřejné mínění 
formováno v určitém směru (spí-
še deformováno) hlavními, a to 
i veřejnoprávními médii? Vím, ta 
otázka je naivní – odpověď na ni 
je přeci prostá: slovo (obrázek), ale 
i účelové mlčení je mocnou zbraní 
a dokáže z přítele, který ti zachrání 
život, udělat nepřítele. A samozřej-
mě naopak. Chce to jediné – čas. 
Dá se to říci i tak, že svět miluje 
vítěze, pro poražené nemá pocho-
pení. Záleží na úhlu pohledu nebo 
chceteli použité optice. Je to lid-
ské, zda mravné, si nejsem jist. 
Stejně jako tím, zda lež, manipula-
ce a přetvářka jsou těmi správný-
mi stavebními kameny některých 
našich „svobodných“ (bohužel vý-
znamných) sdělovacích prostřed-
ků…Divná to doba.

Jaroslav Šlambor,
 zastupitel KSČM

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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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.

D U B 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

STŘEDA 3. DUBNA | 9 A 11 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL  | PRO ŠKOLY
Tomáš Syrovátka: POHÁDKA O LIAZCE
Hrají: Diana Čičmanová, Filip Homola, Petr Jelínek, Adam Kubišta, Dominik 
Migač, Marek Sýkora, Antonín Týmal
Režie: Martin Tichý
NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC

ČTVRTEK 4. DUBNA | 14.30 A 16.30 HODIN
DIVADELNÍ SÁL  | PRO VEŘEJNOST

MATEŘINKA 
Festival mateřských škol

NEDĚLE 7. DUBNA | 10 HODIN  
DIVADELNÍ SÁL  | PRO VEŘEJNOST

ROZTANČENÁ SCÉNA 
– KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ 
pořádá DUHA kulturní klub u hradeb

NEDĚLE 7. DUBNA | 19 HODIN 
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL  | PRO VEŘEJNOST

Didier Bénureau: MŮJ TCHÁN JE PRINCEZNA
Hrají: J. Dohnal, P. Drmola, M. Drmolová, H. Švédová, P. Kutalová
Režie: Pavel Drmola
MOJE DIVADLO PROSTĚJOV

STŘEDA 10. DUBNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | 6. ABONENTNÍ KONCERT, DOPRODEJ, LM

ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO 
& DAVID EBEN & KRISKROSKVINTET
PÁTEK 12. DUBNA | 19 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL  | SKUPINA 5P, DOPRODEJ 
David Jařab, William Shakespeare: 

MACBETH – TOO MUCH BLOOD
Hrají: Miloslav König, Anežka Kubátová/Johana Schmidtmajerová, Jiří Černý, 
Leoš Noha, Václav Vašák, Ivan Lupták, Johana Matoušková, Petr Jeništa, Petr 
Čtvrtníček 
Režie: David Jařab
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ PRAHA

SOBOTA 13. DUBNA | 19 HODIN 
MIMO PŘEDPLATNÉ, PRO VEŘEJNOST

VLADIVOJNA LA CHIA & 4TRIO
ZHUDEBNĚNÉ BÁSNĚ ANNY BARKOVOVÉ 

ÚTERÝ 16. DUBNA | 18 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST

POTREFENÉ PÍSNIČKY
Vystoupení žáků a absolventů tanečního oboru ZUŠ V. Ambrose Prostějov

ČTVRTEK 25. DUBNA | 18 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL  | PRO VEŘEJNOST

VEČER FRANCOUZSKÉHO DIVADLA
Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějov

NEDĚLE 28. DUBNA | 15 HODIN | DIVADELNÍ SÁL
ČTYŘLÍSTEK – pohádkové soboty a neděle pro děti a rodiče 
Karel Čapek – Karel František Tománek – Marek Zákostelecký: 

DÁŠEŇKA
Hrají: I. Marták, A. Petrič, M. Legerski, L. Pokorná Macharáčková,
J. Zajacová, V. Krakovková, O. Beseda a Foxtrotterier Band
Režie: Marek Zákostelecký
DL OSTRAVA

NEDĚLE 28. DUBNA | 18 HODIN
JEVIŠTĚ ZA OPONOU LISTOVÁNÍ Č. 6, DOPRODEJ

LiStOVáNí.cz: Jaroslav Rudiš: ČESKÝ RÁJ
Účinkují: Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Alan Novotný/Lukáš Hejlík

PONDĚLÍ 29. DUBNA | 19 HODIN 
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL  | PRO VEŘEJNOST 

JUBILEJNÍ KONCERT 
ke 150. výročí vzniku ženského pěveckého sboru VLASTIMILA
Zahajovací koncert 27. ročníku festivalu Prostějovské dny hudby
Spoluúčinkují: mužský pěvecký sbor Orlice, smíšený pěvecký sbor 
Exaudi, dětský pěvecký sbor Kolotoč a komorní sbor ZUŠ V. Ambrose
Sbormistři: Marie Hejdušková, Pavla Šamánková, Olga Čermáková, 
Zuzana Krcháková
        
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 2019:
2. 5. | PRO ŠKOLY 
DĚTI DĚTEM | Prostějovské dny hudby
4. 5. | PRO VEŘEJNOST 
PŘEHLÍDKA SCÉNICKÉHO TANCE 
DĚTÍ A MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH
6. 5. |  PRO ŠKOLY 
JUMPING DRUMS IVO BATOUŠKA
7. 5. | PRO ŠKOLY 
JUMPING DRUMS IVO BATOUŠKA
7. 5. | SKUPINA A 
Gérard Lauzier: NALEVO OD VÝTAHU
PANTHEON PRODUCTION PRAHA
9. 5. |  MIMO PŘEDPLATNÉ | PRO VEŘEJNOST  
Pořád jsem to já…ILONA CSÁKOVÁ & BAND
UMĚLECKÁ AGENTURA VaLoX
10. 5. | LiStOVáNí č.7 
USAIM BOLT | MŮJ PŘÍBĚH: 9,58 
11. 5. | MIMO PŘEDPLATNÉ | PRO VEŘEJNOST 
VEČER NEJEN S OPERETOU | Prostějovské dny hudby
14. 5. | SKUPINA A | DOPRODEJ
Lenka Smrčková – Pavel Khek: DEBURAU
MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV
15. 5. | PRO ŠKOLY
Lenka Smrčková – Pavel Khek: DEBURAU
MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV
15. 5. | SKUPINA 5N | VYPRODÁNO
Petr Zelenka: VĚRA
STUDIO DVA DIVADLO PRAHA
16. 5. | PRO VEŘEJNOST
SPLNĚNÁ PŘÁNÍ EVY HRUŠKOVÉ A JANA PŘEUČILA
17. 5. | SKUPINA 5P | DOPRODEJ
Sue Townsendová: TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 13 A ¾
DIVADLO V DLOUHÉ PRAHA
Komedie roku na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích
20. 5. | PRO VEŘEJNOST 
GUITAR4MATION Vídeň
koncert kytarového kvarteta | Prostějovské dny hudby
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INFORMACE

Statutární město Prostějov
v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s vyhláškou 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích v platném znění

vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení 
funkce ředitele – ředitelky 
příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov
na dobu určitou (po dobu výkonu funkce náměstka primátora Paed-
Dr. Jana Krchňavého)

Stanovené kvalifikační předpoklady:
 ¶ vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedago-

gických pracovnících a o změně některých zákonů
 ¶ praxe dle § 5 odst. 1 písm. b zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů
 ¶ organizační a řídící předpoklady
 ¶ znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy
 ¶ občanská a morální bezúhonnost
 ¶ dobrý zdravotní stav
 ¶ znalost Aj nebo Nj vítána

K přihlášce zájemce doloží:
 ¶ ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včet-

ně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), event. další doklady o pro-
hloubení vzdělání, včetně absolvování kurzů a seminářů, seznam pub-
likovaných prací apod.

 ¶ doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměst-
navatelem včetně uvedení funkčního zařazení 

 ¶ strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
 ¶ koncepci rozvoje školy v rozsahu čtyř stran strojopisu (opatřenou da-

tem a podpisem uchazeče)
 ¶ čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. v platném zně-

ní (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971)
 ¶ výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce nebo doklad o jeho 

vyžádání
 ¶ originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ře-

ditele
 ¶ písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto 

řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů v platném znění

Platové zařazení dle platných právních předpisů.

Nástup do funkce: 1. 7. 2019 na dobu určitou 

Termín podání přihlášek: do 10. 4. 2019 (včetně) 

Vyhlašovatel: statutární město Prostějov
Adresa: Magistrát města Prostějova – odbor školství, kultury a sportu, 
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Bližší informace poskytne Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, 
kultury a sportu, tel. 582 329 330
Uchazeči budou ke konkurznímu řízení pozváni písemně.
Obálku označte „KONKURZ  ZŠ – NEOTVÍRAT“

Bloková čištění města – duben r. 2019
02. 04. – blok 1 
Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, Na Vyhlídce, Legionářská, Wichterlova, 
gen. Sachera, Gen. Dudy, Gen. Dudy a Gen. Sachera – spojka, Hloučelní,  
J. Lady (Plumlovská – Mathonova), Plumlovská komunikace SSOK  (kruh. 
objezd J. Lady – Albert)

04. 04. – blok 2 
K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše – V. Špály), K. Svolinského – parkoviště 
(Kpt. O. Jaroše – V. Špály), V. Špály, J. Zrzavého, K. Svolinského (V. Špály 
– Billa), A. Slavíčka, K. Svolinského – parkoviště (V. Špály – Billa)

09. 04. – blok 3
Kpt. O. Jaroše  + parkoviště (K. Svolinského – průchod), A. Fišárka,  
B. Dvorského, C. Boudy, S. Suchardy, Kpt. O. Jaroše – parkoviště, C. Bou-
dy – parkoviště,  komunikace + parkoviště (Kpt. O. Jaroše – C. Boudy)

11. 04. – blok 4 
Melantrichova (Březinova–Polská), E. Králíka + parkoviště, Polská, Rus-
ká, nám. Práce, Dělnická, Březinova, Dykova, Bezručovo nám., průchod 
Florián. nám.– Dykova (Starorežná), cyklostezka Floriánské nám.– Dyko-
va (Starorežná), Plumlovská komunikace SSOK (Polská – kruh. objezd) 
pravá strana směr Krasice

13. 04. – blok 12 a 13 
Mathonova, Mathonova – 1. polovina parkoviště nemocnice od autobusové za-
stávky, 2. polovina parkoviště nemocnice, komunikace zast. MHD u nemocnice

16. 04. – blok 5 
Fanderlíkova (Nerudova – sídl. Hloučela), Obránců míru, J. Švermy, 
Kpt. O. Jaroše (Nerudova – sídl. Hloučela), Nerudova, K. H. Kepky, Me-
lantrichova – parkoviště (Polská – E. Králíka), Fanderlíkova – parkoviště 
(u kotelny u hřiště ZŠ)

17. 04. – blok 6 
Fanderlíkova (Kostelecká – Fanderlíkova 37), J. B. Pecky + parkoviště 
(J.B. Pecky 2–10), Krapkova, Floriánské nám., Hliníky, Resslova, Fander-
líkova – parkoviště  (Fanderlíkova 17–21), J. B. Pecky – vnitroblok + par-
koviště, Krapkova – zálivka (vlevo k U Stadionu), Krapkova – parkoviště 
(vpravo k U Stadionu), parkoviště u Kubusu 2x

24. 04. – blok 7
F. Nováka (F. Nováka 3 – 5), Kostelecká 1 – vnitroblok a parkoviště, Kostelec-
ká 2 – vnitroblok, Kostelecká 3 – vnitroblok, Kostelecká komunikace SSOK – 
(Přikrylovo nám. – most Hloučela), Martinákova, Martinákova – parkoviště, 
Martinákova – Kostelecká – chodník, Martinákova – cyklostezka, Kostelecká 
– cyklostezka

25. 04. – blok 8 
Pernštýnské nám., Kravařova, Fügnerova, Skálovo nám., Školní, Školní – par-
koviště, Školní – cyklostezka, Šerhovní (Vápenice – Školní), Jiráskovo nám., 
Smetanovy sady, Kramářská, Blahoslavova komunikace SSOK, Vápenice ko-
munikace SSOK, Blahoslavova vjezd + parkoviště bývalá Skanska, Hlaváčkovo 
nám. – cyklostezka a parkoviště Atrium, Přikrylovo nám. (zámek) + cyklostezka

30. 04. – blok 9
Palackého komunikace SSOK, Palackého – cyklostezka, Podjezd + parkoviště, 
Podjezd – cyklostezka, Vodní, Vodní parkoviště (parkoviště u mlýna), Vodní 
– cyklostezka, průchod Vodní – Žeranovská, Žeranovská komunikace SSOK, 
Žeranovská – vnitroblok, Žeranovská – parkoviště, Knihařská, U Spořitelny, 
Žižkovo nám., Žižkovo nám. – parkoviště, Poděbradovo nám. + parkoviště 
před KB Zdroj: oddělení komunálních služeb OSÚMM
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Co dál s KASkem, tržnicí a zpustošeným okolím?
Zrekonstruovat, nebo zbourat? 
A když zrekonstruovat, tak jak? 
Po deset let byl prostor okolí KAS 
centra ponechán svému osudu. 
Byla to doba, kdy bývalá politická 
reprezentace bojovala za zájmy 
developera a valná část centra 
města byla nechávána ležet la-
dem v dosti neutěšeném stavu 
s mlhavým příslibem zářných 
zítřku s Manthellanem. Toto ne-
šťastné období je nyní díky pra-
vomocnému rozhodnutí soudu již 
minulostí a před vedením města 
leží rozhodnutí, jak s celým pro-
storem co nejlépe naložit. 

Myslím si, že jedinou správnou 
cestou je vypsání otevřené veřejné 
architektonické soutěže ve spolu-
práci s Českou komorou architektů. 

Architektonická soutěž by 
měla svým zadáním pojmout celé 

dotčené centrum města s důra-
zem na vyřešení všech aktuálních 
problémů lokality, jako je neutě-
šený stav tržnice a vlastně celého 
prostoru Špalíčku, prověřit mož-
né navýšení parkovacích kapacit 
centra pomocí vhodně umístě-
ného parkovacího domu, a pře-
devším stanovit obecná pravidla 
pro další rozvoj území. 

Proč zvolit tzv. veřejnou archi-
tektonickou soutěž? Protože:

1) město získá množství archi-
tektonických návrhů, ze kterých 
může s pomocí odborné poroty 
vybrat ten optimální

2) veřejnost má možnost se 
zapojit do přípravy zadání i ná-
sledného projednávání projek-
tu/návrhu v jeho různých fázích 
od studie až po realizaci a sama 
tak svými připomínkami přispí-

vat k finální podobě realizované-
ho návrhu

3) o vítězi nerozhodují pouze 
politici, ale rovněž nezávislá od-
borná porota z řad uznávaných 
odborníků

4) soutěž zajistí kvalitu něko-
lika vybraných vítězných návrhů 
a stanoví cenové nároky na jejich 
realizaci 

5) otevřená soutěž vyloučí spe-
kulace o podjatosti a možné ko-
rupci

Hnutí NA ROVINU doporuču-
je, aby soutěž byla vypsána s ná-
sledujícími parametry a zároveň 
aby celé zadání bylo formulováno 
i za přispění participace veřej-
nosti:

1) dojde k zachování KAS cen-
tra a k jeho rekonstrukci, která 
bude svou kvalitou odpovídat 

sálu pro 21. století se zachováním 
kapacity pro 1200 lidí

2) dojde k demolici stávající 
tržnice a k výstavbě zcela nové

3) návrh bude uvažovat i spo-
třebou výstavby nových parkova-
cích míst (např. formou parkova-
cího domu)

4) dojde k vypracování studie 
celého širšího okolí území KAS 
centra, Špalíčku a tržnice (tj. 
včetně placu po bývalé sodov-
kárně) tak, aby z centra města 
postupně zmizely historické jizvy 
a Prostějov měl konečně moder-
ní, živé centrum pro 21. století, 
za které se nebude muset stydět.
 Ing. Petr Lysek, Piráti

Zastupitelský klub 
Na Rovinu!

Celý text článku naleznete 
na http://prostejovnarovinu.cz/

Řemeslo má zlaté dno!
Výše uvedené lidové rčení platilo 
a mělo by platit i nyní. Není žádné 
tajemství, že dobrého a spolehlivého 
řemeslníka, abys pohledal a mnohdy 
se na jeho čas a práci opravdu čeká 
dlouho. Mám v tomto směru veliké 
štěstí, odborníci v mém okolí jsou 
skvělí a odpovědní. Tuto možnost ne-
musí mít každý. Celorepublikově zná-
mý problém nevyřeším. Ano, chceme 
být maximálně vzdělanou společností 
a já si vzdělání velice vážím, ale bez za-
jištění technické podpory všech řeme-
slníků a pracovníků ve všech lidských 
sférách se samo vzdělání nerozvine. 
Nehledě na to, že mnohdy finanční 
i společenské ohodnocení v tomto 
směru u „borců“ s titulem od těch s vý-
učním listem je diametrálně odlišné.

V Prostějově bych uvítala rozvoj 
řemesel.

Vše nejde hned, samo a snadno. 
Zaujalo mne nedávné rozhodnutí 
vedení Pardubického kraje i par-
dubické radnice. Dodatečně, byť se 
možnost nabízela i dříve, zakoupili 
od soukromého majitele Ing. arch. 
Lukáše Smetany a jeho manžel-
ky Automatické mlýny (objekt je 
v seznamu Národních technických 
památek). Do areálu se přesune 
Východočeská galerie, která získá 
větší a působivější prostory. Ved-

le ní vyrostou polytechnické dílny, 
které budou využívat školy, kroužky 
i veřejnost. A ve venkovních prosto-
rách vznikne moderní prostor pro 
výstavní a koncertní akce pod širým 
nebem. V době původního možného 
prodeje se nenašel tahoun, který by 
se záměru vyžití objektu, jak na stra-
ně města nebo kraje ujal. Škoda, 
mohli být dál.

I my v Prostějově máme objekty, 
které by stály za to je využít k prospě-
chu našich občanů, byť v současnosti 
v majetku statutárního města Prostě-
jova nejsou. Připomenu klášter Milo-
srdných bratří – velký objekt se zelení 
uprostřed města nebo bývalý klášter, 
objekt v areálu „staré nemocnice“ či 
vilu Wichterlových a Kovaříkových 
a neopomenu ani zatím městský ma-
jetek – ptenský zámek. Nic není ztra-
ceno. Objekty pro využití nejen pří-
pravy naší mládeže pro rozvoj řemesel 
by se jistě našly.

Jarní dny lákají do přírody, kde 
můžeme pročistit hlavu a promyslet 
třeba i reálný nápad pro rozvoj řeme-
sel v Prostějově a nejen pro tyto účely. 

Přeji společně s kolegou Ing. Pe-
trem Kousalem dobré prožití jarních 
dnů i velikonočních svátků.

MVDr. Zuzana Bartošová  
KDU-ČSL Prostějov

 

POZVÁNKA 
 
 
Přijměte pozvání na veřejnou diskuzi k plánované revitalizaci  
 

a) Městské Tržnice 
b) Parkovacího Domu 
c) Kulturního Centra 
d) Městské Zeleně 
e) Veřejného Majetku 
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1. 4. 2019 se stěhujeme ze Spea na novou adresu 
Na Šibeníku 941/1, Olomouc

Jak se k nám objednat?

EUC Klinika Olomouc
 www.eucklinika.cz/olomouc 
 +420 722 227 558

• Nový mamograf s minimální  
radiační zátěží

• Preventivní ultrazvuk
• Mamární poradna v budově
• Bezplatné parkování
• Bezbariérový přístup

MAMOCENTRUM

Na bezplatné preventivní 
mamografické vyšetření má 
jednou za dva roky nárok 
každá žena ve věku od 45 let.

Přivítejte jaro s bylinkami

Nejprve bych chtěl poděkovat všem, 
kteří vyslyšeli výzvu v lednovém čís-
le a zaslali mi fotky po pár týdnech 
cvičení a detoxikace organismu. Dě-
kuji za odvahu, děkuji jim za to, že 
do toho šli. Cenu pro vítěze, expan-
dér na cvičení, jsem již předal.

Uplynuly tři měsíce a je tedy čas 
se opět podívat na bylinky. Hodně 
z vás nyní vyráží do přírody, proto 
úvodem dvě zamyšlení. Nejprve 
nad několika nesmyslnými příka-
zy. Když vám prodám bylinky, tak 

nesmím říct, na co jsou a pokud 
vám řeknu, co léčí, nesmím vám 
je prodat. Možná i pamatujete, co 
to vyvolalo toto nařízení v bylinko-
vých lékárnách. Sice byl v roce 2012 
schválen seznam povolených tvrze-
ní, z nich je ale asi málokdo moudrý. 
Nyní vyšla Vyhláška č. 58/2018 Sb., 
která například říká, že při výrobě 
potravin je zakázané užít devětsil, 
lapacho a další bylinky. Nebudu se 
raději zamýšlet, jaký by to mohlo 
mít další dopad. Nedávno ve Fran-
cii třeba za vychvalování kopřivy 
dokonce hrozilo vězení.

Teď trochu praktičtější stať. 
Možná vám někdo řekne, že třeba 
medvědí česnek trhat nesmíte, že 
je chráněný. Není tomu tak. Je sice 
hodně zdravý, obsahuje antibakte-
riální alicin, ale chráněný rozhod-
ně není. Ovšem stejně jako na jiné 
bylinky, vztahují se na něj pravidla 
lokality, ve které roste. Pokud jej 
tedy budete trhat v přírodní rezer-
vaci, a pár jich okolo Prostějova 

je, porušujete zákon č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
V přírodní rezervaci smíte sbírat 
pouze plody, v národní přírodní 
rezervaci ani ty ne. Vždy ale záleží 
především na tom, jak se k přírodě 
chováte. Třeba zrovna zmiňovaný 
medvědí česnek je velmi odolný 
a určitě jej šetrným trháním ne-
zničíte. Spíše trpí až brutálním 
kácením, jak pozoruji na svých 
toulkách přírodou.

Které bylinky jsou spojené s ja-
rem? Vrátím se k již zmiňované-
mu medvědímu česneku. Je výraz-
ným antioxidantem, má třeba vliv 
i na tvorbu kolagenu, to zajímá 
sportovce, ale je i výrazným zdro-
jem vitamínu C. Má především 
ale nemalé antiparazitální účinky. 
Znáte ten vtip, kdy se veterinář 
ptá, „Jak často odčervujete svého 
psa?“, „Dvakrát ročně.“, „A jak čas-
to sebe?“ Já mohu říct, že díky med-
vědímu česneku to jedenkrát ročně 
dělám. Jak jste na tom vy?

Další jarní bylinky, které mů-
žete nyní v přírodě najít, jsou 
například pampeliška, kopřiva, 
nebo květ černého bezu. Právě 
černý bez má výrazné čistící účin-
ky na naše tělo, pomáhá zbavovat 
usazených toxinů, zejména kyse-
liny močové a tím léčí dnu a rev-
ma.  Čaj z květů černého bezu na-
víc výborně chutná.

Na závěr si nechávám pampe-
lišku. Stále tvrdím, že je to náš 
kořen žen-šen. Umí odplavovat 
z těla jedy a toxiny. Také po-
vzbuzuje funkci trávicích orgánů 
a jater. Na jaře díky vysokému 
obsahu vitamínů a minerálních 
látek zahání únavu. Chcete další 
výzvu? Já teď každý den spořá-
dám pět pampeliškových stvolů. 
Pamatujete, jak jsme jako děti 
na tyto stvoly neúspěšně pískali. 
Ani jsme netušili, že tím podpo-
rujeme svoje zdraví. Ať chutná.

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



Akční ceny produktů platné od 1. 4.–30. 4. 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, Ducray, 
La Roche-Posay, Nuxe, Vichy 

  obuv Santé  

  Sunar lékárna

Lékárna Mamed Prostějov 

90 tbl

60 kostek

299 Kč

60+60 cps

2x40 g

100 g

60 cps

100 tbl

310 Kč

155 Kč

144 Kč

589 Kč

229 Kč
100 g

249 Kč

71 Kč

149 Kč

349 Kč

Lékárna Mamed Prostějov 

289 Kč

Lékárna Mamed Prostějov 
100 tbl

109 Kč

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

NÁPLŇ PRÁCE:
•   Vedení kolektivu 30ti zaměstnanců – tvorba plánu výroby 

dle výrobních požadavků a termínů výroby (napočítání denní 
výroby na jednotlivé pracovníky), organizace práce na svěřeném 
úseku, zajištění plynulosti výroby, přidělování práce jednotlivým 
zaměstnancům, kontrola dodržování pracovních postupů dle 
vzorových výrobků. 

•   Přinášení a odnášení mezivýrobků a hotových výrobků mezi 
pracovními stoly, mezioperační kontrola. Kontrola úkolových listů, 
zpracování podkladů pro mzdy.

NABÍZÍME:
•  Zajímavé mzdové ohodnocení, měsíční prémie za plnění 

úkolových norem, podíl na hospodářských výsledcích společnosti 
(13. plat), příspěvky na stravování, práce na HPP. 

významný evropský výrobce 
sportovních míčů a jiných 
sportovních potřeb

Své životopisy s názvem nabízené pracovní pozice
zasílejte do 14. 4. 2019.

Bližší informace vám poskytne Hana Lambot Wiesinger, personální manažerka
tel.: +420 582 314 264, +420 736 510 793, e-mail: h.wiesinger@gala.cz

adresa: Gala a.s., Západní 1/75, 797 32  Prostějov – Krasice

MISTR ŠICÍ DÍLNY/INSTRUKTOR

MAKOVEC a.s. přijme:

• PRACOVNÍK 
ÚDRŽBY V 
DRŽOVICÍCH  
(elektromechanik)

• dvousměnný provoz
• plat 23–29 000 Kč, stravenky 120 Kč  

(plně hrazené zaměstnavatelem)
• půlroční prémie
kontakt: 777 356 060

• PRACOVNÍK ÚDRŽBY 
VE SMRŽICÍCH 
(elektromechanik)

• jednosměnný provoz
• plat 24–28 000 Kč, stravenky 120 Kč  

(plně hrazené zaměstnavatelem)
• půlroční prémie
kontakt: 777 356 060
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