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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

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

Příprava vozidel na STK
Měření emisí

SVĚŘTE SVŮJ VŮZ
DO RUKOU ODBORNÍKŮ

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

Vážení občané,
v minulých dnech proběhlo v ob-
řadní síni naší radnice předávání 
Cen města Prostějova. Těmi oce-
ňujeme  mimořádné  činy  a  mi-
mořádný přínos osobností nebo 
institucí pro život v Prostějově.

Minulé,  současné  a  zřejmě 
i  budoucí  držitele  našich  Cen 
spojuje  jedna důležitá věc, a  to 
ochota  udělat  něco  pro  své 
město, pro komunitu  lidí, kteří 
v  něm  žijí.  Někteří  z  nich  vy-
nikli  ve  svých profesích  a  šířili 
dobré  jméno  Prostějova  doma 
i v zahraničí. Jiní věnovali práci 
pro druhé  svůj  volný  čas. Ved-
li  mladší  generace  ke  sportu, 
k umění nebo mnohokrát poda-
li ruku lidem, kteří měli v životě 
méně štěstí než oni. Stali se tak 
důležitými  vzory  pro  své  okolí 
a často mají také své následov-
níky,  kteří  pokračují  v  jejich 
práci.

Z  rozhovorů  s  oceněnými 
vím,  že  si  získání  Ceny  města 
Prostějova  váží  a  považují  je 
za čest. Proto bych  jménem na-
šich občanů rád uvedl, že stejně 
tak  my  považujeme  za  čest,  že 
držitelé cen svůj život nebo ale-
spoň  jeho  část  spojili  s  naším 
městem a stali se součástí našich 
životů.

Cena  města  Prostějova  není 
pouze  oceněním  vydaným  ně-
jakou  institucí nebo úřadem. Je 
to výraz díků celé komunity oby-
vatel města.   Děkuji  proto  ještě 
jednou všem oceněným za jejich 
dlouholetou činnost.

SLOVO PRIMÁTORAProstějov zazářil v celorepublikovém 
výzkumu Město pro byznys 2018
Prostějov  se  výborně  podnikatelsky 
rozvíjí, což mu zajistilo vítězství v ce-
lorepublikovém  srovnání  výsledků 
výzkumu Město pro byznys. Na finá-
lových  stupních  vítězů  ho  následují 
stříbrný Humpolec a bronzové Brno. 
Výzkum  již  jedenáctým  rokem  hod-
notí podnikatelské prostředí a přístup 
veřejné správy ve všech obcích s roz-
šířenou působností v České republice.

Celorepublikovým vítězem se sta-
lo  město  Prostějov,  které  vykazuje 
skvělé  výsledky  v  aktuálním  rozvoji 
podnikatelského  prostředí.  Město 
má  velmi  vysoký  podíl  právnických 
osob,  vysoký  podíl  malých  a  střed-
ních  firem,  stejně  jako  vysoký  růst 
počtu  ekonomických  subjektů.  Pra-
covní trh zaznamenává velmi nízkou 
nezaměstnanost,  podnikatele  láká 
dobrá  dopravní  dostupnost  města. 
V  přístupu  veřejné  správy  boduje 
Prostějov  zejména  výbornou  komu-
nikací  s  podnikateli. Má  velmi  kva-
litní webové stránky z pohledu pod-

nikatele,  dále  kvalitní  elektronickou 
komunikaci, která  je v rámci výzku-
mu ověřována mystery testováním.

„Mám z toho velkou radost. Pro-
stějov  je  výborné  místo  pro  život 
a podnikatelské prostředí s  tím na-
prosto souvisí. Město pro byznys  je 
velké  ocenění,  kterého  si  vážíme. 
Jsme  rádi  za  kvalitní  podnikatel-
ské prostředí a také za to, že máme 
přívětivý  úřad.  Je  to  úřad,  který 
dává  jasné  informace,  v  dostatečné 
rychlosti  a  kvalitě.  Náš  magistrát 
pracuje, a to nejen pro podnikatele, 
rychle a kvalitně. Aktuálně přemýš-
líme  o  dalších  pobídkách  pro  pod-
nikatele  v  malé  průmyslové  zóně,“ 
uvedl k celorepublikovému vítězství 
primátor Prostějova František Jura.

Celkové pořadí – Město  
pro byznys 2018
1. Prostějov
2. Humpolec
3. Brno

4. Olomouc
5. Jihlava
6. Pardubice
7. Frýdek-Místek
8. Zlín
9. Pacov
10. Pelhřimov
11. Jablonec nad Nisou
12. Hranice
13. Uherské Hradiště
14. Dobruška
15.  Brandýs nad Labem / Stará Bo-

leslav
Srovnávací  výzkum  Město  pro 

byznys již jedenáctým rokem hod-
notí  podnikatelský  potenciál měst 
a  obcí  v  České  republice.  Detail-
nímu  zkoumání  jsou  podrobena 
všechna města a obce s rozšířenou 
působností v České republice. Ana-
lytici agentury Datank, která za vý-
zkumem  stojí  po  datové  stránce, 
dělí  své  hodnocení  do  dvou  hlav-
ních  kategorií,  podnikatelské  pro-
středí  a  přístup  veřejné  správy. 
Pořadí  vyhodnocuje  za  jednotlivé 
kraje  a  také  za  celou  republiku. 
Pro  pracovníky  městských  úřadů, 
podnikatele, ale i širokou veřejnost 
je  sestavován  jedinečný  žebříček 
nejlepších  měst  s  největším  pod-
nikatelským  potenciálem  v  ČR. 
V  rámci  výzkumu  jsou  shrnuty 
všechny  důležité  informace  a  sta-
tistická  data,  která  dále  rozvíjejí 
diskuzi  o  vývoji  podnikatelského 
prostředí v ČR.  David Pavlát, 

PR Specialist

Jaro v Prostějově!
Líbí se vám květinová výzdoba ve městě? A co roz-
kvetlé  parky?  Chcete  se  pochlubit  svými  záběry 
na  rozkvetlý  Prostějov?  Pokud  ano,  zúčastněte  se 
fotografické soutěže a zašlete nám elektronicky své 
záběry na e-mailovou adresu: soutez@kdykdeco.cz. 
Fotografovat a zasílat můžete až do konce května. 
Zajímavé postřehy  se objeví na  facebooku města. 
Vítězové obdrží od města obrazovou knižní publi-
kaci.  Tak neváhejte a foťte! 

Blíží se výročí sametové revoluce
Máte doma fotografie ze 17. listopadu 1989, o které byste se chtě-
li podělit s ostatními? Město Prostějov připravuje ke 30. výročí 
listopadových událostí kulturně-společenskou akci, jejíž součástí 
bude prezentace fotografií z Prostějova roku 1989.

Fotografie můžete elektronicky zasílat na adresu. same-
tovarevoluce@prostejov.eu , případně osobně přinést na od-
dělení  DUHA  pracovnicím Martině  Drmolové  nebo  Aleně 
Dvořákové. 

Předem děkujeme.
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Den se složkami integrovaného záchranného systému

Slavnostní oceňování strážníků městské policie a pracovníků, kteří se zasloužili o bezpečí v Prostějově – 26. 4. 2019
1.  Čestný odznak Městské  

policie Prostějov ZA VĚR-
NOST I. stupně – za 25 let 
služby:
str. František ADÁMEK
str. Jana ADÁMKOVÁ
str. Martin AMBROS
str. Anton GRÉGER
str. Antonín ŘÍHA 
str. Bc. František SOUŠEK

2.  Čestný odznak Městské  
policie Prostějov ZA VĚR-
NOST II. stupně – za 20 let  
služby:
str. Věra PAVLÍKOVÁ

3.  Čestný odznak Městské po-
licie Prostějov ZA VĚRNOST 
III. stupně – za 15 let služby:
str. Jaroslav SMÉKAL
str. Pavel SMIČKA
str. Pavel ŠVIHÁLEK

4.  Čestný odznak Městské  
policie Prostějov  
ZA ZÁSLUHY
str. Miroslav HERINK
str. Bc. Martina PŘECECHTĚ-
LOVÁ
str. Petr FRÖMEL

npor. Bc. Robert BABIČKA
prap. Jiří NOVOTNÝ

mjr. Mgr. Karel PROCHÁZKA
Josef KRÁSENSKÝ

Tomáš KOUTNÝ
Miroslav PIŠŤÁK

5.  Čestná plaketa  
Městské policie Prostějov
Ing. Jiří ROZEHNAL
Mgr. Petra ORÁLKOVÁ
Bc. Jan ZATLOUKAL 

Ocenění odznakem územního 
odboru PČR – předává vedoucí 
odboru

str. Martin AMBROS
str. Lukáš NAJMAN 

se na prostějovském velodromu opět setkal s obrovským zájmem veřejnosti, zejména žáků prostějovských škol.
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POTŘEBUJETE PRODAT  
VAŠI NEMOVITOST?

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

U nás jste na správné adrese.
NABÍZÍME :
a  VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ
a  DATABÁZI POPTÁVAJÍCÍCH KLIENTŮ 

S PROVĚŘENOU BONITOU
a  ŠIROKOU INZERCI NEMOVITOSTÍ
a  PRÁVNÍ SERVIS ADVOKÁTNÍ KACELÁŘE
a  BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ
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.
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Pokud chcete bez starostí prodat 
svoji nemovitost, obraťte se na nás. 
Naléhavě hledáme pro své klienty:

▪ Byt v Prostějově,
původní stav
nevadí

▪ Dům nebo
chalupu k bydlení
do 20 km

www.rkokno.cz734 747 528
Drozdovice 1027/4, 796 01 Prostějov

Mgr. Lenka Zápařková

Ing. Soňa Ošlejšková

Pokud chcete bez starostí prodat 
svoji nemovitost, obraťte se na nás. 
Naléhavě hledáme pro své klienty:

▪ Byt v Prostějově,
původní stav
nevadí

▪ Dům nebo
chalupu k bydlení
do 20 km

www.rkokno.cz734 747 528
Drozdovice 1027/4, 796 01 Prostějov

Mgr. Lenka Zápařková

Ing. Soňa Ošlejšková

Pokud chcete bez starostí prodat 
svoji nemovitost, obraťte se na nás. 
Naléhavě hledáme pro své klienty:

▪ Byt v Prostějově,
původní stav
nevadí

▪ Dům nebo
chalupu k bydlení
do 20 km

www.rkokno.cz734 747 528
Drozdovice 1027/4, 796 01 Prostějov

Mgr. Lenka Zápařková

Ing. Soňa Ošlejšková

Bloková čištění města – červen 2019
06. 06. – blok 22 

nám. Odboje, Hybešova, J. Kuchaře, Neumannovo nám., Vrlova, Kotěrova, Kotěrova – par-
koviště, Vencovského, Barákova II (Kotkova – nám. Odboje), V. Outraty (Kotkova– Arbesovo 
nám.), Arbesovo nám., Zborov, Olomoucká komunikace SSOK pravá strana (Vrlova–Říční)

11. 06. – blok 23 Žešov 

křižovatka 0462 – směr palírna k mostu 1/46, křižovatka 0462 – směr přes obec 
křižovatka II/433, odbočka v centru obce, točna

13. 06. – blok 24

Barákova I, Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kollá-
rova, nám. Spojenců, Divišova, Slovenská, Milíčova, Al. Krále, Lužická, Budovcova, 
Budovcova parkoviště, vnitroblok Olomoucká–Budovcova, Olomoucká komunikace 
SSOK křižovatka Vojáčkovo nám. – Barákova pravá strana směr železniční přejezd

18. 06. – blok 25 

Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka, Vrahovická – autobusové nádraží, Janáčkova, 
V. Ambrose, Karlov, Vrchlického, Vrahovická komunikace SSOK křižovatka Svatopluko-
va–Janáčkova směr železniční přejezd

20. 06. – blok 26 

Anenská – parkoviště u sběrného dvora, Anenská – parkoviště aquapark, cyklostezka 
za aquaparkem, spojka Krasická – Anenská včetně kruhových objezdů, Drozdovice–
Anenská + nové parkoviště, spojka Krasická–Anenská cyklostezka a zeleň

25. 06. – blok 27 

Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská, Na Příhoně, Winklerova, Sokolská, Švabinského, 
Rozhonova, Pražská

27. 06. – blok 28 

Husovo nám., Husovo nám. rekonstruovaná část, Husovo nám. rekonstruovaná část 
parkoviště, Joštovo nám., Slezská, Mojmírova, Předina, Dolní – obslužná (Dolní 15 – 
97), Dolní – chodník s cyklostezkou, Dolní SSOK
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Dopravně  
výchovné akce 
BESIP

Rada města opět podpoří doprav-
ně výchovné akce. 

„Na podporu bezpečnosti a pre-
vence  kriminality  poskytneme  
40  tisíc  korun,  které umožní  od-
boru  dopravy  mimo  jiné  organi-
začně zajistit pořádání celostátně 
vyhlašovaných  dopravních  sou-
těží  jako  jsou  Dopravní  soutěž 
mladých  cyklistů,  Děti,  pozor, 
červená  a  dalších  a  dále  pořídit 
propagační materiál  pro  výchov-
né akce pořádané v rámci preven-
ce  v  oblasti  bezpečnosti  silniční-
ho  provozu,“  nastínil  primátor 
města Prostějova František Jura.

Pořádání  soutěží  s  dopravní 
tematikou  a  organizace  výchov-
ných  akcí  je  součástí  prevence 
v  oblasti  bezpečnosti  silničního 
provozu.  Tuto  prevenci  je  město 
Prostějov,  jakožto pověřená obec 
s rozšířenou působností, povinno 
ze zákona provádět. 

„Nehledě  na  zákonnou  po-
vinnost  jsme  skutečně  rádi,  že 
můžeme  v  této  oblasti  pomáhat. 
Finanční  prostředky  jsou  urče-
ny na úhradu nákladů  spojených 
s  pořádáním  soutěží  a  výchov-
ných akcí a dále pro nákup propa-
gačních předmětů pro preventiv-
ní  činnost  v  oblasti  bezpečnosti 
silničního  provozu.  Z  částky  40 
tisíc půjde 30 tisíc na nákup ma-
teriálu  potřebného  pro  zajištění 
dopravních  soutěží,  na  nákup 
cen pro vítěze a na nákup propa-
gačního  materiálu  preventivního 
charakteru  a  10  tisíc  na  nákup 
občerstvení  pro  účastníky  do-
pravních soutěží,“ konkretizovala 
náměstkyně Alena Rašková.

-kaa-

Jak to bude s předzahrádkami 
v Prostějově? 
Před časem se v médiích a na so-
ciálních  sítích  bouřlivě  disku-
tovalo  o  budoucnosti  a  vzhle-
du  restauračních  předzahrádek 
v  Prostějově.  Důvodem  je  nová 
vyhláška, která vešla v platnost. 

„Přestože ve vztahu k provozo-
vatelům  předzahrádek  proběhla 
rozsáhlá  informační  a  připomín-
kovací  kampaň,  zahájená už  loni 
v  dubnu  a  ukončená  v  únoru  le-
tošního  roku,  teprve  s  platností 
vyhlášky  si  nová  pravidla  začali 

někteří  provozovatelé  předza-
hrádek  uvědomovat  a  reagovat 
na  ně,“  vysvětluje  náměstek  pri-
mátora Jiří Rozehnal.

Na  základě  řady  zejména  ne-
gativních reakcí tak došlo k další 
sérii jednání zástupců města, ma-
gistrátu a restauratérů a nakonec 
se podařilo vyjednat konsenzus.

„Byla vydána rozhodnutí o vý-
jimkách,  aby  měli  provozovatelé 
předzahrádek  čas  připravit  se 
na  změnu.  Jeden  z  provozova-

telů  byl  vyzván  k  doplnění  pod-
kladů  pro  rozhodnutí  a  ve  dvou 
případech  běží  lhůta  pro  vydání 
zmíněného dokumentu,“ potvrdil 
náměstek Rozehnal.

-jg-

Vzdělávání pedagogů podpoří dva projekty

Rada města odsouhlasila dva pro-
jekty, které podpoří další vzdělá-
vání pedagogických pracovníků.

„Podporujeme profesní  růst pe-
dagogů,  který  se  logicky  promítne 
ve  prospěch  dětí.  Dostane  se  jim 
tak  ještě  více  kvalitní  výuky,  která 
se dotýká nových postupů a nových 
technologií,“ nastínil náměstek pri-
mátora Jan Krchňavý. 

První projekt s názvem „Učíme 
se s radostí“ se bude týkat Mateř-
ské  školy  Prostějov  v  Moravské 
ulici.

„V  rámci  tohoto  projektu  bude, 
jak už bylo řečeno, podpořeno další 
vzdělávání  pedagogických  pracov-
níků  a  dojde  také  k  personálnímu 
posílení o školního asistenta ve výši 
úvazku  0,1  na měsíc.  Konkrétně  se 
bude  jednat  o  výuku  informační 
a  komunikační  technologie,  budou 
pořádána  komunitně  osvětová  se-
tkávání, pravidelně budou probíhat 
aktivity na rozvoj spolupráce s rodiči 
dětí,“ pokračuje Krchňavý s  tím,  že 
pro  projekt  bude  z MŠMT  volněno 
více jak 6oo tisíc korun. Projekt „po-
běží“ od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Podobný  program  se  bude 
týkat  Sportcentra,  domu  dětí 

a mládeže  Prostějov.  I  zde  radní 
podpořili    realizaci projektu „Ša-
blony  II“  v  operačním  programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání.  

„Projekt  se  dotýká  osobnostně 
profesního rozvoje pedagogů pro-
střednictvím  dalšího  vzdělávání, 
vzájemného  setkávání  a  sdílení 
zkušeností. Pomůže při zájmovém 
vzdělávání, a to například zaměst-
náním školního asistenta. V něko-
lika oblastech dojde ke zkvalitnění 
materiálního vybavení organizace 
- vybudováním klubu pro modelá-
ře  či  moderních  technologických 
dílen,“  dodal  náměstek  Krchňa-
vý. Zde se bude  finanční podpora 
z  MŠMT  pohybovat  v  částce  více 
jak 2,5 milionu korun a sama rea-
lizace projektu bude od 1. 9. 2019 
do 31. 8. 2021.  -kaa-

Výborně, třídíme odpad, ale…
Prostějov  patří  dlouhodobě 
k městům,  kde  lidé  poměrně  po-
ctivě  třídí  odpad,  což  je  pocho-
pitelně  dobře.  I  z  toho  důvodu 
rozhodlo  vedení  města  o  navýše-
ní  frekvence  svozu  tříděného  od-
padu a na řadě míst byly přidány 
příslušné  kontejnery.  Přesto,  ze-
jména  po  víkendech  a  svátcích, 
připomínají některá kontejnerová 
hnízda spíše černé skládky. Nepo-
řádek  kolem, mnohdy  i  věci,  kte-
ré  do  tříděného  odpadu  nepatří 
(obkladačky, sedačky, autobaterie 
apod.).  Pachateli  černé  skládky 
přitom  hrozí  pokuta  až  do  výše  

5 tisíc korun. Druhým problémem 
je,  že odpad  je  sice  vytříděn, nic-
méně  válí  se  u  kontejnerů.  Tady 
někdy  stačí  pouze  „neumisťovat 

do kontejnerů vzduch“. Tedy kar-
tony  či  plasty  sešlápnout.  Děku-
jeme,  že  nám  pomůžete  udržovat 
pořádek ve městě!  -jg-
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Město opět posílá peníze na  
čištění vody v Plumlovské přehradě
Dotační  peníze  tak  pomohou  ži-
votnímu prostředí.

„Město  Prostějov  podporuje 
čištění  vody  na  Plumlovské  pře-
hradě.  Stejně  tak  jako  v  letech 
minulých  tak  i  letos  vypomůže 
ke  zlepšení  jakosti  vody,“  uved-
la  náměstkyně  primátora Milada 
Sokolová  s  tím,  že  k  dotační  in-
jekci  dochází  na  základě  jednání 

zástupců  vedení  města  v  minu-
lých letech, kdy padl příslib, že se 
bude  podílet  na  částečné  úhradě 
nákladů na provoz  srážecích  sta-
nic na přítocích vody do přehrady 
Plumlov.

Povodí  Moravy,  s.p.,  Brno 
na tato opatření tak získá od měs-
ta Prostějova 50 tisíc korun.

„Peníze  konkrétně  půjdou 

na  nákup  a  použití  síranu  žele-
zitého  do  srážecích  stanic.  Síran 
vysráží fosfor a tím eliminuje pří-
sun živin způsobujících nárůst si-
nic,“ vysvětlila dále Sokolová.

Celkové  náklady  na  provoz 
srážecích  stanic  činí  zhruba  700 
tisíc korun, z toho 200 tisíc hradí 
Povodí  Moravy,  s.p.,  z  vlastních 
zdrojů.  Dofinancování  je  pak  ře-

šeno dotacemi získanými od Olo-
mouckého kraje, města Prostějo-
va a okolních obcí.  

-kaa-

Ve městě bude dobíjecí stanice pro elektromobily

Rada  města  Prostějova  vyhlašuje 
záměr  pronájmu  části  pozemku 
za  účelem  umístění  a  provozování 
dobíjecí stanice/stanic pro elektro-
mobily. 

Město  Prostějov  připravuje  pro 
majitele elektromobilů novinku v po-
době další dobíjecí stanice/stanic. 

„Začali  jsme  proto  jednat  se 
zájemci  o možnosti  výstavby dobí-
jecích  stanic/stanice  a  vytipování 
vhodné  lokality.  Na  základě  obdr-
žených  stanovisek  byla  zájemcům 
-  společnosti  E.ON  Česká  repub-
lika,  s.r.o.,  a  společnosti  ČEZ,  a.s., 
nabídnuta  pro  výstavbu  lokalita 
parkoviště  za  nákupním  centrem 
KUBUS, v ulici Plumlovská,“ nastí-
nil primátor František Jura.

„Konkrétně jde o veřejné parko-
viště umístěné blízko centra v těsné 
blízkosti  trafostanice,  tedy  vhodné 

pro výstavbu rychlodobíjecí stanice. 
Oběma  společnostem  lokalita  vy-
hovuje a o výstavbu stanice nadále 
mají  zájem,“  doplnil  první  náměs-
tek primátora Jiří Pospíšil. 

Výše  uvedené  parkoviště  s  cel-
kovým počtem 52 parkovacích stání 
je v současné době v nájmu společ-
nosti FCC Prostějov,  s.r.o.,  za úče-
lem jeho provozování. 

„Máme  dohodnuto,  že  vyjmeme 
trojici  dotčených  parkovacích  míst 
z  nájemní  smlouvy,  přičemž  dvě  ze 
tří  by  sloužila  pro  účely  vyhrazené-
ho  stání  pro  elektromobily  a  jedno 
pro umístění a provozování dobíjecí 
stanice/stanic.  Město  jako  pronají-

matel by tak mohlo uzavřít napřímo 
s provozovatelem dobíjecí stanice pro 
elektromobily jako nájemcem nájem-
ní smlouvu, a to po vzájemně dohod-
nutou dobu. Vše  s ohledem na nut-
nost  finanční  investice  do  projektu 
instalace  stanice  včetně  přívodního 
kabelu elektrické energie, pravděpo-
dobně na dobu určitou, a to minimál-
ně deset  let,“ přidal vysvětlení první 
náměstek  Pospíšil  s  tím,  že  celkově 
navyšující se počet elektromobilů vy-
žaduje pozornost vedení města a vý-
stavbu takových stanic. 

Jedná se o další z realizovaných 
kroků  v  projektu  strategie  smart 
city v Prostějově.  -kaa-

Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2018   
Rozpočtové hospodaření statutární-
ho města Prostějova skončilo v roce 
2018  záporným  výsledkem  hospo-
daření ve výši 18,1 mil. Kč. 

„Oproti  plánované  rozpočtované 
ztrátě k 31. 12. 2018 ve výši 217,4 mi-
lionů korun jde o výsledek z hlediska 
rozpočtového hospodaření statutár-
ního města  Prostějova  za  rok  2018 
velice  příznivý.  Skutečný  výsledek 
hospodaření  totiž  vykázal  opro-
ti    plánovanému  výsledku  hospo-
daření  hodnotu  plus  199,3  mil.  Kč 
a  hospodaření  statutárního  města 
Prostějova za  rok 2018 skončilo  té-
měř  vyrovnaným  výsledkem,“    na-
stínil výsledek primátor města Pro-
stějova František Jura.

Hospodářského  výsledku  se 
podařilo  dosáhnout  zejména  díky 
úspoře na výdajové stránce rozpočtu 
města, kde bylo uspořeno 174,5 mil. 

Kč z celkového upraveného rozpočtu 
výdajů a současně mělo na výsledek 
hospodaření  pozitivní  vliv  i  vyšší 
plnění  rozpočtu  na  straně  příjmů 
(102,27 %), což činí ve finančním vy-
jádření částku 24,8 mil. Kč.

Účetní  výsledek  hospodaře-
ní  dosáhl  hodnoty  208,6  mil.  Kč 

před  zdaněním,  179,5  mil.  Kč 
po zdanění.

Hospodaření města  za  rok 2018 
ověřila  auditorská  společnost  AU-
DIT TEAM, s. r. o., Olomouc s výro-
kem, že účetní závěrka podává věrný 
a poctivý obraz aktiv a pasiv statutár-
ního města Prostějova k 31. 12. 2018 

a nákladů a výnosů a výsledku jeho 
hospodaření  za  rok 2018 v souladu 
s českými účetními předpisy.

Ukazatel dluhové služby:       0 %
Hospodaření  statutárního 

města  Prostějova  k  31.  12.  2018:  
1 306 635 180,33 Kč

-kaa-

č. ř. Druhové třídění Schválený rozpočet 
2018

Upravený rozpočet 
2018

Skutečnost hospoda-
ření k 31. 12. 2018

% plnění rozpočtu

1 Celkové příjmy 911 696 250,00 1 089 193 177,35 1 113 970 387,52 102,27

2 třída 1 - daňové příjmy 718 397 540,00 753 397 540,00 768 810 284,01 102,05

3 třída 2 - nedaňové příjmy 113 125 580,00 128 646 933,99 137 031 911,15 106,52

4 třída 3 - kapitálové příjmy 22 603 000,00 90 403 562,00 91 444 051,00 101,15

5 třída 4 - přijaté dotace 57 570 130,00 116 745 141,36 116 684 141,36 99,95

6 Celkové výdaje 1 109 520 120,00 1 306 635 180,33 1 132 090 387,59 86,64

7 třída 5 - běžné výdaje 779 083 450,00 830 928 137,63 758 494 088,13 91,28

8 třída 6 - kapitálové výdaje 330 436 670,00 475 707 042,70 373 596 299,46 78,53

9 Výsledek hospodaření -197 823 870,00 -217 442 002,98 -18 120 000,07  
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Dopravní řešení  
před městským hřbitovem
Město  připravuje  projektovou  do-
kumentaci  pro  dopravní  řešení  uli-
ce a doplnění chybějícího přechodu 
u Městského hřbitova Prostějov.

„Projekt  bude  řešit  obnovu  pře-
chodu  zaniklého  po  krajské  re-
konstrukci  ulice.  Máme  za  sebou 
jednání  s  Policií  ČR  Prostějov,  kde 
bylo odsouhlaseno,  že u městského 
hřbitova  vznikne  přechod  či  místo 
pro  přecházení,“  nastínil  primátor 
města Prostějova František Jura.

Radní  města  proto  příslušnému 
odboru  uložili  zajistit  zpracování 
projektové dokumentace ve variantě 
s přechodem / místem pro přechá-
zení. 

„Dokumentace  si  vyžádá  zhruba 
210 tisíc korun. Konkrétně se jedná 
o  finanční  prostředky  na  zpracová-
ní  projektové  dokumentace,  která 
bude řešit křížení komunikace a pěší 
trasy  buď  přechodem  pro  chodce, 
nebo místem pro přecházení. Záro-
veň bude projekt obsahovat situační 
návrh  nového  uspořádání  zpevně-

ných  ploch  chodníku,  cyklostezky, 
zastávkového  zálivu  s  nástupištěm 
a  parkovací  stání,“  konkretizoval 
náměstek  primátora  Jiří  Rozehnal 
s  tím,  že  o  zpracování  projektové 
dokumentace  pro  společné  územní 
rozhodnutí  a  stavební  povolení  se 

postará  společnost  ALFAPROJEKT 
OLOMOUC,  a.s.,  která  předložila 
nejvýhodnější nabídku. 

Projektová dokumentace má být 
připravena  s  termínem  realizace 
do 31. 10. 2019. 

-kaa-

Kompostéry a nádoby na bioodpad  
budou ve vlastnictví občanů, kteří je užívají 
Jde  o  bezúplatný  převod  700 
kusů  kompostérů  a  600  kusů 
nádob  na  bioodpad  zapůjčených 
občanům  města  v  rámci  realiza-
ce projektu „Systém pro separaci 

bioodpadu  ve  městě  Prostějov“. 
V roce 2011 byl ve městě zrealizo-
ván  prvotní  projekt  na  zavedení 
separace biodpadu, kde byly poří-
zeny kompostéry na podporu do-
mácího  kompostování  a  nádoby 
pro  zavedení  pravidelného  svozu 
bioodpadu  z  domácností  (rodin-
ných domů a zahrad). 

„Kompostéry  a  nádoby 
na  bioodpad  byly  bezúplatně  vy-
půjčeny  občanům  města  formou 
smluv o výpůjčce. To se nyní změ-
ní a lidé je získají do svého vlast-
nictví,“ předeslal primátor města 
Prostějova František Jura.

Na  realizaci  tohoto  projektu 
získalo  město  dotační  finance, 
bylo  však  potřeba  dodržet  určité 
podmínky. 

„Jednou  z  podmínek  poskyt-
nuté  podpory  byla  udržitelnost 
projektu  po  dobu  nejméně  pěti 
roků,  kdy  příjemce  dotace  byl 
povinen  zabezpečit,  že  předmět 
podpory  nebude  převeden  na  ji-

nou  osobu.  Součástí  projektu 
byl  i záměr města, že po ukonče-
ní  udržitelnosti  projektu  budou 
kompostéry  a  nádoby  na  biood-
pad  bezúplatně  převedeny  jejich 
uživatelům  a  budou  vyřazeny 
z  evidence  majetku  města,“  vy-
světlil první náměstek primátora 
Jiří Pospíšil.

Pořizovací cena  jednoho kom-
postéru  byla  679,20 Kč  s  DPH, 
tj.  celkem  475.440 Kč  s  DPH, 
za 700 ks a pořizovací cena jedné 
nádoby na  bioodpad byla  894 Kč 
s  DPH,  tj.  celkem  536.400 Kč 
s DPH, za 600 ks.

„Máme  skutečný  zájem  na  tr-
valém zajištění snížení celkového 
množství  směsného  odpadu,  kdy 
jeho  separací  dochází  k  úspoře 
nákladů  na  likvidaci  komunální-
ho odpadu  zajišťovaného  z  obec-
ních prostředků. Ušetřené  finan-
ce  pak  mohou  pomoci  v  jiných 
oblastech,“ uzavřel první náměs-
tek Pospíšil.  -kaa-

Obnova Národního 
domu pokračuje 
opravou střechy

Rada města Prostějova odsouhla-
sila finance, které si vyžádá posu-
nutí termínu realizace stavby.    

„Předkládaným  rozpočtovým 
opatřením dojde ke snížení Fondu 
rezerv a rozvoje o částku 1,63 mi-
lionu  korun,“  nastínil  v  hrubých 
rysech  další  náklady  týkající  se 
opravy  střechy  secesní  památky 
primátor František Jura. 

„Změna  závazku  se  bude  kon-
krétně  týkat  posunutí  termínu 
rea lizace  stavby,  kdy  došlo  k  na-
výšení nákupní ceny prejzové kry-
tiny  a  navýšení  ceny  montážních 
prací.  Vzhledem  k  těmto  skuteč-
nostem  dochází  k  navýšení  ceny 
a  také  ke  změně  původní  varian-
ty  provádění  nároží  pomocí  hře-
benáče  na  nový  způsob  pomocí 
Norimberského nároží,“ konkreti-
zoval náměstek primátora Jiří Ro-
zehnal,  který  má  městské  inves-
tiční akce ve své pracovní náplni. 
Jak  doplnil,  původní  hřebenáče 
umístěné  na  nárožích  praskají. 
Jako nový způsob krytí bude vyu-
žito takzvané Norimberské nároží, 
které je běžně používáno jako sou-
část  systému  krytí  střech  pomocí 
prejzové krytiny. 

„Vzhledem  k  potřebě  údržby 
ochranného  nátěrového  systému 
plechových prvků na jednotlivých 
střechách  budou  dále  osazeny 
do  střešního  pláště  lanové  háky, 
které  nebyly  součástí  projektu. 
V  místě  styku  mansardové  římsy 
a  prejzové  krytiny  pak  musíme 
nechat umístit mřížky zabraňující 
vniku  ptactva.  Nedílnou  součást 
změny závazku, v souvislosti s ob-
novou  zinkových  prvků  na  střeše 
Národního  domu,  bude  objednán 
i  výkon  autorského dozoru,“  uza-
vřel konkrétní výčet prací náměs-
tek Rozehnal.   -kaa-
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ JAZYKOVKA PRO DĚTI DLE VÝSLEDKŮ U PRESTIŽNÍCH 
MEZINÁRODNÍCH ZKOUŠEK CAMBRIDGE! 100% ÚSPĚŠNOST!

ROZPISY KURZŮ A ONLINE
REGISTRACE OD 27.5.2019 NA:

ROZPISY KURZŮ A ONLINE
REGISTRACE OD 27.5.2019 NA:

®

ZÁPISZÁPIS
2019/

2020

Do you speak English? Ne? Tak 
na shledanou. Pokud neovládáte 
angličtinu, u konkurzu nemáte 
šanci. Až 90% pracovních 
nabídek zejména u vyšších 
a administrativních pozic uvádí 
v požadavcích výbornou znalost 
anglického jazyka. K prokázání 
jazykových znalostí však dnes 
nestačí absolvovat klasickou školní 
docházku. Potřebujete mít nějaký 
certifikát s mezinárodní platností. 
A ten nedostanete jinak, než 
složením jazykových zkoušek…

V prostějovské jazykové škole 
BIG BEN mohou Vaše děti takový 
certifikát získat a to ještě během 
studia na střední či dokonce 
základní škole. Za 17 let existence 
školy zde získalo mezinárodní 
certifikát KET, PET nebo FCE 

přes 180 dětí a studentů. Tyto 
certifikáty platí celoživotně a jsou 
uznávány stovkami vysokých 
škol a zaměstanavatelů u nás 
i v zahraničí. Mladí angličtináři 
z Big Benu dlouhodobě dosahují 
vynikajících výsledků. Úspěšnost 
školy je každoročně 100%, 
přičemž zhruba 70% absolventů 
získá zkoušku s vyznamenáním. 
„Slyšela jsem hodně chvály 
na tuto jazykovou školu. Mám 
dvojčata a chtěla jsem, aby se 
řeč učila spolu, takže začnou 
chodit do Big Benu. Já ani manžel 
anglicky neumíme, doufám, že 
to holky zvládnou samy bez naší 
pomoci,“ řekla nám paní Veronika, 
která má v kurzech své dvě děti.

Dětským zájemcům o studium 
letos v Big Benu nabízí přes 35 
jazykových kurzů v 15-ti úrovních, 
od nejmenších dětí ve věku 3 let až 

do maturity. Zápis do kurzů na školní 
rok 2019/2020 startuje v týdnu 
od 27. 5. 2019. Registrace do kurzu 
probíhá online na www.big-ben.cz 
nebo telefonicky na 777 562 788. 

Prostějovská jazyková škola BIG 
BEN v mezinárodním srovnání, 
zkouška Cambridge University FCE 
(B2), rok 2018

Zdroj: http://www.cambridgeenglish.org/research-and-validation/quality-and-accountability/grade-statistics/

INZERCE
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Připomněli jsme si 74. výročí konce II. světové války
Připomínka  výročí  konce  II.  svě-
tové  války  proběhla  v  Prostějově 
9. 5. 2019 při příležitosti 74. výročí 
osvobození  naší  republiky.  Památ-
ku  obětí  světové  války,  čs.  letců 
a Sokolů uctilo jak vedení města, tak 
zástupci  armády,  městské  policie, 
Sokola a jiných složek.

"Připomínat  si hrůzy, které dru-
há  světová  válka  přinesla  Evropě, 
světu,  ale  zejména  každému  jed-
notlivému člověku, který ji zažil, má 
smysl i po tolika letech. Už jen proto, 

abychom si uvědomili, jak mír a svo-
boda mohou být křehké, a jak zásad-
ní je o ně usilovat. Nedopusťme, aby 
se  cokoli  ze  zvěrstev  druhé  světové 
války či dalších válečných konfliktů, 
opakovalo. V tento den, by tak mělo 
být našim společným přáním zacho-
vání  naší  vlastní  svobody  a  přede-
vším ochrana našich blízkých a dětí, 
aby  jejich  životy  nebyly  ohroženy," 
zmínil  primátor  města  Prostějova 
František Jura.

-jg-kaa-

Kinu Metro 70 v Prostějově se daří
Výrazný  růst  počtu  návštěvníků, 
větší  zájem  ze  strany  škol  i  běž-
ných diváků. Takový je vývoj pro-
stějovského Kina Metro 70 v po-
sledních letech. 

Kino funguje od 1. ledna 2017 jako 
samostatná  příspěvková  organizace. 
Město ji zřídilo s cílem získat pro oby-
vatele města kvalitnější a atraktivněj-
ší kinematografické služby. 

Zatímco  v  roce  2016  prošlo 
dveřmi  do  sálu  45  tisíc  návštěv-
níků, o  rok později  to bylo už 54 
tisíc lidí. Pozitivní trend pokračo-
val i loni, kdy už kino registrovalo 
65  tisíc  návštěvníků.  Podle  ředi-
telky  zařízení  Barbory  Prágerové 
bylo  letos  do  konce  dubna  bylo 
prodáno již 31,5 tisíce vstupenek, 
růst počtu diváků tedy  trvá. „Po-
pularita kina strmě vzrostla,“ říká 
Prágerová.  Prostějovské  zařízení 
se  v  řebříčku  jednosálových  kin 
v  posledních  letech  posunulo 
z 23. místa na 9. příčku. 

Práci nového vedení kina oce-
ňují  i  zastupitelé.  „Nová paní  ře-
ditelka je přínosem, jsme rádi, že 
ji  tam  máme.  Není  to  jen  o  ná-
vštěvnosti.  Do  kina  přicházejí 
i mladí lidé, kteří v něm dříve vů-
bec nebyli,“ říká například členka 
zastupitelstva Zuzana Bartošová. 

Budova  kina  byla  postave-

na  v  60.  letech  minulého  století 
podle  návrhu  architekta  Zdeňka 
Michala, v 90. letech prošlo první 
větší  rekonstrukcí,  v  novém  tisí-
ciletí  absolvovalo  mimo  jiné  ob-
novu sálu a sedaček a digitalizaci, 
později  se  investovalo  i  do  so-
ciálních  zařízení.  Letos  město 
rozhodlo  o  podpoře  projektu 
e-cinema, který umožní promítat 
ve foyeru budovy. Bude tak mož-
né  nabízet  i  filmy  pro menší  po-
čet  návštěvníků,  které  není  ren-
tabilní  nabízet  v  samotném  sále 
s  kapacitou  374  diváků.  E-cine-
ma pomůže rozšířit nabídku kina 
o artové a dokumentární filmy či 
o školní projekce pro jednu třídu, 
které  jsou  častým  požadavkem 
škol  z  okolí  Prostějova.  Během 
teplých měsíců  bude možné díky 
ní provozovat také letní kino. 

-ih-
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Třetí a poslední den z řady akcí věnovaných památkám v Prostějově nesl název Brány 
památek dokořán – Prostějov duchovní. Ten lidem zpřístupnil kostely a kaple.
Veliký  zájem  návštěvníků  byl  o  pro-
hlídky  bývalého  klášterního  kostela 
a  kláštera Milosrdných  bratří.  „Cho-
dila  jsem  k Milosrdným  do  lékárny. 
Byla  to  krásná  místnost,  taková  ta 
stará  apatyka,  s  vůní  léčiv  a  čistoty. 
Vždycky  jsem  při  čekání  studovala 
malbu  na  stropě.  Ta  jediná  zůstala,“ 
posteskla  si  jedna  z  návštěvnic  nad 
zdevastovanými prostory. Klášter byl 
založen  roku  1730 na popud a  za  fi-
nanční  podpory  kněžny Marie  Anny 
z Lichtenštejna. Řád milosrdných bra-
tří si pro jeho stavbu zvolil  Prostějov. 
V objektu provozovali špitál a lékárnu. 

V  roce  1941  oznámilo  gestapo 
převorovi, že řád milosrdných bra-
tří byl na celém území Protektorátu 
Čechy  a  Morava  zrušen.  Všechen 
majetek  prostějovského  konventu 
přešel na Velkoněmeckou říši. Čle-
nům  konventu  nebylo  poskytnuto 
žádné  zajištění,  přešli  převážně 
do  okresní  nemocnice,  kde  během 
války  působili  jako  ošetřovatelé. 
V listopadu roku 1943 se z kláštera 
stal německý lazaret a o pár let poz-
ději  ruský.  Nemocnice  byla  v  této 
době vyloupena a značně poničena. 
Kostel zůstal ušetřen kromě vitráží 
a  zvonů.  18.  června  1945  obnovili 
bratři svoji činnost. Zůstalo jich pět. 
Převor P. Petronius Válek a  fráteři 
Josef  Vrkačka,  Damián  Oucírek, 
Gothard Zbraslavský a S. Kovařík.

Po nástupu komunistů k moci byla 
nemocnice  zestátněna  a  přejmeno-
vána na Státní okresní nemocnici  II. 
a  sloučena  se  Státní  okresní  nemoc-
nicí  I.  Znárodněna  byla  i  lékárna, 
po  znárodnění  fary u  kostela  sv.  Pe-
tra a Pavla se farní správa přesunula 
do místností konventu. V květnu 1959 
byli bratři násilně donuceni k opuště-
ní prostějovského kláštera. Kostel sv. 

Jana  Nepomuckého  spravovala  far-
nost Povýšení sv. Kříže, ale záhy mu-
sel být uzavřen. V klášteře se nacházel 
domov důchodců s lékárnou.

V  roce  1990  byl  konvent  navrá-
cen  řádu.  Bratři  však  byli  během 
komunismu velmi oslabeni a nedo-
kázali budovu dále spravovat.

V roce 2015 řád milosrdných bra-
tří objekt prodal arcibiskupství olo-

mouckému. Oficiálně  se  bratři  roz-
loučili  s Prostějovem při  slavnostní 
mši  19.  prosince  2015.  Arcibiskup 
Jan Graubner prohlásil, že po gene-
rální opravě bude areál sloužit chari-
tativním účelům. 

Kostel  sv.  Jana  Nepomuckého 
byl  přifařen  do  farnosti  sv.  Petra 
a Pavla a jeho statut již není klášter-
ní, ale filiální.   (ber)

KALEIDOSKOP
VERNISÁŽE
5. 6. 2019 16:00 Rituál Pernštýnské nám. 8 - Café zámek
6. 6. 2019 17:00 Interiér Kulturní klub DUHA

6. 6. 2019 17:00 Fotbal to je hra
Muzeum a galerie v Prostějově,  
nám. T. G. Masaryka 2

27. 6. 2019 17:00 Když dřevo promluví Špalíček, Uprkova 18
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY

do 30. 6. 2019 provozní doba kavárny Ze sbírky uměleckých děl města Prostějova
Městská galerie Prostějov, Pernštýnské 
nám. 8 - průčelí zámku

do 30. 6. 2019 zámek Plumlov - provozní doba zámku Výstava – Out West, Iain Patterson zámek Plumlov

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

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

KONCERTY / HUDEBNÍ AKCE
22. 6.–21. 6. 2019 Festival PODLIPAMI

22. 6. 2019 18:30 6. benefiční koncert pro záchranu varhan
v chrámu sv. Jana Nepomuckého u milosrd-
ných v Prostějově

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
5. 6. 2019 17:00 Co se v dějepisu neučí Státní okresní archiv Prostějov

Změna programu vyhrazena
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Evropský den proti vloupání
V letošním roce se Česká republika, 
jako  člen  Evropské  sítě  prevence 
kriminality  (EUCPN),  připojuje  
19.  červnem  2019  k  evropským 
dnům  zaměřeným  proti  určitému 
druhu  kriminality.  Letošní  premi-
érový  evropský  den  bude  zaměřen 
na prevenci proti vloupání. EUCPN 
se  nechala  inspirovat  v  Belgii,  kde 
má  „den  proti  vloupání“  dlouho-
letou tradici a celkem logicky bývá 
využíván k intenzivnímu preventiv-
nímu působení na veřejnost.

Z  výzkumu  postojů  občanů  ČR 
k prevenci kriminality z  roku 2017 
vyplynulo,  že  po  kapesních  kráde-
žích se lidé cítí být ohroženi nejčas-
těji právě vloupáním do bytu.

EUCPN  pro  potřeby  kampaně 
vytvoří  internetové  stránky  v  jazy-
kových  mutacích  všech  zúčastně-
ných  států,  tedy  i  v  češtině,  a  dále 
ilustrované  vizuály  v  elektronické 
podobě. Českou verzi internetových 
stránek www.stopvloupani.cz bude 
spravovat Odbor prevence krimina-
lity MVČR. 

V souvislosti s Evropským dnem 
proti vloupání je nutné zmínit také 
nejvýznamnější  projekt  preven-
ce  kriminality  statutárního  města 
Prostějova,  kterým  je  bezesporu 
vybudování  městského  kamerové-
ho  dohlížecího  systému  pro moni-
torování  případného  kriminálního 
jednání,  páchání  přestupků,  naru-
šování veřejného pořádku a jiné zá-
vadné činnosti na monitorovaných 
místech. Systém, který byl vybudo-
ván v letech 2000–2018, v součas-
nosti čítá 26 kamer na 26 kamero-
vých  místech  a  4  mobilní  kamery 
a je neustále modernizován. 

V  roce  2003  bylo  realizováno 
propojení  MKDS  na  Policii  ČR, 
které  bylo  v  roce  2018  za podpory 

Olomouckého  kraje  zmodernizo-
váno.  Prostřednictvím  operačního 
střediska MP  je  zajištěno  částečné 
propojení i na ostatní složky IZS.

Věříme,  že  velmi  důležitou 
součástí  prevence  páchání  kri-
minality  všeho  druhu  je  zavedení 
tzv.  „okrskářů“  městské  policie. 
Současných  10  strážníků  okrs-
kové  služby  se  denně  pohybuje 
ve  „svých“  okrscích  a  díky  tomu 
mají  osobní  a místní  znalost  a  již 
jen  svojí  přítomností  působí  pre-
ventivně. 

Prevencí vloupání se zabývá také 
Policie  ČR.  Ta  aktuálně  realizuje 
projekt  s  názvem  „Zabezpečte  se“. 
V  rámci  tohoto  projektu  policis-
té  prevenci  staví na dvou hlavních 
pilířích. Prvním z nich je technické 
zabezpečení a druhým pravidla bez-
pečného  chování. Mobilní  aplikaci 
s  názvem  „Zabezpečte  se“  si  mů-
žete  stáhnout  do  svého  mobilního 
zařízení v Google Play i App Store. 
V  aplikaci  najdete  základní  rady, 
informace  a  návody  na  zabezpeče-
ní  objektů  i  doporučení,  jak  zvýšit 
bezpečnost  svého  majetku,  a  to 
i s minimálními či zanedbatelnými 
náklady.

Několik  takových  rad  můžeme 
uvést i v rámci tohoto článku:

Snažte  se  navázat  a  udržovat 
dobré  vztahy  se  sousedy.  Získáte 
tak zcela zdarma nepřetržité služby 
„bezpečnostní agentury“. Výměnou 
jim to oplatíte stejnou mincí a třeba 
i získáte nové přátele. 

Při odchodu z domu vždy zamy-
kejte  dveře  a  zavírejte  okna. Okno 
v poloze ventilace a mikroventilace 
není zavřené!

Náhodného zloděje může odra-
dit i tabulka informující o přítom-
nosti psa či kamerového systému.

Nechlubte se svým majetkem či 
cennostmi.

Větší  finanční  částky  patří 
do banky. 

Do  domu  nepouštějte  neznámé 
lidi.

Blíží se doba dovolených. Neinfor-
mujte o té vaší. Ani na sociálních sítích! 

V  případě  delší  nepřítomnosti 
někoho  požádejte  o  vybírání  poš-
tovní schránky. 

Když  zjistíte  podezřelou  akti-
vitu v okolí  vašeho domu,  ihned 
informujte  policisty  nebo  stráž-
níky.

PČR, MP, MmPv

Rekonstrukce skateparku v Prostějově
Součástí  rekonstrukce  byla  de-
montáž  původních  překážek 
a  rekonstrukce  jedné  stávající, 
dále  kompletní  realizace  nových 
překážek  na  plochu  skateparku 
a jejich uvedení do provozu. Cel-
kově jich skatepark bude nabízet 
devět.

Univerzální  sestava  překážek 
určená pro kola BMX, skateboar-

ding, in-line brusle a koloběžky je 
rozmístěna na asfaltové ploše. 

Stavba byla zahájena na podzim 
2018  a  byla  dokončena  v  polovině 
května 2019.

Celková cena činila cca 3,5 mil. Kč. 
Stavbu  realizovala  společnost  Zde-
něk Kotyza, Vamberk.

Ing. Petr Brückner,  
odbor rozvoje a investic
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Vážení příznivci  
našeho spolku,
Nabízíme  vám  volná  místa 
na naše výlety o prázdninách. In-
formace o výletech získáte na ad-
rese  spolku LIPKA, Tetín  1,  Pro-
stějov  u  Hany  Vybíhalové  nebo 
na  telefonu  582  360  295.  A  co 
nabízíme?
 ¶ 2. 7. 2019 Výlet na Rejvíz

 ¶ 9. 7. 2019 Výlet na zámek 
Lednice a Dianin chrám 

 ¶ 16. 7. 2019 Výlet do skan-
zenu ve Strážnici a plavba 
po Baťově kanále

 ¶ 13. 8. 2019 Výlet do ZOO 
a na zámek v Lešné

 ¶ 20. 8. 2019 Výlet do Modré 
a na Velehrad

 ¶ 22. 8. 2019 Výlet s exkur-
zí do skláren v Úsobrně 
a do Jaroměřic na kalvárii 

 ¶ 27. 8. 2019 – Výlet do lázní 
Teplice nad Bečvou a Hra-
nic na Moravě 
Vstupné  je  stanoveno  pod-

le  platných  ceníků  a  je  počítáno 
na seniory nad 65  let. Pokud ne-
splňujete věkovou hranici 65  let, 
vstupné doplatíte podle aktuální-
ho ceníků na výletě. 

Informace  o  výletech  a  při-
hlásit se na výlety můžete na tel. 
582 360 295 nebo osobně v  LIP-
CE,  Tetín  1.  K  přihlášce  je  třeba 
zaplatit  50 %  ceny  dopravy  jako 
zálohu.

Krásné  léto  a  na  viděnou 
na některém z výletů nebo v září 
na  Akademii  seniorů  se  těší  ko-
lektiv pracovníků spolku LIPKA.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pondělky 9.30–11.30 – program 
pro rodiče s malými dětmi vám rozšíří 
obzory, zatímco vaše děti si zlepší své 
sociální, pohybové, hudební a manuální 
schopnosti. Probíhá každé pondělí 
mimo státní svátky.

Úterky 17.00–19.00 – vzdělá-
vací semináře s hlídáním dětí
4. 6. Jak připravit dítě na vstup 
do MŠ? – seminář s dětskou psycho-
ložkou

11. 6. Podpořte řečové doved-
nosti dítěte! – seminář s logo-
pedem Mgr. L. Jeřábkem
Logoped probere podmínky rozvoje 
mluveného projevu u dětí, jaké mohou 
být příčiny narušení zdravého vývoje 
komunikačního systému a jak jim 
předcházet.

18. 6. Emoční inteligence dětí 
– seminář s rodinným porad-
cem Ing. P. Mečkovským, M.A.
Jedinci s rozvinutým EQ jsou odpověd-

nější, asertivnější, uvolněnější,  
sociálně obratnější, dovedou  
se vcítit, lépe vycházejí s vrstevníky, 
s rodiči i učiteli, lépe zvládají zátěžové 
situace. 

Čtvrtky 17.00–19.00 – vzdě-
lávací a volnočasová setkání 
s hlídáním dětí.
13. 6. Tajemství Amazonie – 
cestovatelská přednáška  
V. A. Slámy
S cestovatelem V. A. Slámou se 
pustíme nejenom do šera amazonských 
pralesů, ale i do ulic Manausu a Rio 
de Janeira.

27. 6. Košík z pedigu –  
tvořivá dílna s E. Svobodovou
V červnové dílně vás seznámíme 
s pedigem a naučíme vás základy jeho 
pletení. Budete si moci vyrobit jedno-
duchý košík. Na tuto dílnu je nutná 
rezervace. Přihlašujte se do pondělí 
24. 6. na mozaika@zebrik-os.cz nebo 
tel.: 776 347 021. Veškerý materiál 
bude zajištěn. 

Pátky 9.00–11.45 – Kurzy 
Cvičení rodičů s batolaty + 
volná herna a zahrada 
 
24. 5.–28. 6. 2019
Jen pro přihlášené! Bližší in-
formace a přihlášky E. Svobo-
dová, tel.: 739 524 805.

VŠECHNY NAŠE AKTIVITY JSOU URČE-
NY ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI A KAŽDÝ JE 
SRDEČNĚ ZVÁN!

Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší 
info: J. Rozehnalová 776 347 021, 
mozaika@zebrik-os.cz, 
FB: mozaika.multikulturni.centrum,  
www.zebrik.org

Aktivity projektu Pro zdravou rodinu 
jsou podpořeny z dotačního progra-
mu Rodina (MPSV), dále je podpo-
řil Olomoucký kraj a statutární město 
Prostějov. 
Aktivity projektu Integrační aktivity 
pro cizince podpořilo statutární město 
Prostějov a Olomoucký kraj.

PROGRAM NA ČERVEN

ICM 
Změny v otevírací době ICM
Ve čtvrtek 6. června bude 
ICM Prostějov z provozních dů-
vodů zavřeno. 
V pondělí 10. června 
a ve čtvrtek 13. června bude 
ICM otevřeno pouze do 15.00 
hod.
V pondělí 17. června bude 
v ICM Prostějov probíhat krea-
tivní dílna – nebude možné 
využít přístup na počítač.
Aktuální informace najdete 
vždy na našich stránkách 
www.icmprostejov.cz.
Akce plánované na červen

EU V OTÁZKÁCH – SOUTĚŽ 
Až do 10. června probíhá 
internetová soutěž Evropská 
unie v otázkách, která je 
určena žákům ZŠ i SŠ ve věku 
od 12 do 19 let (včetně). Hlavní 
cenou je desková hra a 1,5TB 
externí disk. Více informací 
k soutěži najdete na webu  
www.icmprostejov.cz. 

PROMÍTEJ I TY!  
– OHROŽENÁ SEMÍNKA
Naše druhé letošní promítání 
z cyklu „Promítej i ty!“ se blíží. 
V červnu nás čeká dokument 
„Ohrožená semínka“. Každé se-
meno v sobě koncentruje a nese 
minulé životní cykly přírody 
i člověka a je současně zárodkem 
budoucích. Farmáři a ostatní 
aktivisté se proto snaží uchránit 
poslední zbytky lokálních rost-
linných variant, které ve světě 
geneticky modifikovaného typu 
zemědělství zbývají. Po filmu 
bude následovat beseda s hos-
tem, který se dané problematice 
věnuje. Datum promítání a jmé-
no hosta najdete na našem webu 
www.icmprostejov.cz.  

TVOŘIVÁ DÍLNA S ICM – 
BAREFOOT SANDÁLY
V červnu nás čeká poslední tvo-
řivá dílna do prázdnin. Přijďte 
si k nám do ICM v pondělí 
17. června od 14.00 hod. 

vyrobit vlastní barefoot 
sandály. Chcete-li mít jistotu, 
že pro vás budeme mít dosta-
tek materiálu, přihlaste se 
na workshop do 10. června 
na e-mail info@icmprostejov.cz. 
Cena workshopu je 100 Kč. Tvo-
ření probíhá v prostorách ICM 
Prostějov (studovna).

PRŮKAZY ISIC SCHOLAR, 
ISIC A ITIC
Chcete využívat slevy  
a výhody, které vám zajistí 
průkazy ISIC Scholar (žáci), 
ISIC (studenti) nebo ITIC 
(pedagogové) – v Prostějově, 
na cestách v ČR i v zahraničí? 
Kartu si můžete vyřídit 
v ICM Prostějov, Komen-
ského 17, a to pouze v úterý 
od 12.00 do 16.00 hod. Infor-
mace o tom, co potřebujete 
k vyřízení karty, a případné 
změny naši otevírací doby 
najdete na našem webu 
www.icmprostejov.cz.
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Už je tu zase MEDart!
Jako  každoročně  pořádá  Základní 
umělecká  škola  V.  Ambrose  Pros-
tějov přehlídku divadelních soubo-
rů a jejich hostů – MEDart, tento-
krát ve dnech 4.–7. června 2019.

Letos  využijí  organizátoři  do-
mácí  prostory  –  sál  prostějovské-
ho zámku a nové prostory divadla 
Point.

Přehlídku zahájí v úterý 4. červ-
na  2019  v  19.00  hodin  divadelní 
soubor Na Štaci z Němčic nad Ha-
nou, který je na festivalu již tradič-
ním  hostem.  Vystoupí  s  inscenací 
Převýchova  v  díře,  která  nabídne 
příběh  chlapce  a  mladého  muže 
dospívajícího v  letech komunistic-
ké diktatury.

Středeční  odpoledne  (5.  červ-
na  2019)  bude  sál  prostějovského 
zámku  otevřen  od  14.00  hodin 
programu  Zuškoviny.  S  krátkými 
divadelními  kousky  přijedou  hos-
té  z  ostatních  základních  umělec-
kých škol, dramatický obor z RGZŠ 
a CMG.

Večerní představení divadla Po-
int nabídne komedii o ne/komuni-
kaci se světem jako následek života 

s  technikou  a  na  sociálních  sítích 
místo reálného života a se skuteč-
nými lidmi.

Ve čtvrtek 6. června 2019 otevře 
třetí  festivalový  den  Takové  do-
mácí  divadlo.  Dětské  diváky  čeká 
pohádka  s  princeznou,  drakem 
a neohroženým hrdinou. Hrají stu-
denti  ateliéru  Divadla  a  výchovy 
DF  JAMU  Petr  Theodor  Pidrman 
a Lucie Hejlová.

Čtvrteční odpoledne bude patřit 
žákům II. stupně ze ZUŠ Němčice 
nad Hanou,  kteří  zahrají  o  dospí-
vání a víře v sebe sama. 

Představení  Charleyova  teta  di-
vadla  Point  je  připraveno  na  čtvr-
teční  podvečer  v  17.00  hodin 
v  nových  prostorách  divadla  Point 
na Husově náměstí  č.  91. Klišé  tý-
kající  se  psychiatrických  léčeben 
se pokusí narušit  studenti herectví 
3. ročníku DF JAMU. Inscenaci Já 
tam byl  odehrají  „Jamáci“  v  19.00 
hodin v sále prostějovského zámku. 
V příběhu se představí i bývalý žák 
LDO ZUŠ V. Ambrose Jan Horák.

Pátek 7. června 2019 bude patřit 
prostorám  prostějovského  zámku. 

Dopoledne se můžeme těšit na au-
torskou  kabaretní  show  na  bázi 
stand-up  comedy  pro  předpuber-
tální  a  postpubertální  výrostky 
všech  věkových  kategorií.  Etiketa 
Burani  v  podání  Divadla  Plyšové-
ho  Medvídka.  Hrají  Jan  Šprynar 
a Konrád Popel.

Jak  dělat  v  improvizaci  sedmi-
mílové kroky nás naučí  lektor Da-
niel Kunz na workshopu  improvi-
zace.

Večerní  program  bude  patřit 
opět improvizaci. Čeká nás impro-
vizační klání souborů ze Slovenska 
a  olomouckých  Oliv.  Závěrečný 
Česko-slovenský  improvizační  ve-
čer  odstartuje  v  pátek  7.  června 
2019  v  19.00 hodin  v  sále  prostě-
jovského zámku.

Festival  MEDart  vznikl  za  při-
spění  statutárního  města  Prostě-
jova.

Prostějovští  i  okolní  –  jste  sr-
dečně zváni!

ZUŠ

HUDEBNÍ OBOR:
11. 6. 2019 v 17.00 hod. sál ZUŠ
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
ŽÁKŮ

12. 6. 2019 14.00–17.00 hod. DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ spojený 
se zápisem nových žáků:  
 ¶  Hudební obor –  

budova Kravařova 14
 ¶  Výtvarný obor –  

budova Vápenice 3
 ¶  Taneční obor –  

zámek, Pernštýnské nám. 8
 ¶  Literárně-dramatický obor 

– zámek,  
Pernštýnské nám. 8

 
VÝTVARNÝ OBOR 
Galerie Linka Kravařova ul. 3 –  
28. 6. 2019
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ABSOL-
VENTŮ VÝTVARNÉHO OBORU

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ 
OBOR

4. 6. – 7. 6. 2019 Divadelní 
festival MEDart

Úterý 4. června 2019
19.00 hod. sál zámku, Pernštýnské 
nám. 8
PŘEVÝCHOVA  
V DÍŘE
DS Na Štaci Němčice nad Hanou

Středa 5. června 2019
14.00 hod. sál zámku, Pernštýnské 
nám. 8
ZUŠKOVINY
ZUŠ Prostějov, ZUŠ Plumlov, dra-
maťák RGZŠ a dramka z CMG

19.00 hod. Divadlo Point, Husovo 
nám. 91
MILUJU SVŮJ MOBIL
Divadlo Point

Čtvrtek 6. června 2019
9.00 a 10.30 hod. sál zámku,  
Pernštýnské nám. 8
TAKOVÉ DOMÁCÍ DIVADLO
Petr Theodor Pidrman, Lucie 
Hejlová 

15.00 hod. sál zámku, Pernštýnské 
nám. 8
CESTA 
žáci LDO ZUŠ Němčice nad Hanou

17.00 hod. Divadlo Point, Husovo 
nám. 91
CHARLEYOVA TETA
Divadlo Point

19.00 hod. sál zámku, Pernštýnské 
nám. 8
JÁ TAM BYL
studenti 3. roč. DF JAMU

Pátek 7. června 2019
9.00 a 10.30 hod. sál zámku, Pern-

štýnské nám. 8
ETIKETA BURANI
Jan Šprynar, Konrád Popel
10.00–14.00 hod. učebny LDO, 
Pernštýnské nám. 8

WORKSHOP IMPROVIZACE
lektor Daniel Kunz
19.00 hod. sál zámku, Pernštýnské 
nám. 8

ČESKO–SLOVENSKÝ IM-
PROVIZAČNÍ VEČER 
Improvizační klání souborů ze Slo-
venska a olomouckých Oliv.

11. 6. 2019 v 17.00 hod. sál 
zámku Pernštýnské nám. 8
REBELKY – ženy, které dokázaly 
v životě víc, než by kdokoli čekal 
nebo chtěl.
Inspirativní etudy v podání žákyň 
ze třídy Petra Theodora Pidrmana.

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose  Prostějov  ČERVEN 2019
Kravařova 14, telefon: 582 406 050, 739 201 341

VÝSTAVA
ZUŠ V. AMBROSE
VÝTVARNÝ OBOR

ZÁVĚREČNÉ 
PRÁCE 

ABSOLVENTŮ 
VÝTVARNÉHO 

OBORU

GALERIE LINKA,  
KRAVAŘOVA 14

VÝTVARNÝ OBOR, VÁPENICE 3

3. 6.–28. 6. 2019
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Při zateplování oken sázíme na poctivou 
ruční práci a kvalitní materiály

Napajedelská společnost Tos-
pur nabízí mnohé. Především ale 
pomůže se zateplením oken vý-
měnou původních skel za moderní 
izolační dvojskla, či trojskla.

Tospur není na trhu se zatep-
lováním oken žádným nováčkem. 
Funguje již přes dvacet let, nej-
prve z iniciativy jejího zaklada-
tele Václava Michalčíka, později, 
jak se fi rma začala rozrůstat a zís-
kávat větší zakázky, jako společ-
nost s ručeným omezeným. Jejím 
charakteristickým rysem je, že 

klade důraz na kvalitní materiá-
ly a zpracování ve snaze zachovat 
stávající okna, místo aby dodávala 
okna nová. I proto mezi jejich za-
kázky patří, mimo jiné, také pa-
mátkově chráněné objekty.

„Klíčové oblasti naší činnos-
ti se odvíjí dle požadavků trhu. 
Dokážeme vyměnit sklo u oken 
zdvojených i špaletových, také 
u oken plastových i eurooken. 
Jsme schopni se postarat dokonce 
i o historická okna zámků. U těch 
záleží na každém detailu a ruční 
práce je v takovém případě nena-
hraditelná,“ říká manažer kvality 
Martin Očadlík. Největším pro-
blémem, který lidé nejčastěji v do-
mácnostech řeší, je rosení skla. 
Na to jsou v Tospuru připraveni. 
„Lidem vysvětlujeme, že problém 
vzniká hlavně z důvodu, že sklo 
nemá dostatečné izolační vlast-
nosti, a v místnostech  se shroma-
žďuje vlhkost, která pak na sklech 
zkapalní,“ vysvětluje pan Očadlík. 
„Není to ovšem tak jednoduché, 
proto je nutné každý problém řešit 
individuálně. V dnešní době je na 

Marek Adamík

Zná to většina z nás. V zimním 
období, kdy venku klesnou 
teploty, do našeho bytu začne 
skrze okna pronikat chlad, a to 
i přesto, že jsme si nová okna 
nechali dělat teprve před pár 
lety. A pak to jde ráz na ráz: ro-
sení skel, plíseň, zdravotní pro-
blémy a kdoví co ještě. V let-
ních měsících nás naopak trápí 
přehřívání místností. Co s tím? 

trhu velké množství kvalitního za-
sklení a my umíme vyřešit většinu 
potíží s okny, se kterými se na nás 
lidé obrací.“

Vedle rosení se ale v domácnos-
tech setkáváme ještě s jedním, vel-
mi rozšířeným problémem. A tím 
je pocit, že v zimě přes okna pro-
tahuje, třebaže stará dřevěná okna 
jsme vyměnili za modernější plas-
tová. Je zde nějaké řešení? „Po-
kud se jedná o plastová okna, kte-
rá mají stáří již více jak deset let, 
pak je možné, že použité zasklení 
nemá vyhovující izolační vlastnos-
ti. Ale také je nutné taková okna 
seřídit a věnovat jim určitou péči. 
Při výměně skla vždy takovou péči 
věnujeme každému typu okna,“ 

vysvětluje manažer kvality. Pokud 
je ale dům vybaven starými dřevě-
nými okny, rozhodně není nutné 
okna měnit. Tospur s nimi dokáže 
dále pracovat a po úpravách u nich 
dosáhnout shodných vlastnos-
tí jako mají eurookna s trojsklem. 
Ve výsledku se to samozřejmě pro-
mítne do podstatně nižších nákla-
dů za vytápění. Běžného uživate-
le možná napadne otázka, jestli 
okna s takovou úpravou vyžadují 
nějakou údržbu. Podle pana Očad-
líka je jednoduchá, protože ve vý-
voji moderních zasklení se přede-
vším klade důraz na to, aby kromě 
občasného umytí skel byla okna 
bezúdržbová a spolehlivě naplňo-
vala účel po mnoho let.

Zakladatel společnosti Václav Michalčík  

Výsledky ruční práce jsou patrné na první pohled RV
19

01
07

9/
04
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Point v nových prostorách!
Divadlo Point zahájilo svou 14.  se-
zonu v novém prostoru na Husově 
nám.  91  (bývalá  základka,  vchod 
od ulice Winklerova).

Během úvodního kabaretu Roz-
svěcení světel se na jevišti před zce-
la zaplněným hledištěm představili 
známí umělci, ale i nejmladší „diva-
delní potěr“. 

Herečka  Nina  Horáková  zazpí-
vala  své  vlastní  písně  za  klavírní-
ho  doprovodu  Miroslava  Ondry 
a  o  kreativní  choreografii  se  jí  po-
starali pánové z Testosteronu.

Martina  Fíbí  Smékalová  přida-
la  svůj  stand-up  výstup  a  Jakub 

Hyndrich  zazpíval  svou  píseň  pro 
divačku.  Nechyběly  ani  tanečnice 
a  jejich  partneři.  Zkrátka  otvírač-
ka, jak má být.

Slavnostní  premiéra  hry  Milu-
ju  svůj mobil  (V. Klimáček) v  režii 
Jakuba Hyndricha  přišla  o  tři  dny 
později a Point opět dokázal, že ne-
zahálí a je se stále na co těšit. 

Za  obnovu  divadelní  scé-
ny  v  nových  prostorách  divadlo 
Point  při    Gymnáziu  J.  Wolkra 
děkuje  Olomouckému  kraji,  sta-
tutárnímu  městu  Prostějovu 
a společnosti Gaudeamus. 

-ap-

DIVADLO POINT  14. SEZONA  ČERVEN 2019
při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Husovo nám. 94 (vchod z ulice Winklerova), Prostějov

Středa 5. června v 19 hodin
V. Klimáček MILUJU SVŮJ 
MOBIL – v rámci divadelní 
přehlídky MEDart 2019
Komedie s podtitulem Americká jíz-
da o ne/komunikaci s okolím i svě-
tem jako následek života s technikou 
a na sociálních sítích místo reálného 
života se skutečnými lidmi.
Hrají: Martina F. Smékalová, Vítěz-
slav Lužný, Jakub Mojžíš Krejčí, Jan 
Šprynar,  Lukáš  Kameníček  a  Aleš 
Procházka
Režie: Jakub Hyndrich

Čtvrtek 6. června v 17 hodin
B. Thomas CHARLEYOVA 
TETA – v rámci divadelní pře-
hlídky MEDart 2019

Klasická komedie v nejnovějším pro-
vedení další generace divadla Point. 
Jak vybruslit ze situace, kdy je k obě-
du  pozvána  brazilská  teta  a  zrovna 
není žádná dáma po ruce? Dokážou 
si s tím poradit tři oxfordští studenti 
a pomůže  jim  to k  tomu, aby získa-
li  srdce  svých  vyvolených?  A  jak  to 
zkomplikuje rozzuřený strýček? 
Brazílie?  Kde  to  je?  Káva,  samba, 
karneval!!!
Hrají: Martin Tabery, Martin Osladil, 
Ondřej Kučera, Vojtěch Kůrka, Mar-
tin Dobeš, Adam Špičák, Magdaléna 
Májková,  Vojtěch  Palatý,  Lucie  Te-
sařová,  Kristina  Hlavinková,  Aneta 
Dobrovolná,  Tereza Rozkošová, De-
nisa Kopecká, Tea Svobodová a další
Režie: Aleš Procházka

Středa 19. června v 19 hodin
M. Randár MATURANTI 
„Ne*er mě, pokud sis nevšimla, tak 
dneska maturuju!“ 
Šest povah, šest rozdílných příběhů, 
jeden  jediný  školní  rok.  Inscenace 
divadla  Point  na  text  Matěje  Ran-
dára představuje situace z prostředí 
školních lavic, ve kterých je zkouška 
dospělosti  ten  nejmenší  problém, 
a ukazuje, že se ona zásadní zkouška 
a všechny starosti okolo, které mu-
sel v životě někdy absolvovat každý, 
vlastně v průběhu let moc nemění.
Hrají:  Filip  Jirák,  Lucie  Grulichová, 
Amelie Kostelková, Johana Minářová, 
Anna Mlčochová, Michaela Švestková
Režie: Jakub Hyndrich

LETNÍ KINO MOSTKOVICE – červen
Pátek 21. 6. ve 21,30

Úsměvy smutných mužů
Česká komedie, hrají Jaroslav Dušek, David Švehlík a další. 
92 min. Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno

Zahájení sezony 2019

Sobota 22. 6. ve 21,30
Chata na prodej  
Česká komedie/drama, hrají I. Chýlková, D.Vávra, T. Voříšková a další…, 77 min. Vstupné: 
80 Kč. Mládeži přístupno

Pátek 28. 6. ve 21,30

LOVEni 
Česká romantická komedie, hrají E. Geislerová, J. Prachař, V. Žilková a další.  
106 min. Vstupné: 80 Kč. Pro mládež do 12 let nevhodné. 
Pro pozvané hosty PV– Auto spol. s r.o. Prostějov vstup zdarma!

Sobota 29. 6. ve 21,30
Mamma Mia Here Wo Again 
Pokračování úspěšného amerického muzikálu Mamma Mia, v hl. roli M. Streep, C. Firth, 
P. Brosnan, 114 min. Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno

Neděle 30. 6. ve 21,30
Čertí Brko 
Česko-slovenská pohádka, hrají O. Vetchý, J. Budař, J. Plodková, J. Cina, V. Kopta 
99 min. Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno

Změna programu vyhrazena

14. ROČNÍK regionální soutěže 
„ZPÍVAJÍCÍ RODINA“ 20. 4. 2019 
opět ve výborné kvalitě. 
Tentokrát  na  sobotu  20.  4.  2019  se 
omluvilo celkem 7 „rodin“ , ale přesto se 
soutěž uskutečnila ve velmi  příjemném 
prostředí kulturního domu ve Smržicích 
u Prostějova.

Každá z rodin využila možnosti za-
zpívat několik písní a udělat přítomným 
pěkný dopolední program.

Soutěž  vyhrála  rodina  Sedláčko-
vých z Ivanovic na Hané, která ve dvo-
jici  maminka  Lenka  a  hlavně  malá 
Lucinka  předvedla  výborný  zpěv.  Na  
2.  místě  skončila  Terezka  Kovářová 
s maminkou z Hrušky a na třetím mís-
tě  trochu  smolně  početná  čtyřčlenná 
rodina Slezáčkových ze Smržic. Všich-
ni  soutěžící  podali  výborné  hudební 
a  hlavně  pěvecké  výkony,  které  byly 
také  ohodnoceny  nejen  tradičními 
čokoládami, ale i krásnými potřebami 
pro zpěváky a hudebníky. Opět to byl 
krásný kulturní zážitek, pohoda a ra-
dost. Všechny rodiny samozřejmě ob-
drží i celý záznam soutěže na CD. 

Regionální soutěž ve zpěvu Zpíva-
jící rodina 2019 se opět vydařila i přes 
omluvy  některých  rodin  –  čemuž  se 
nedá bohužel vyhnout, stávající chlad-
né počasí způsobující nachlazení nebo 
pracovní  i  jiné povinnosti  rodičů bo-
hužel nezměníme. 

Věříme,  že  na  příští  15.  ročník  se 
do  soutěže  přihlásí  další  „hudební“ 
rodiny, které si svůj um momentálně 
ukrývají v domácích prostorách a tře-
ba  potřebují  jen  impulz  od  někoho 
–  aby  šly  udělat  sobě  i  jiným  radost 
do regionální soutěže ve zpěvu Zpíva-
jící rodina.   Ing. Bohumil Moudrý,  
 ředitel soutěží 
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SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI DUBNU 2019  
OSLAVILI SVÁ VÝROČÍ, A DODATEČNÁ BLAHOPŘÁNÍ:

90 let 
únor

Jitka Puppová

80 let 
březen

Miroslava Braunerová

70 let Ladislav Beneš
Jana Nadymáčková
Nikolaj Kosjančuk
Jarmila Šindýlková
Karel Frodl
Martin Liška
Věra Kopečná
Anna Minxová
Helena Nováková
Alena Brandecká
Marie Sedláková
Ludmila Brabcová
Marta Zajícová
Josef Horák
František Losík
Helena Váverková
Jana Knížková
Vlasta Zbořilová
Adéla Nenalová
Jindřich Kadlčík
Věra Valachovičová
Helena Vyroubalová
Marie Čáslavská
Marie Kučerová
JUDr. Ladislav Kalda
Maxmilián Petík

75 let Marie Pajorová
Miroslava Dadáková
Jiří Janeček
Božena Gazdová
Bohumil Piňos
Františka Slezáková
PaedDr.
Květoslava

Snášelová

Jana Kašparová
Olga Sedláčková
Jan Svozil
Olga Brůžková
Jiří Fiala

Emilie Hradilová
PaedDr.  
Vojtěch

Marák

Mgr. Hana Greplová
80 let Jaroslav Milde

Pavel Lasovský
Libuše Kohoutková
Jaroslav Korhoň
Marta Černá
Emil Ambrož
Naděžda Zelinková
Marie Rušilová
Jarmila Heclová
Růžena Chytilová
Jana Koutná
Karel Husárek

85 let Helena Hrabalová
Božena Čábelová
Anna Novotná
Zdeňka Didušková
Rudolf Holubek
Vlastimír Plachý
Mgr. Marie Ontlová
Božena Robová
Ing. Marie Paulů

90 let Dušan Lužný
91 let Hermína Kubíčková

Karel Mareš
Kristina Šupová
Anna Šedová

92 let Miloslava Vysloužilová
Adela Kohnová
Anna Hrdličková
Bohuslav Kostrhon

93 let Milan Červinka
Jiřina Karlíčková
Květoslav Sotorník

94 let Zdenka Machová
95 let Ludmila Černá

Jaroslav Souček
103 let Josefa Schlesingerová

Sociálně aktivizační služby pro seniory  
Tetín 1, 796 01 Prostějov, telefon 582 360 295 nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci AKADEMIE SENIORŮ
Termín Hodina Tematické zaměření setkání Lektor
4. 6. 2019 14.00 Drátkování s Radkou

Sejdeme se v cukrárně ve Vrahovicích a vytvoříme si malou drátkovanou dekoraci.
Radka Hemzalová 

11. 6. 2019 14.00 Cvičení s Pavlínkou
Před prázdninami poslední dechové cvičení. Sejdeme se v tělocvičně a nezapomeneme si vhodný oděv a obuv.

Pavla Glocov

18. 6. 2019 10.00 Zámek Plumlov a procházka kolem přehrady s obědem na Zlechově
Sejdeme se na zastávce na autobusovém nádraží a vyrazíme do Plumlova, kde si prohlédneme zámek, pak se kolem přehrady projdeme 
k hotelu Zlechov, kde si dáme oběd, a sejdeme do Mostkovic na zpáteční autobus. Nezapomeňte si vzít dobrou náladu. Přihlaste se 
prosím u p. Vybíhalové na LIPCE.

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.

Program MC Cipísek / červen 2019
Besedy,  semináře  a  poradenství 
jsou určeny veřejnosti, nejen pra-
videlným návštěvníkům MC.
Vzhledem ke kapacitě MC je nut-
ná rezervace předem co nejdřív.

Otcové a děti 
Beseda  pouze  pro  muže!  Jaká 
je  role  otců  ve  výchově  dětí?  Co 
může  táta  dát  svým  dětem  a  jak 
si s dětmi nastavit zdravé vztahy? 
Co  děti  od  svých  tátů  potřebují? 
Přijďte  besedovat  v  úterý  18.  6. 
v  18.00  s  Pavlem  Mečkovským, 
rodinným  poradcem  a  otcem  tří 
synů. Beseda je určena veřejnosti, 
nejen našim návštěvníkům.
Rozloučení se školním rokem 
na dopravním hřišti
V úterý 25. 6. od 9.30 na doprav-
ním hřišti se rozloučíme se školním 
rokem. Rezervace míst předem. 
Akce  je  určena  našim  pravidel-
ným návštěvníkům.
Besedujeme v Mimiklubu
Besedy  pro  maminky  s  mimin-
ky dle aktuálního rozpisu v MC. 
Psychomotorický vývoj dětí, spá-
nek a výživa, první pomoc a pre-
vence  úrazů,  cestování  s  dětmi, 
zdravý  pohyb,  baby  masáže 
a  aromaterapie,  jak  a  kdy  začít 
s výchovou dětí apod. podle ak-
tuální nabídky.
MC Cipísek nabízí také indi-
viduální 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 oblas-
ti  zdravého  pohybu  pro  dospělé 
a děti s Mgr. H. Peterkovou

Dny otevřených dveří 
MC Cipísek ve středu 
26. 6. a ve čtvrtek 
26. 6. 8.30–12.00
Přijďte se za námi po-
dívat, pohrát si, informovat o na-
šich  aktivitách  nebo  se  i  zapsat 
na další školní rok. 
Zápisy do programů v novém 
školním roce září–prosinec 2019
Registrace  do  nových  programů 
v dalším školním roce od září 2019 
bude  spuštěna  od  pondělí  17.  6. 
v  našem  registračním  systému. 
Bližší  informace najdete na www.
mcprostejov.cz  nebo  vám  je  po-
skytneme přímo v MC nebo e-mai-
lem: mcprostejov@centrum.cz
Programy  pro  rodiče  s  dětmi 
probíhají  v  tříměsíčních  kurzech 
a  zahrnují  program  zaměřený 
na rozvoj dětí a jejich dovedností, 
začlenění  do  skupiny,  na  spolu-
práci  rodičů  a  dětí  atd.  Program 
je přizpůsoben věku dětí. Součástí 
programů je sílení v rodičovských 
skupinách a předávání zkušeností 
i individuální poradenství v oblas-
ti výchovy a komunikace s dětmi.
Pohádkové týdny s Cipískem
-  tradiční  příměstské  tábory  pro 
rodiče s dětmi od dvou do pěti let 
budou probíhat 
8. 7.–12. 7. a 12. 7.–19. 7. Zapisuje-
me zájemce. 
Bližší  informace  a  rezervace 
na  našich  kontaktních  adresách: 
www.mcprostejov.cz,  www.fa-
cebook.com/cipisekprostejov, 
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
Aktivity projektu MC Cipísek – ak-
tivní  podpora  harmonické  rodiny, 
jsou  podpořeny  z  dotačního  pro-
gramu MPSV, statutárním městem 
Prostějov a Olomouckým krajem.
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Pozvánka na přednášku

‘‘CO SE V DĚJEPISU NEUČÍ‘‘

   Srdečně Vás zve výtvarník, historický badatel a člen vedení kulturní
    a osvětové společnosti Moravský národní kongres, Jan Jankůj.
    Dozvíte se některé události a nové poznatky z historie našeho státu,
    o kterých se nepíše, a nebo jsou díky novým vědeckým poznatků ještě
    neznámé.
    Přednáška se uskuteční ve středu 5.6.2019 v 17:00 hodin ve výstavním
    sále Státního okresního archivu v Prostějově, Třebízského 1.

JEDEN STÁT – TŘI ZEMĚ 

Výstava Druhá směna

V  rámci  oslav  stého  výročí  založení 
Střední školy designu a módy v Pro-
stějově  se  konala  výstava  pedagogů 
školy  s  názvem  Druhá  směna.  Její 
vernisáž  se  uskutečnila  29.  4.  2019 
v prostorách Muzea a galerie v Pro-
stějově.  Na  výstavě  představilo  své 
práce  šestnáct  pedagogů  této  školy. 
Návštěvníci výstavy mohli zhlédnout 
klasická výtvarná média, jako malbu, 

kresbu,  grafiku,  fotografie,  ale  také 
konceptuální  práce  a  objekty  a  sa-
mozřejmě design, ať už v oblasti  in-
teriéru, oděvu, pohřebnictví, hraček, 
porcelánu, či autorské knihy. Jedno-
tícím prvkem výstavy nebylo společ-
né téma ani stejný tvůrčí přístup, ale 
nepostradatelnost  tvorby  jako  tako-
vé.   Mgr. Pavla Kukalová, 
 pedagožka SŠDAM

Pozvánka
Hudebně dramatický soubor Amor Christi  

vás zve na divadelní vzpomínku na ty, kdo  
v Zemích koruny české pro víru a svobodu 

svědomí položili svůj život.  

Účinkují: M. Bek – umělecký přednes, V. Šlahař – umělecký přednes, 
kytara, D. Kostrhon – violoncello, V. Rozehnalová – flétna, a L. Kopečný – 

perkuse.

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

Termín konání: 15. 6. 2019 od 18:00.



19PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

EXKLUZÍVNÍ  VYDAVATELVodní 23, 796 01 Prostějov
tel. 608 805 659, 775 341 705
email: jhreality@jhreality.cz

www.jhreality.cz

Držovice, okr. Prostějov  
Prodej stavebního pozemku na RD o výměře 504 m2, 
rozměr 23,4 x 21,4 m. Inž. sítě na hranici.
 Cena:  1.249.000 Kč

Prostějov, Šlikova ul.   
Prodej bytu 3+1 v OV s garáží. Zvýšené přízemí, 74 m2, 
2 balkony, původní stav, zahrada kolem domu. PENB – C. 
 Cena:  2.499.000 Kč

Prostějov, Olomoucká ul. 
Prodej objektu na pozemku o výměře 737 m2 s možnou 
výstavbou bytového domu, dle navržené studie s 20 byty 
a parkovacími plochami. Rozměr pozemku 20,2 x 37 m.
 Cena: 4.499.000 Kč

Prostějov, Čechovice – Záhoří  
Prodej pozemku v chatové osadě s výhledem na město. 
Neoploceno, možno připojit el. Výměra 1933 m2.
 Cena: 549.000 Kč

INZERCE
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ASOCIACE REIKI MORAVA z.s. 
vás zve na červnové akce:  web: www.reikimorava.cz 

e-mail: asociace@reikimorava.cz

11. 6. 2019 úterý 18.00 hod.
Klub AREIM – Národní dům v Pro-
stějově  –  přízemí  v  prostorech  re-
staurace
TMA NENÍ ČERNÁ –  Mgr.  Len-
ka  HRŮZOVÁ  o  tom  říká  vlastními 
slovy:  ,,Moje povídání není v žádném 
případě  reklamou  na  pobyt  ve  tmě, 
jen  autenticky  popíši  moje  vlastní 
zkušenosti – promluvím jen o tom, co 
jsem na vlastní kůži při svých pobytech 
ve  tmě zažila.“ Autorka  této přednáš-
ky je původním povoláním právnička, 
která po vážném onemocnění přehod-
notila životní priority a začala na sobě 
intenzivně pracovat – REIKI, medita-
ce, pobyt ve tmě aj. Dnes je zdravá a žije 
harmonickým životem. Jsme opravdu 
rádi, že se s námi podělí o své vnitřní 
prožitky a odpoví na vaše dotazy.

CO JE REIKI? Informaci  podá 
Mgr.  Rudolf  FRANTIS  –  předseda 
ASOCIACE  REIKI  MORAVA  z.s. 

Více na: www.reikimorava.cz 

MEDITACE  –  společné  harmoni-
začně-léčebné  uvolnění.  Vstupné: 
členové AREIM 50Kč, ostatní 90Kč

15. 6. 2019 sobota 10.00 hod. 
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – 
III. STUPEŇ – v sídle AREIM z.s. 
Plumlovská 79, PV
Po  krátkém  úvodu  o  možnostech 
práce s mistrovským stupněm REI-
KI je individuálně provedena inicia-
ce na mistrovský symbol tradičního 
Usuiho REIKI. 

Mgr.  Rudolf  FRANTIS,  předseda 
a lektor 
členové  Rady  ASOCIACE  REIKI 
MORAVA z.s. 
Projekt  „Seznamování  veřejnosti 
s tradičním Usuiho REIKI“ byl spo-
lufinancován Olomouckým krajem
a statutárním městem Prostějov

VÝLETY PRO SENIORY V ČERVNU
Mezi  nejžádanější  výlety  patří  ty 
spojené s plavbou lodí. Takže na čer-
ven,  kdy  se  ještě  nemusíme  obávat 
prázdninových veder, máme v plánu 
i toto. A kam se tedy chystáme?

4. 6. – út – ZÁMEK BRUN-
TÁL a PLAVBA PO SLEZSKÉ 
HARTĚ – bruntálský zámek je ne-
právem  opomíjen.  Jeho  prohlídka 
stojí opravdu za to. Loni na podzim 
byla na vodu spuštěna nová loď pro 
cca  45  osob.  A  my  toho  využijeme 
a prohlédneme si přehradu.

5. 6. – st – TERMÁLY VEL-
KÉ LOSINY – v plánu je celoden-
ní koupání  (i  se  cvičením ve vodě). 
Tentokrát ale pojedeme vlakem.

11. 6. – út – KUKS – Dopole-
dne si společně projdeme s průvod-
cem  základní  okruh  a  odpoledne 
bude  mít  každý  na  výběr,  zda  se 
seznámí  s  historií  lékáren  a  výroby 
léků,  anebo  zda nahlédne  do  Špor-
kovské hrobky.

20. 6. – čt – STRÁŽNICE – 
SKANZEN a PLAVBA PO BA-
ŤOVĚ KANÁLE – Dopoledne nás 

čeká  prohlídka  skanzenu  a  odpole-
dne plavba po přírodní  části Baťova 
kanálu.  Kdo  bude  mít  zájem,  bude 
čas  i  na  individuální  návštěvu  zdej-
šího  zámku,  kde  je  obsáhlá  a  velmi 
hezká krojů.

25. 6. – út – KLADRUBY  – 
hřebčín a zámek. Protože pojedeme 
„kousek  dál“,  máme  rezervovanou 
prohlídku  všech  okruhů  –  stájí, 
kočárovny,  zámku  i  lesovny.  Jako 
bonus je pak vstup na vyhlídkovou 
věž zdarma.

27. 6. – čt – BRODEK U KO-
NICE a BOUZOV – dopoledne nás 
čeká exkurze u bylinkářky Mgr. Pod-
horné a odpoledne návštěva pohád-
kového hradu.

Na  všechny  akce  se  můžete  jako 
vždy  přihlásit  na  prodejně  v  Prostě-
jově na nám. T. G. Masaryka 18, pro-
střednictvím internetu na webu www.
filemon-baucis.cz  nebo  telefonicky 
na čísle 722 464 228 (prodejna). 

Akce jsou pořádány ve spolupráci 
se Zdravým městem Prostějov.

Těší se na vás Jana Šmudlová
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MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov

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

MUZEUM

ŠPALÍČEK, 
Uprkova 18

KDYŽ DŘEVO PROMLUVÍ
vernisáž 27. 6. v 17 hodin / 28. 6.–25. 8. 2019

Letní prázdninová výstava před-
staví tradiční řemeslo v pojetí 
mladých studentů Střední školy 
řezbářské z Tovačova. K vidění 
budou práce vznikající během 
studia nejen maturitního obo-
ru, který zde má již dlouhole-
tou tradici.
Střední škola v Tovačově začína-
la jako stavební učiliště s truh-
lářskými obory. Postupem času 
však zůstalo pouze u dřevoz-
pracujících oborů a jako jedna 
z mála škol v republice začala už 

v roce 1995 s výukou uměleckořemeslného zpracování dřeva. Za tu 
dobu se odtud do světa rozeběhlo více než 350 mladých řezbářů. 
Návštěvníci výstavy si budou moci prohlédnout, co všechno zvlád-
nou mladí umělci vytvořit z tak krásného ,,živého“ materiálu, jakým 
dřevo je. K vidění budou řezby a výrobky z průřezu studia od těch 
jednodušších až po závěrečné a maturitní práce.

Výstava bude doplněna několika předměty ze sbírek muzea. 
Výstava bude zahájena vernisáží 27. června v 17 hodin a potrvá 
do 25. srpna.

HLAVNÍ BUDOVA, 
nám. T. G. Masaryka 2

FOTBAL TO JE HRA 
vernisáž 6. 6. v 17 hodin / 7. 6.–28. 8. 2019

Muzeum a galerie v Prostějově, p. o., ve spolupráci s Galerií 
umění Prostějov připravilo rozsáhlou a netradičně koncipova-
nou výstavu k 115. výročí založení fotbalového klubu SK Pro-
stějov. Všichni příznivci tohoto celosvětově nejoblíbenějšího 
sportu, ale současně i místní fandové a patrioti se doví mnoho 
zajímavostí z historie kopané v Prostějově od období první re-
publiky až do současnosti. Výstava představí jednotlivé fotba-
lové kluby, které v Prostějově působily, nejvýraznější osobnosti, 
největší úspěchy klubu, ale také různé pikantnosti o hráčích, 
a to nejen sportovní… komu se říkalo „moravský Bican“ a kdo 
byl „dřívko“, která éra prostějovského fotbalu byla ta zlatá, jaké 
a kdy se udělaly stavební úpravy na stadionu.

Mnoho dobových fotografií, pohárů a trofejí bude doplněno 
dresy, vlajkami, kopačkami, balony, zájemci si budou moct zalis-
tovat v historických albech. Sport byl odedávna zobrazován také 
v umění. I proto výstavu doplní kolekce obrazů. 

Aby výstava dostála svému názvu, budou dva ze čtyř sálů pře-
měněny na hernu. Jeden sál bude upravený jako fotbalové hřiš-
tě, kde si budou moci malí i velcí zahrát fotbalový zápas. Druhý 
sál pak nabídne interaktivní tabule s kvízy a ti, kterým se nebu-
de chtít běhat, si zde mohou zahrát stolní fotbálek. Celá výstava 
tak bude jistě zajímavá pro všechny věkové kategorie, kde se 
zabaví nejen malí návštěvníci, ale i jejich tatínci nebo dědečci. 
Ve fotbalovém sále jsou pak připraveny i dresy, míče a jiné re-
kvizity, díky kterým si můžete uspořádat zápas vaší rodiny, třídy 
nebo táborové skupiny. Výstava, nad kterou převzal záštitu pri-
mátor města Prostějova Mgr. František Jura, tak nabídne široké 
spektrum informací, zábavy i sportu. 
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MUZEUM

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

BAREVNÝ SVĚT PŘÍRODY
do 23. 6. 2019

Výstava „Barevný svět přírody“ seznamuje návštěvníka s pří-
rodními zajímavostmi, které se nacházejí v našem blízkém okolí 
a jsou součástí krajiny, ve které žijeme. Výstavou jsme chtěli ne-
jen oslavit přírodu a její krásy, ale také připomenout důležité vý-
ročí související s historií přírodovědy na Prostějovsku. Před 120 
lety zde totiž vznikl Klub přírodovědecký, který se stal doslova 
fenoménem a jehož průkopnická činnost v oblasti česky pěsto-
vaných přírodních věd proslavila Prostějov v rámci celé republi-
ky. Nejdůležitější aktivitou členů klubu bylo vydávání klubového 
časopisu – Věstníku, který byl ve své době jedním z nejlepších 
českých vědeckých časopisů. Věstník si udržoval vysokou úroveň, 
a to jak hodnotou uveřejněných článků, které jsou dodnes čteny 
a citovány, tak i typografickou kvalitou tisku. 

Na výstavě můžeme dokonce nahlédnout do „pracovny“ 
středoškolského profesora, botanika a přírodovědce Václava 
Spitznera, který se zasloužil spolu s profesorem Vladimírem 
Zoufalem, entomologem, o vznik slavného klubu. Kromě těch-
to osobností vzešla z klubu řada vynikajích badatelů, kteří pod-
statně ovlivnili vývoj přírodních věd v první polovině 20. století 
na celé Moravě. K nejznámějším patří biochemik Ing. Dr. Fran-
tišek Ducháček, geolog a botanik Josef Blekta, archeolog An-
tonín Gottwald, astronom Doc. PhDr. Bohumil Hacar, botanik 
Prof. PhDr. Josef Podpěra, geolog a paleontolog MUDr. Mauric 
Remeš a velká řada dalších. 

Klub přírodovědecký má vlastně „přírodu“ již ve svém názvu, 
a proto jsme chtěli představit a ukázat, co všechno je součástí 

přírody. Návštěvník výstavy se může pokochat křehkou 
krásou mechorostů z hlubokých lesů Drahanské vrchoviny, 
uvidí vzácné herbáře dávných přírodovědců, ukázky hornin 
a zkamenělin – svědků pestré geologické minulosti našeho 
regionu. Z muzejních depozitářů pocházejí kolekce schránek 
suchozemských 
i mořských měkkýšů a také ukázky brouků a motýlů. Tyto mu-
zejní geologické a botanické sbírky, které jsou stále budovány 
a rozšiřovány, dokazují, že přírodovědné obory mají v prostě-
jovském muzeu stále svoje místo. K činnosti muzejních přírodo-
vědců patří kromě péče o sbírky a vlastní odborné činnosti také 
popularizace přírodních věd formou zajímavých výstav. Zájemci 
se mohou dovědět, co jsou to zkameněliny, budou překvapeni 

tím, že i na Moravě a ve Slezsku v geologické minulosti chrlily 
dávné vulkány žhavou lávu, sopečné pumy a smrtící popel. Ma-
lebný kraj s řadou přírodovědných zajímavostí představí panely 
výstavy o Drahanské vrchovině. 

Součástí výstavy jsou i různé aktivity určené pro děti, které si 
mohou třeba zahrát na geologa a v písku odkrýt zkamenělinu 
amonita nebo mořského korálu. Zjistí také, jak vypadá Země, 
na které všichni žijeme, co může způsobit zemětřesení, kde všu-
de na Zemi i v naší republice byly v minulosti sopky.

Výstavu „Barevný svět přírody” si můžete prohlédnout do  
23. června 2019.

PŘIPRAVUJEME
VÁŽENÍ OBČANÉ!
Muzeum a galerie v Prostějově, p. o., připravuje výstavu k 30. výročí listo-
padových událostí roku 1989. Možná máte doma nějaký předmět, který by 
se na uvedené výstavě mohl objevit, protože se k výročí vztahuje. Výstava 
klade důraz právě na Prostějovsko, proto se obracíme na vás, kdo byste 
mohli k výstavě něčím přispět (fotografie, filmové záznamy nebo videozá-
znamy, tiskoviny, letáky nebo jiné předměty připomínající tuto dobu) a byli 
byste ochotni věci na výstavu zapůjčit. Prosím, kontaktujte nás telefonicky, 
písemně nebo osobně. 
Za MGP Mgr. Václav Horák, tel. 778 498 357, 
e-mail: vhorak@muzeumpv.cz

Komentovaná prohlídka výstavy s Prof. RNDr. Antonínem Přichystalem, DSc. 
z Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity v Brně.
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ – 
HVĚZDÁRNA

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

HVĚZDÁRNA

PŘEDNÁŠKA

PŘÍBĚH LUNÁRNÍHO MODULU – Ing. Tomáš Přibyl
6. 6. (čtvrtek) v 18:00 hodin

Lunární modul byl historicky jedinou skutečnou mimozem-
skou kosmickou lodí – a také byl zřejmě nejpodivnějším léta-
jícím zařízením, jaké kdy lidé vytvořili. 

I sami astronauti o něm říkali, že „létá lépe, než vypadá“. Bez 
něj by lidé před padesáti lety nepřistáli na Měsíci. Příběh 
lunárního modulu je příběhem neskutečné lidské vynaléza-
vosti, touhy a odvahy. Je to příběh cesty člověka na Měsíc.

Ing. Tomáš Přibyl je publicista v oblasti kosmonautiky a au-
tor mnoha knih literatury faktu (Smrt měla jméno Challenger, 
Den, kdy se nevrátila Columbia, Poklady kosmonautiky aj.). 
Osobně navštívil všechna kosmická střediska NASA, potkal 
více než 260 kosmonautů, viděl startovat všechny americ-
ké raketoplány. Působí jako kurátor letectví a kosmonautiky 
v Technickém muzeu v Brně.

Osobní stránky: www.kosmonaut.cz.

Vstupné 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. 

Vstupenky je možné předem rezervovat.

VĚDA V ULICÍCH
úterý 18. 6. (úterý) 8:30–12:00 hodin 

Školní mládeži, ale i široké veřejnosti budou přímo na náměstí 
T. G. Masaryka, před budovou muzea, prezentovány různé 
přírodovědné a technické zajímavosti a experimenty, přičemž 
některé z nich si mohou zájemci i sami prakticky vyzkoušet. 
Vedle hvězdárny se této akce zúčastní sedm prostějovských 
středních škol. Tímto způsobem zpřístupňujeme veřejnosti 
krásu a zajímavost poznávání přírody a vesmíru a podněcujeme 
její zájem o své vzdělávání, zejména s důrazem na děti a mládež. 
V případě města Prostějova se navíc jedná o nepřerušenou 
tradici, ojedinělou v rámci celé naší republiky.

Vstup volný.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST

Pozorování Slunce se koná každé pracovní pondělí, čtvrtek 
a pátek od 15:00 do 16:00 hodin. 

Večerní pozorování hvězdné oblohy se koná každé pracovní 
pondělí, čtvrtek a pátek od 22:30 do 23:30 hodin. 

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost 
Slunce či hvězd. V případě špatného počasí je připraven ná-
hradní program. 

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

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI

LETNÍ POHÁDKA

Pohádku uvádíme každou červnovou středu v 15:30 hodin. Po-
hádkoví ptáci Labuť, Lyra, Orel kama-
rádí s Delfínem. Na podzim však mívají 
každoročně starost. Ptáci potřebují le-
tět do teplých krajin. Lyra se však létat 
nikdy nenaučila. Kdo jí pomůže? Po-
hádka o kamarádství, které lze objevit 
i na obloze. Celé léto lze na obloze najít 
trojúhelník, který je tvořen nejjasnější-

mi hvězdami ze souhvězdí Labutě, Lyry a Orla. 

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

VÝSTAVY

- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN (se zaměřením na Měsíc)

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI

- NOBELOVA CENA

První i druhá výstava jsou dostupné na začátku astronomických 
pořadů a pozorování a jsou jejich 
součástí po domluvě i kdykoliv jin-
dy. V takovém případě je vstupné 
dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 
let, senioři a invalidé   20 Kč. Třetí, 
čtvrtou a pátou výše uvedenou vý-
stavu také zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena.
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ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

TOMÁŠ KARAL
tel/ 732 530 071  
e-mail/ karal@regvyd.cz

VLADIMÍR MUSIAL
tel/ 606 792 490   
e-mail/ musial@regvyd.cz

Inzerci objednávejte u obchodních manažerů:

www.chciinzerci.cz

MICHAL NOVÁK
tel/ 739 724 774  
e-mail/ novak@regvyd.cz

INZERCE

RV
19

01
07

1/
01

            zajišťuje nejen pro občany města Prostějova, ale i okresních 
                        obcí, evidenci jízdních kol a invalidních vozíků,
                          pomocí forenzního značení syntetickou DNA

Forenzní značení
 jízdních kol 

- moderní metoda ochrany majetku

P r o  e v i d e n c i  a  o z n a č e n í  j e  n u t n é  v y u ž í t  o b j e d n á v a c í  s y s t é m  n a  w e b o v ý c h 
s t r á n k á c h  m ě s t a  P r o s t ě j o v a  w w w. p r o s t e j o v. e u .  Z n a č e n í  a  r e g i s t r a c e  p r o b í h á
na služebně Městské policie od 1. 7. 2019 ve dnech pondělí od 8:00 - 11:00 a od 12:00 - 16:00 hod 
a ve středu od 8:00 - 11:00  a od 12:00 - 16:00 hodin. S sebou je nutné přinést - očištěné jízdní kolo, 
invalidní vozík, občanský průkaz, doklad o způsobu nabytí jízdního kola, popř. čestné prohlášení na místě.

Z n a č e n í  n e l z e  p r o v á d ě t  z a  d e š t i v é h o  p o č a s í  a  t e p l o t á c h   p o d  1 0  s t u p ň ů .

 

Projekt byl podpořen státní účelovou dotací Ministerstva vnitra ČR
a finančními prostředky z rozpočtu Statutárního města Prostějova.

Městská policie Prostějov

.

Hyundai i10 – kombinovaná spotřeba: 5,1–6,2 l/100 km, CO2: 117–141 g/km; Hyundai i20 – kombinovaná spotřeba: 4,8–5,7 l/100 km, CO2: 109–136 g/km; 
Hyundai ix20 – kombinovaná spotřeba: 6,5–6,9 l/100 km, CO2: 149–159 g/km Fotografie je pouze ilustrativní.

www.hyundai.cz
AUTO - PYTELA s.r.o.
Konečná 516, 796 07  Prostějov - Držovice
+420 583 035 040 / www.auto-pytela.cz

Ať už zvolíte Hyundai i10, i20, nebo ix20, neuděláte chybu! Na místě uhradíte 199 990 Kč nebo méně a u zbylých splátek
s nulovým navýšením nezaplatíte ani korunu navíc. V květnu vám ještě k tomu  přidáme májovou odměnu Hyundai až 15 000 Kč. 

Tak neváhejte a navštivte naše prodejce ještě dnes!

Tři modely na výběr, cena nejvýše 199 990 Kč a mohu ihned odjet?
Přesně tak!
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3.6.–6.6. | PO - ČT |13 – 15 H  
KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
V rámci celostátní kampaně „Týden čtení dětem“ jsme 
pro vás připravili několik akcí. V pondělí 3. 6. si budeme 
společně číst pohádky Miloše Kratochvíla. Ve středu 
5. 6. se můžete těšit na malované čtení, které je určeno 
pro nejmenší, ale ani větší děti se nudit nebudou. A ve 
čtvrtek 6. 6. se začteme do příběhů na přání. Zapojte se 
také! Každý, kdo nám pomůže se čtením, dostane malou 
odměnu.

4.6. | ÚT | 13.30 – 16.30 H | SMETANOVY SADY 
DĚTSKÝ DEN S KNIHOVNOU
Ve Smetanových sadech bude znovu veselo. Můžete se 
těšit na desátý ročník oblíbeného soutěžního odpoledne 
pod širým nebem. Pro všechny děti do 15 let (čtenáře i 
nečtenáře knihovny) je připravena trasa se spoustou 
soutěžních disciplín. Čeká na vás zábava i poučení.

6.6. | ČT | 17 H | PODKROVNÍ SÁL  
JAPONSKO
Společně s manžely Márovými navštívíme Zemi vycháze-
jícího slunce. Prohlédneme si tajemné chrámy, překrásné 
zahrady, neklidné sopečné oblasti i nespoutané vodopády 
a nahlédneme i do života japonské rodiny.

10.6. | PO | 17 H | PODKROVNÍ SÁL  
MARTIN TABERY: MŮJ PŘÍBĚH
Vyprávění studenta Cyrilometodějského gymnázia nejen o 
jeho pobytu v jihoamerickém Perú. Nečekejte tradiční ces-
tovatelské povídání. Martin Tabery bude prezentovat svůj 
rok – svůj příběh – od doby, kdy se o pobytu dozvěděl až 
po návrat domů.

11.–14.6. | ÚT – PÁ | 13 – 16 H | PODKROVNÍ SÁL 
SEMINÁŘE WOLKROVA PROSTĚJOVA
Literární semináře a interpretační dílny pro účastníky festi-
valu Wolkrův Prostějov. Pod vedením zkušených lektorů se 
vypraví do světa literatury a budou hledat a zkoušet své 
interpretační dovednosti. 

12.6. | ST | 16 H | PODKROVNÍ SÁL  
ČTENÍ Z TVORBY MARCELY PRÁZDNÉ
Přijďte si poslechnout poezii regionální autorky, která se 
musí potýkat s velkým zdravotním handicapem. Verše 
uslyšíte v podání členů divadla Point.

13., 27. 6. | ČT | 15 – 17 H | UČEBNA 
PORADNA SOS

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

13.6. | ČT | 17 H | PODKROVNÍ SÁL  
ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI V RAF
Přednáška historika a badatele PhDr. Daniela Švece, 
který se dlouhodobě zabývá osudy československých 
letců bojujících za 2. světové války pod vlajkou brit-
ského Královského letectva. Kromě jiného připomene 
i konkrétní životní příběhy a osudy letců Františka 
Fajtla, Františka Peřiny, Karla Janouška a Františka 
Truhláře.

17.6. | PO | 16 – 18 H | PODKROVNÍ SÁL
RETRO RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Přijďte do knihovny strávit příjemné relaxační od-
poledne. Tentokrát zavzpomínáme na slavné filmové 
melodie. Jako vždy bude k dispozici malé pohoštění, 
antistresové omalovánky pro dospělé a tematická 
literatura. Nově si můžete zahrát i deskové hry (Česko 
pro pamětníky a Scrabble). 

19.6. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL 
PROMÍTEJ I TY: 
10 MILIARD – CO MÁTE NA TALÍŘI?
Zveme vás na promítání dalšího filmu z projektu 
Promítej i ty! Jaký způsob produkce potravin dokáže 
uživit rostoucí počet lidí na této planetě? Nestojí 
svět na rozhraní potravinové katastrofy? Režisér Val-
entin Thurn rozebírá jednotlivé přístupy zemědělství 
a prezentuje různorodé pohledy ze všech koutů světa.

20.6. | ČT | 15 – 17 H 
KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
TVOŘIVÁ DÍLNA
Holky, kluci, chcete udělat poslední školní den paní 
učitelce/panu učiteli radost? Pak neváhejte a přijďte 
si k nám do knihovny vyrobit papírovou kytičku, kterou 
jim můžete za vysvědčení darovat. Veškerý materiál 
na výrobu bude v knihovně k dispozici zdarma.

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

PO CELÝ MĚSÍC

DESIGNEM ZA DOBROU NÁLADU
Výstava výtvarných prací studentů prostějovské Střední školy designu a módy v oboru Multimediální tvorba. Práce 
byly inspirovány tzv.„dobrou náladou“. Je to odpověď studentů na současné nálady ve společnosti ovlivněné 
politickým či ekologickým děním. Výstava je součástí letošních oslav stoletého výročí školy a můžete ji navštívit 
v Galerii Na půdě knihovny od 19. června do konce srpna.
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Otevření dětského oddělení
Od 2. května je opět otevřena Knihov-
na pro děti a mládež. Na červen jsme 

pro  naše malé  i  větší  čtenáře  připra-
vili spoustu akcí a aktivit. Čeká na ně 

„Týden  čtení  dětem“,  „Dětský  den 
s knihovnou” i tvoření z papíru. Těšíme 

se na vaši návštěvu v nově rekonstruo-
vaném Domě dětí na ul. Vápenice.

Českoslovenští letci v RAF
Historik a badatel PhDr. Daniel Švec 
dlouhodobě mapuje osudy českoslo-
venských  letců bojujících  za 2.  svě-
tové války. S výsledky svých bádání 
seznamuje i veřejnost – vydává pu-
blikace a pořádá besedy. Ve čtvrtek 
13.  června  v  17  hod.  ho  přivítáme 
v prostějovské knihovně. Jeho před-

náška bude zaměřena na letce, kteří 
bojovali proti okupantům naší země 
pod  vlajkou  britského  Královského 
letectva.  Vyzdviženy  budou  čtyři 
z mnoha  jedinečných a  často velice 
krutých  životních  příběhů.  Mimo 
generálporučíků  a  legend  českoslo-
venského  letectva  Františka  Fajtla 

a  Františka  Peřiny  budou  zmíněny 
i  tragické  osudy  armádního  gene-
rála/Air marshala RNDr. Karla  Ja-
nouška  a  plukovníka  in memoriam 
Františka  Truhláře.  Chybět  nebude 
ani řada artefaktů z válečného obdo-
bí, např. dobových uniforem.

Japonsko
Přerovský cestovatel Jiří Mára spolu 
se svou rodinou (manželkou Alenou, 
synem  Jirkou  a  dcerou  Monikou) 
procestoval  už  všechny  obydlené 
kontinenty.  Na  počátku  jejich  cest 
bylo přání co nejvíce zpříjemnit život 
synovi, který byl od narození postižen 
svalovou  dystrofií  a  upoután  na  in-
validní  vozík.  Postupně  tak  plnili 
jeho cestovatelské sny a dokázali, že 
cestovat se dá i s handicapem. Jirka 
se  stal  prvním  českým  vozíčkářem, 
který  procestoval  nejvzdálenější 
místa  na  zemi.  V  červnu  2016  Jiří 
své  nemoci  podlehl.  Ale  manželé 
Márovi  v  cestování pokračují – drží 
je nad vodou pocit,  že by si  syn ne-
přál,  aby  rezignovali  na  dosavadní 
způsob života. Dále cestují, píší knihy 
a na besedách prezentují své zážitky 
z cest. Ve čtvrtek 6. června v 17 hod. 

vás  zveme  na  promítání  fotografií 
a povídání o Japonsku. Společně na-
vštívíme tajemné chrámy, překrásné 
zahrady,  neklidné  sopečné  oblasti 
i  nespoutané  vodopády.  Projedeme 
se rychlodráhou šinkanzen, budeme 
obdivovat mohutné zápasníky sumó 

i  křehké  gejši.  Ochutnáme  exotické 
jídlo  i neobyčejné  zvyky v  typických 
japonských  restauracích  a  lázních, 
ve kterých se koupají dokonce i opice. 
Nahlédneme přímo do života japon-
ské  rodiny  a poznáme  jejich  tradice 
i současný způsob života.

Promítej i ty: 10 miliard 
– Co máte na talíři?
Za několik desítek let bude na zemi 
přes  deset  miliard  obyvatel.  Jedna 
šestina  z  tohoto  počtu  už  dnes  trpí 
chronickým  hladem.  Jaký  způsob 
produkce  potravin  dokáže  uživit 
rostoucí  počet  lidí  na  této  planetě? 
Nestojí svět na rozhraní potravinové 
katastrofy? Je tou jedinou správnou 
cestou  průmyslové  zemědělství, 
které počítá s intenzivní a masovou 
produkcí  zásobující  celý  svět,  nebo 
je řešením organické, tradiční země-
dělství, které je udržitelné s ohledem 
na omezené přírodní  zdroje. Doku-
mentární  film  režiséra  Valentina 
Thurna  analyticky  rozebírá  jednot-
livé  přístupy  zemědělství,  od  me-
chanizovaného  průmyslového  způ-
sobu  přes  umělou  výrobu  potravin 
po městské  zahradničení na parko-
vacích stáních. Film dobře  ilustruje 
cestu potravin od počátků až ke kon-
covému zákazníkovi, přináší různo-
rodé  pohledy  ze  všech  koutů  světa 
a nabízí zajímavou reflexi fungování 
potravinářského  průmyslu.  Třeba 
přiměje  i  vás  zamyslet  se  nad  tím, 
co  máte  na  talíři.  Nenechte  si  ujít 
projekci  dalšího  zajímavého  filmu 
z  projektu  Promítej  i  ty!  ve  středu 
19. června v 17 hod.
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ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

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.

P Ř E D P L A T N É
S E Z Ó N A  2 0 1 9 | 2 0 2 0

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

 DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ - SKUPINA A 
Warren Adler: VÁLKA ROSEOVÝCH
Hrají: Michal Dlouhý, Kateřina Lojdová, Roman Štabrňák, Lukáš Král, Petr Florián ad. 
Režie: Ondřej Sokol | DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM

Arnošt Goldflam: DÁMSKÁ ŠATNA
Hrají: Daniela Kolářová, Dana Batulková ad. 
Režie: Arnošt Goldflam | AGENTURA HARLEKÝN PRAHA

René Levínský: DOTKNI SE VESMÍRU A POKRAČUJ
Hrají: Alena Antalová, Petr Štěpán, Igor Ondříček, Katarína Mikulová/Svetlana Janotová ad.
Režie: Hana Burešová | MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO

Henrik Ibsen: NORA (DOMEČEK PRO PANENKY) 
Hrají: Tereza Dočkalová, Jan Teplý, Jan Hušek, Kateřina Holánová, Hana Seidlová ad.
Režie: Jan Nebeský | DIVADLO POD PALMOVKOU PRAHA

Fabrice Roger-Lacan: CRAVATE CLUB
Hrají: Martin Pechlát a Miroslav Etzler 
Režie: Zdeněk Dušek | DIVADELNÍ SPOLEČNOST DUEL PRAHA

Tom Stoppard – Marc Norman – Lee Hall: ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
Hrají: Josef Láska, Jana Ondrušková, Josef Pejchal, Petr Dohnal, Jindra Janoušková ad.
Režie: Petr Novotný | VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

 DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ - SKUPINA B
Eric Assous: PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
Hrají: Svatopluk Skopal, Václav Vydra/Jan Čenský, Eva Janoušková, Simona Postlerová ad. 
Režie: Jan Novák | AGENTURA HARLEKÝN PRAHA

EVITA SEÑORA DE ARGENTINA aneb Na cestě za Evitou Perónovou, která by 
v roce 2019 oslavila 100. narozeniny. Radka Fišarová zpívá v jihoamerických rytmech.  
AGENTURA ANDANTE PRAHA

Peter Quilter: JE ÚCHVATNÁ! 
Hrají: Jitka Sedláčková, Miroslava Pleštilová, Libuše Švormová, Jan Hrušínský ad. 
Režie: Jan Hřebejk | DIVADLO NA JEZERCE PRAHA

Peter Quilter: 4 000 DNŮ
Hrají: Hana Maciuchová, Ondřej Novák, Petr Stach 
Režie: Pavel Ondruch | DIVADLO UNGELT PRAHA

Leoš Janáček: PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY
Hrají: Adriana Banásová/Tereza Kavecká/Barbora Řeřichová ad. 
Spoluúčinkují orchestr, sbor a balet Slezského divadla Opava | Dirigent: Marek Šedivý
Režie: Jana Andělová Pletichová | SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA

Vratislav Blažek, Vlastimil Hála, Jiří Bažant, Jiří Malásek: STARCI NA CHMELU
Hrají: Tomáš Krejčí, Daniela Klevetová, Petr Vaněk, Lukáš Červenka, Marek Pešl, Natálie 
Tichánková/Dominika Hrazdílková ad. | Hudební nastudování: Filip Tailor
Režie: Petr Novotný | MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC 

 DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ - SKUPINA 5N 
Liz Lochheadová: PERFECT DAYS 
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana Syslová/Eva Lecchiová ad. 
Režie: Petr Kracik | PANTHEON PRODUCTION PRAHA

Larry Shue: CIZINEC 
Hrají: Martin Písařík, Zdeněk Maryška, Ludmila Molínová, Lukáš Rous ad. 
Režie: Kateřina Dušková | DIVADLO NA FIDLOVAČCE PRAHA

Debbie Isitt: ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA 
Hrají: Nela Boudová, Ilona Svobodová, Otmar Brancuzský 
Režie: Petr Kracik  | PETR KRACIK A UMĚLECKÁ AGENTURA PIEROT

Sean O´Casey – Jiří Krejčík: PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY
Hrají: Patrik Děrgel, Anna Fialová/Lenka Zahradnická, Lukáš Příkazký ad.
Režie: Jaromír Dulava | DIVADLO PALACE PRAHA

Bohumil Hrabal – Ivo Krobot – Petr Oslzlý: OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
Hrají: Viktor Kuzník, Pavel Batěk, Pavel Rímský, Anna Fixová, Jiří Vojta, Jaroslav Someš ad.
Režie: Milan Schejbal | DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM

 DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ – SKUPINA 5P
Tomáš Dianiška: PUSŤTE DONNU K MATURITĚ! 
Hrají: Vendula Fialová, Tereza Dočkalová, Robert Mikluš, Erika Stárková ad.
Režie: F. X. Kalba | DIVADLO POD PALMOVKOU PRAHA

Petr Zelenka: ELEGANCE MOLEKULY
Hrají: Ivan Trojan, Veronika Khek Kubařová, Martin Myšička, Vladimír Polívka ad.
Režie: Petr Zelenka | DEJVICKÉ DIVADLO PRAHA

Karel Cón, Stanislav Slovák, Jan Šotkovský, Petr Štěpán: OSMYČKY
Hrají: Michal Isteník, Petr Štěpán, Radka Coufalová, Ondřej Halámek ad.
Režie: Stanislav Slovák | MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
 
Ladislav Klíma: LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE
Hrají: Marek Němec, Jan Vondráček, Martin Matejka, Miroslav Táborský ad. 
Úprava a režie: Hana Burešová | DIVADLO V DLOUHÉ PRAHA

Robert Thomas: OSM ŽEN
Hrají: Lenka Loubalová, Sára Venclovská, Martina Eliášová, Týna Andělová ad. 
Úprava, texty písní a režie: Petr Štindl  | KLICPEROVO DIVADLO HRADEC KRÁLOVÉ

 LiStOVáNí

7x bestseller v projektu scénického čtení LiStOVáNí Lukáše Hejlíka
Pořady se konají v komorním prostředí na jevišti za oponou.

 ABONENTNÍ KONCERTY 

CANTARINA CLARINETE
Jana ČERNOHOUZOVÁ, Jana KADLECOVÁ LAHODNÁ, Hana BAHNÍKOVÁ, 
Věra KESTŘÁNKOVÁ – klarinety

ČESKÁ PÍSŇOVÁ TVORBA A NEJKRÁSNĚJŠÍ ÁRIE Z ČESKÝCH OPER
Andrea TÖGEL KALIVODOVÁ – mezzosoprán 
Ladislava VONDRÁČKOVÁ – klavír

VIOLONCELLOVÝ RECITÁL
Jan PÁLENÍČEK – violoncello, Jitka ČECHOVÁ – klavír

ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR

ŠANSON V GALA
Jaroslav SVĚCENÝ – housle, Renata DRÖSSLER – zpěv
Zdeňka ŽÁDNÍKOVÁ VOLENCOVÁ – flétna, mluvené slovo, Petr OŽANA – klavír

FolkloreClassic 
MARKÉTA JANOUŠKOVÁ & CIMBÁLOVÁ MUZIKA JIŘÍHO JANOUŠKA

BONUS: MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

 ČTYŘLÍSTEK – pohádkové soboty a neděle pro děti a rodiče 

Emanuel Míšek – Josef Fojta: ANIČKA A BYLINKOVÉ KOUZLO
SLOVÁCKÉ DIVADLO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Tomáš Kočko – Jakub Šafránek: O HONZOVI A ZAKLETÉ PRINCEZNĚ
DIVADLO ŠUMPERK

Alena Kastnerová, Jiří Jelínek: POHÁDKA O NEVYŘÁDĚNÉM DĚDEČKOVI
NÁRODNÍ DIVADLO BRNO

Josef Kolář – Petr Prchal: KOCOUREK MODROOČKO
DIVADLO LOUTEK OSTRAVA

Prodej od pondělí 17. června do soboty 29. června 2019 a dále od 12. srpna do 5. září 2019

JAK ZÍSKAT PŘEDPLATNÉ 2019 | 2020

Prodej od pondělí 17. června do soboty 29. června 2019 
a dále od pondělÍ 12. srpna do čtvrtka 5. září 2019
Bonus pro současné abonenty skupin A, B, 5N, 5P 
• od 17. června do 22. června 2019 sleva 100 Kč 
Bonus pro všechny abonentní skupiny 
• od  17. června do 29. června 2019 rezervace současných míst 

SOUČASNÉ PERMANENTKY SI PŘINESTE S SEBOU – URYCHLÍTE PRODEJ
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Vykoupíme a v hotovosti zaplatíme 
starožitný nábytek, chromový, umakartový 

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

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

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

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

Neváhejte a zavolejte – tel.: 773 113 303
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CA KONSULT s.r.o., Havlíčkova 3a, Prostějov
tel.: 582 340 441, 604 542 454, www.cakonsult.cz

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ  
PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

akce pro děti 
Den dětí v biokoridoru Hloučela
KDY:  sobota 1. června  

od 14:00 do 18:00
KDE:  biokoridor Hloučela,  

bistro Hloučela U Matesů

akce nejen pro seniory
Den na loukách v okolí Ohrozimi 
KDY: středa 5. června, od 7:35 do 13:00
KDE: Ohrozim – Plumlov
Ráno odjezd v 7:35 z aut. nádraží v Pro-
stějově (stanoviště č. 10) do Ohrozimi. 
Návrat z Plumlova do 13 hod.

exkurze pro veřejnost
Geologická vycházka Prostějovem 
KDY:  čtvrtek 6. června,  

od 16:00 do 17:30
KDE:  Prostějov, sraz v 16:00 před 

muzeem
Sraz účastníků v 16 hod. před muzeem 
na nám. T. G. Masaryka. Pořádá ZO 
ČSOP Bělozářka.

osvětová akce
Den životního prostředí
KDY:  sobota 8. června,  

od 9 do 12 hod.
KDE: nám. T. G. Masaryka v Prostějově
Oslava Dne životního prostředí v Pro-
stějově. Představí se řada organizací 
zabývajících se přírodou či ochranou 
přírody. 

tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 10. června  

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

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

akce nejen pro seniory
Setkání v zahradě 
KDY: úterý 11. června, od 10:00 do 11:30
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

Husovo nám. 67, Prostějov

vycházka pro veřejnost
Setkání se záchrannou stanicí a bio-
centrem Mokroš
KDY: sobota 15. června, od 7:45 do 15 hod.
KDE:  Nezamyslice – Mořice – Němčice 

nad Hanou
Ráno sraz v 7:45 na hlavním vlakovém 
nádraží v Prostějově, společný odjezd 
do Nezamyslic. Návrat vlakem do 15 
hod. Délka trasy 7 km. 

osvětová akce pro veřejnost
Den otevřených dveří v záchranné 
stanici
KDY: sobota 15. června, od 10 do 15 hod.
KDE:  Němčice nad Hanou,  

Komenského nám. 38
Každou celou hodinu (od 11:00 do 14:00) 
komentovaná prohlídka stanice. Po-
řádá základní organizace ČSOP Haná 
v Němčicích n. H.

akce pro děti i dospělé
Pohádkový mezigenerační večer

KDY: čtvrtek 20. června, od 18 do 21 hod.
KDE: nám. T. G. Masaryka v Prostějově

akce pro veřejnost
Večerní pozorování hmyzu
KDY: pátek 21. června, od 20:30 do 23 hod.
KDE: Hrdibořické rybníky
Sraz ve 20:35 v Hrdibořicích u kapličky. 
Aktuální informace na tel. 603 730 594, 
na našem webu a facebooku. 

zájezd pro seniory
Dlouhé stráně a Velké Losiny
KDY: sobota 22. června, od 7:00 do 19:00
KDE: Dlouhé stráně, Velké Losiny
Nutno se předem přihlásit na iris@iris.cz. 

tvořivá dílna 
Keramika
KDY:  pondělí 24. června od 16:00 do 18:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris,  

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

Akce finančně 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 červnu tyto akce:
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KINO PROSTĚJOV

18. ÚT 17:30 NEVIDITELNÉ KOMEDIE

   20:00 JOHN WICK 3 AKČNÍ

19. ST  15:30 CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?     
      METRO SENIOR | KOMEDIE

   17:30 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA  
   20:00 LÁSKY JEDNÉ PLAVOVLÁSKY FK | KOMEDIE

20. ČT  17:30 ROCKETMAN   
   20:00 PODFUKÁŘKY KOMEDIE

21. PÁ 15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 PRO DĚTI | ANIMOVANÝ 3D

   17:30 PSÍ POSLÁNÍ 2 PRO DĚTI  
   20:00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA  
 
22. SO 15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 PRO DĚTI  
   17:30 PODFUKÁŘKY   
   20:00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 3D 

23. NE 10:30 TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK PRO DĚTI  
   15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 PRO DĚTI  
   17:30 X-MEN: DARK PHOENIX 3D 
   20:00 PODFUKÁŘKY   

24. PO 17:30 X-MEN: DARK PHOENIX   
   20:00 BEATS FK | HUDEBNÍ

25. ÚT 17:30 ROCKETMAN   
   20:00 PODFUKÁŘKY  

26. ST  15:00 PODFUKÁŘKY BABY BIO  
   17:30 VRATISLAV EFFENBERGER ANEB LOV   
       NA ČERNÉHO ŽRALOKA FK | DOKUMENT

   20:00 ZRODILA SE HVĚZDA ROMANTICKÝ | 100,-

27. ČT  17:30 NEVIDITELNÉ   
   20:00 ANNABELLE 3 HOROR

28. PÁ 13:30 TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK PRO DĚTI  

   15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 PRO DĚTI  
   17:30  YESTERDAY + 20:00 TANEČNÍ VEČÍREK | 200,- 

   
29. SO 15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 PRO DĚTI 3D 

   17:30 NEVIDITELNÉ   
   20:00 YESTERDAY   

30. NE 10:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 PRO DĚTI 
   15:30 TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK PRO DĚTI  

   17:30 YESTERDAY   
   20:00 ANNABELLE 3  

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, 
METRO SENIOR 50 Kč, BIJÁSEK 50 Kč, 
PRO DĚTI sleva 20 kč pro děti do 12 let. 

6
ČERVEN

1. SO  15:00 ALADIN PRO DĚTI | DOBRODRUŽNÝ 3D

   17:30 ROCKETMAN HUDEBNÍ

   20:00 AVENGERS: ENDGAME AKČNÍ

2. NE  10:30 POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU PRO DĚTI | AKČNÍ

   14:00 KINO DĚTEM SOUTĚŽE O FILMOVÉ CENY | ZDARMA  

   15:00 ALADIN PRO DĚTI 

   17:30 ROCKETMAN HUDEBNÍ

   20:00 GODZILLA II KRÁL MONSTER AKČNÍ

3. PO  14:00 ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO   
      LEKTVARU BIJÁSEK | ANIMOVANÝ

   17:30 ŽENY V BĚHU KOMEDIE

   20:00 OSTRÝM NOŽOM FK | DRAMA

4. ÚT  14:00 ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO 
      LEKTVARU BIJÁSEK  
   17:30 ROCKETMAN   
   20:00 GODZILLA II KRÁL MONSTER   

5. ST  17:30 TŘI BLÍZCÍ NEZNÁMÍ FK | DOKUMENT

   20:00 SYN TEMNOTY  HOROR

6. ČT  17:30 PSÍ POSLÁNÍ 2 PRO DĚTI | RODINNÝ

   20:00 X-MEN: DARK PHOENIX AKČNÍ

7. PÁ  15:30 TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK PRO DĚTI | ANIMOVANÝ

   17:30 X-MEN: DARK PHOENIX   
   20:00 ROCKETMAN
   
8.  SO  15:30 PSÍ POSLÁNÍ 2 PRO DĚTI  
   17:30 X-MEN: DARK PHOENIX 3D 
   20:00 MÁMA HOROR

9. NE  10:30 TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK PRO DĚTI  

   15:30 PSÍ POSLÁNÍ 2 PRO DĚTI  
   17:30 PRADO - SBÍRKA PLNÁ DIVŮ UMĚNÍ NA PLÁTNĚ

   20:00 ROCKETMAN   

10. PO 14:00 PSÍ DOMOV BIJÁSEK | RODINNÝ

   17:30 X-MEN: DARK PHOENIX   
   20:00 POSLEDNÍ VEČERY NA ZEMI FK | MYSTERIÓZNÍ 3D

11. ÚT 14:00 PSÍ DOMOV BIJÁSEK  
   17:30 FREE SOLO DOKUMENT | 100,-

   20:00 X-MEN: DARK PHOENIX
   
12. ST  17:30 UNIVERZITY A SVOBODA FK | DOKUMENT

   20:00 GODZILLA II KRÁL MONSTER   

13. ČT  17:30 RODIČE NA TAHU KOMEDIE

   20:00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA SCI-FI

14. PÁ 15:30 PSÍ POSLÁNÍ 2 PRO DĚTI  
   17:30 POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU AKČNÍ

   20:00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA  
 
15. SO 15:00 ALADIN PRO DĚTI  
   17:30 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA  
   20:00 X-MEN: DARK PHOENIX   

16. NE 10:30 POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU PRO DĚTI  

   15:30 PSÍ POSLÁNÍ 2 PRO DĚTI  
   17:30 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 3D 
   20:00 RODIČE NA TAHU KOMEDIE

17. PO 17:30 GENESIS FK | DRAMA

   20:00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 
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Hledáme pracovníka na pozici 

ŘIDIČ / ŘIDIČKA
na rozvoz pečiva po Olomoucku a Prostějovsku
Požadujeme řidičský průkaz sk. B a spolehlivost

Měsíční mzda 16 000–20 000 Kč

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

na e-mail: m.makovec@mampekarstvi.cz

PRÁCE JE VHODNÁ PRO: STUDENTY OD 16TI LET,  
MAMINKY NA MD, NEZAMĚSTNANÉ S ÚP I BEZ,  

STAROBNÍ A INVALIDNÍ DŮCHODCE

PRACOVNÍ AGENTURA 
PAVLÍNA DUJKOVÁ

SVATOPLUKOVA 48, PROSTĚJOV

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

- NA CELOROČNÍ PRÁCI  
- NA PRÁZDNINOVÉ BRIGÁDY

POSLEDNÍ VEČERY NA ZEMI
CN | 2018 | mysteriózní | Gan Bi | 138‘  
titulky | 2D+3D | 100/80,- | 15+

Dva filmy za cenu jednoho. I tak by se 
dal popsat nejnovější počin Gan Biho 
(Kaili Blues, 2015), talentovaného čín-
ského básníka a filmaře. Hypnotický pří-
běh na pomezí fantazie, denního snění 
a potlačené vzpomínky se ve své druhé 
polovině překlápí do takřka hodinového 
záběru natočeného bez jediného střihu 
ve 3D. Potrpíte-li si na neotřelé vyprávění 
a inovativní přístupy k využívání filmových 
technologií, je tento film určen právě 
vám.

PRADO - SBÍRKA PLNÁ DIVŮ
IT | 2019 | umění na plátně | Valeria Parisi 
90‘ | titulky | 100,- | MP

Kdyby tak muzea mohla vyprávět! Nový 
dokument o slavném španělském Museo 
del Prado má přesně tento cíl. Slavná bu-
dova v Madridu slaví 200 let existence a ve 
výpravném snímku přibližuje svůj příběh. 
Putování španělskou metropolí odhaluje 
nejen to nejlepší z obřích muzejních sbí-
rek, ale i šest století španělského národa. 
Dějiny vyprávěné uměním, přes osm tisíc 
muzejních exponátů včetně děl od géniů 
jako Goya, El Greco, Velázquez nebo Ru-
bens, Tizian či Bosch, přesně to je nový 
dokument Prado – sbírka plná divů.

YESTERDAY 
+ BEATLES TANEČNÍ VEČÍREK
GB | 2019 | hudební | Danny Boyle  
112‘ | titulky | 200,- film + večírek | MP

Dvě akce za cenu jedné. Tvůrci Lásky ne-
beské surfují na vlně hudebních velkofilmů, 
kterou odstartoval Bohemian Rhapsody 
- i tentokrát strávíme večer ve společnosti 
písní nestárnoucích legend světové pop 
music. Co se z vás stane, když jste obyčejný 
kluk a čirou náhodou taky jediný na světě, 
který si hříčkou náhody pamatuje všechny 
songy Beatles? Globální hvězda, to se z 
vás stane. Hned po filmu vás čeká taneční 
večírek ve stylu 60. let ve spolupráci s orga-
nizátory tanečních večerů v kavárně Prostor.

TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK
ČR | 2019 | animovaný | Jan Jirků | 80‘ | 
130/110,- | MP

Ještěrovy voči! ČT:D se po 144 odvy-
sílaných dílech pořadu TvMiniUni roz-
hodlo přesunout oblíbený pořad i na 
plátna kin a  na přání diváků napsali 
tvůrci originální scénář, který propoju-
je loutkové postavy s herci jako je Bára 
Poláková, Pavel Liška, Jiří Havelka či Mi-
roslav Krobot. Ještě bláznivější, překva-
pivější a roztěkanější zábava, se kterou 
pohodlně a s dobrým větrem v zádech 
doplujete až do prázdnin.

KINO PROSTĚJOV | ČERVEN 2019
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Vypočítej

příklad 

Myslete
eko-logicky!
Vysloužilé zářivky, LED diody a úsporné žárovky do běžného odpadu nepatří. Přes 95 procent materiálů, 

ze kterých jsou vyrobené, je totiž díky recyklaci možné znovu využít. Navíc obsahují stopové množství rtuti, 

která je nebezpečná pro životní prostředí. Vyřazené úsporné světelné zdroje lze vrátit v elektro prodejnách při 

nákupu nových, ve sběrných dvorech obcí či je uložit do malých sběrných nádob, které se nacházejí 

v obchodních centrech, na městských úřadech nebo v řadě firem. Nejbližší sběrné místo si můžete jednoduše 

najít na vašem mobilu nebo tabletu – stačí si stáhnout aplikaci „Kam s ní?“.

1
7

8

?
Správná odpověď: sedmnáct 

 

 
 

 

 
 

 

 POKROČILÍ CYKLISTÉ 

 DĚTI OD 10 LET 

 VLASTNÍ SEŘÍZENÉ KOLO 

 3500,- Kč 

Cena zahrnuje: 

DOPRAVA 

UBYTOVÁNÍ V CHATKÁCH: Camping v Ráji 

STRAVA 5X DENNĚ, PITNÝ REŽIM 

VÝLETY A DOBRODRUŽNÉ CESTY PO OKOLÍ 

VSTUPY, CENY A ODMĚNY, HERNÍ PROGRAM 

 

 přihlášky online na sportcentrumddm.cz/akce 
kontakt: Denisa Holická, dholicka@sportcentrumddm.cz, 720 322 474 
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INZERCE

JARO S DOPRAVNÍ VÝCHOVOU A SPORTEM 
Jízda 
zručnosti 

Zdravotní 
kvíz 

Dopravní 
kvíz 

Střelba na branku 

Discgolf 

Cornhole 

KDE: 

KDY: 

Dětské dopravní centrum  
Bratří Čapků 4, Prostějov 
13. 6., 27. 6. 2019  
15:00 – 18:00 hod. 

Možnost registrace u obsluhy 
na dětském dopravním hřišti. 

Bližší informace:  
Filip Burka, telefon: 607 284 327 
e-mail: fburka@sportcentrumddm.cz 
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FOTBALOVÝ ZÁPAS LEGEND 
OLOMOUCKÉHO KRAJE
KDE: Sportovní stadion za místním nádražím (hřiště SK Prostějov)
KDY: Sobota 29. 6. 2019 od 17 hodin
Zápas mužstev:
JINDŘICH SKÁCEL „40“ (OP PROSTĚJOV 80. a 90. léta) – SK SIGMA OLOMOUC „old boys“ (hráči 80.–90. let) 
VSTUP PRO VŠECHNY ZDARMA 

SRDEČNĚ ZVE JINDŘICH SKÁCEL 

Poděkování
Děkujeme  paní  Evě  Křepelkové 
za uspořádání společenského večír-
ku vozíčkářů, který s pomocí  přátel 
zorganizovala a uváděla.  Poděková-
ní patří všem účinkujícím, kteří při-
spěli k dobré náladě, pohodě a zpes-
tření večírku, také všem sponzorům 
za milé dárky do tomboly, které po-
těšily účastníky večírku. 
Toto  nebyl  první  večírek,  který 

Evička  pořádala,  a moc  jí  přejeme, 
aby nebyl poslední.

Za všechny účastníky 
p. Lenhardtová, p. Hudečková.

Pozvánka na výlet
Svaz  tělesně postižených v ČR, 
o. s., v Prostějově, Kostelecká 17, 
pořádá – ve středu 26/6/2019 
zájezd do Rožnova pod 
Radhoštěm – skanzen, a Va-
lašského Meziříčí – gobelínka 

Info  na  tel.  588  008  095, 
724 706 773

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Malířská tvorba – Mojmír Švarc 

Výstava 20. 5.–28. 7. 2019 

Místo: Galerie umění Prostějov, nám. Svatopluka Čecha 2,  
po–pá (10–16 hodin)

Výstava je prodejní.
Jedná se o výstavu prostějovského malíře a projektanta 1936–2017.

POZVÁNKA
12. června 2019 
na téma „V jednoho 
Boha věřiti budeš“: 
Anonymní dědictví Ka-
nisiových katechismů.

V kolik hodin? 17.30 hod. 

Kde? na půdě CMG, ZŠ a MŠ, 
Komenského 17
Přednášku povede Mgr. Domi-
nik Opatrný, Th.D.

pořádá k příležitosti 70. výročí od svého vzniku

Termín konání: 04 .07. 2019 od 08:00 do 12:00 hodin
Forma: Komentovaná exkurze výrobních dílen ve skupinách za plného provozu
Časová náročnost prohlídky (exkurze): 60 minut
Věková kategorie: pro děti i dospělé
Vstup: Hlavní brána ze Západní ulice nebo vstup z velkého parkoviště na 
Moravské ulici

Využijte příležitost zhlédnout výrobu míčů světové kvality, výrobu 
boxovacích pytlů či dětských nosítek.
Přijďte se dozvědět něco o historii firmy, 
která zaměstnávala už naše prarodiče.

významný evropský výrobce
sportovních míčů a jiných
sportovních potřeb

Zajistěte si čas prohlídky předchozí objednávkou  
na telefonu +420 736 510 793 nebo e-mailu h.wiesinger@gala.cz

Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.gala.cz
Na místě možnost občerstvení a jiná překvapení.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Adresa: Gala a.s., Západní 1/75, Prostějov - Krasice
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ME ve sportovní 
gymnastice

Od  10.  dubna  proběhlo  v  pol-
ském  Štětíně mistrovství  Evropy 
ve  sportovní  gymnastice  mužů 
a  žen.  Tohoto  klání  se  z  České 
republiky zúčastnilo pět závodní-
ků. Mezi nimi byla i prostějovská 
závodnice,  loňská  účastnice  ME 
a  MS,  sedmnáctiletá  Dominika 
Ponížilová,  kterou  trénuje  Vero-
nika  Lukášová.  Muži  měli  kva-
lifikační  závod  ve  středu,  ženy 

o den později. Mezi českými muži 
tentokrát  chyběl  trojnásobný 
účastník ME  juniorů  a MS mužů 
Daniel Ponížil, který dal přednost 
jinému souboji a svedl svůj závod 
na poli s první částí zkoušky „do-
spělosti“ a to s maturitou. 

V  nabité,  evropské  konkuren-
ci  se nejlépe dařilo Anetě Hlaso-
vé  z  Prahy,  která  se  probojovala 
do finálové čtyřiadvacítky vícebo-
je.  Prostějovská  Dominika  Poní-
žilová  si  vedla  velmi  dobře,  ale 
na posledním nářadí, kterým byla 
kladina,  se  dostavil  pád,  který  ji 
připravil  o  postup  mezi  dvacet 
čtyři  finalistek.  Jejím  nejlepším 
nářadím je přeskok. I zde zůstala 
jen tři desetiny od postupu do fi-
nále. 13. místo na tomto nářadí je 
i  tak  v  evropském měřítku  vyni-
kající.

Oba  sourozenci  se  připravu-
jí  na  vrcholové  jarní  sezóny  a  již 
plánují podzimní mistrovství svě-
ta,  které  by  mělo  být  kvalifikací 
na olympijské hry 2020.

Miloslav Musil, předseda Oddílu 
sportovní gymnastiky TJ Prostějov

Nová sezóna letecké  
akrobacie úspěšně zahájena
O  velikonočním  víkendu  proběhl 
v Benešově Velikonoční pohár v  le-
tecké akrobacii větroňů. Tento závod 
každý  rok  tradičně  zahajuje  sezónu 
tohoto atraktivního  leteckého  spor-
tu. Letos se jej účastnil i člen prostě-
jovského Aeroklubu Josefa Františ-
ka – teprve devatenáctiletý nadějný 
letecký  akrobat  Tomáš  Michálek. 
A  vedl  si  opravdu  výborně.  Zvítězil 
v  kategorii  „Sportsman“,  takže  po-
hár putuje  z Benešova do Prostějo-
va. Tento úspěch je o to cennější, že 
dokázal  zvítězit  v  závodě,  který  or-
ganizuje na svém letišti jedno z nej-
významnějších  tuzemských  center 
letecké  akrobacie  větroňů  –  Glider 
Aerobatic Club Benešov.

Tomáš  Michálek  nemá  takovou 
možnost  přípravy  jako  členové  to-
hoto střediska, protože  jeho mateř-
ský prostějovský aeroklub nevlastní 
žádný akrobatický větroň. Trénovat 
musí  na  jiných  letištích,  nejčastěji 
v  Aeroklubu  Kyjov,  kde  absolvuje 
o  prázdninách  14denní  akrobatic-
ké  soustředění.  Přesto  v  minulém 
roce  dokázal  vyhrát  Pohár  Moravy 
a na mistrovství republiky byl bron-
zový, když pokazil jednu ze závěreč-
ných sestav. Díky tomu klesl z prů-
běžného prvního místa na konečnou 
bronzovou  pozici,  což  jak  sám  při-

znal, jej hodně mrzelo, než se dosta-
vila oprávněná radost z republikové-
ho bronzu.

Letecká akrobacie  je velmi drahý 
sport.  Pronájem  akrobatického  vět-
roně a jeho vytažení do výšky 1 200 m 
nad  zemí,  v  níž  se  zahajuje  vlastní 
akrobatický let skládající se z 9 figur, 
stojí cca 2 tisíce korun. Letos poprvé 
získal Tomáš Michálek dotaci od své-
ho rodného města Prostějova ve výši 
10 tisíc korun. ,,Chtěl bych za ni měs-
tu velmi poděkovat,“ řekl nám.

Dalším  závodem  pro  něj  bude 
zřejmě až mistrovství republiky v sr-
pnu, kde již bude závodit v kategorii 
„Intermediate“.  Poháru  Moravy  se 
letos  nezúčastní,  neboť  jej  ve  stej-
ném termínu čeká mnohem důleži-
tější  závod – maturita  na Reálném 
gymnáziu  v  Prostějově.  Takže  drží-
me palce!  -lš-

Naši junioři U19 zakončili úspěšnou sezonu  
3. místem na MČR
V sobotu 4. 5. 2019 jsme v semifinále 
nestačili na mezinárodní tým GBA EU-
ROPE Praha, pozdější vítěze turnaje.

V neděli 5. 5. 2019 jsme proti Pís-
ku  potvrdili  roli  favorita,  především 
výborným  výkonem na  útočné  polo-
vině a vedením od začátku do konce 
utkání. 
Z našeho týmu bych  
vyzdvihl tyto hráče:
 ¶ Juraj Páleník – dvoumetrové kříd-
lo – s 61 body nejlepší střelec celého 
turnaje (na fotce v bílém dresu s čís-
lem 23 smečuje do koše)

 ¶ Štěpán  Borovka  –  ústřední  roze-
hrávač – 16 asistencí v turnaji (nej-
více ze všech) – zvolen jako 1. hráč 
do ALL STAR

 ¶ Erik  Klepač  –  v  úspěšnosti  dru-
hý  střelec  týmu,  v  současnosti  již 
na soupisce BK Olomoucko
Ve  finále  nakonec  v  prodloužení 

překvapivě GBA porazilo domácí USK 

Praha.  GBA  EUROPE  tak  potvrdila 
vynikající formu z poslední doby, kdy 
ve finále 1. ligy mužů porazila profe-
sionály  Lions  Jindřichův  Hradec, 
a  bude  tak  pořádat  baráž  o  postup 
do Kooperativa NBL.

Náš tým mladých mužů U23 zís-
kal v  1.  lize mužů po základní  části 
třetí místo, ale podle rozpisu soutěže 
jsme nemohli postoupit do play-off 
(to je omezující pravidlo pro vrcho-
lová centra mládeže).

Michal Müller
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Milion z kapes daňových poplatníků  
a zastupitelé nad tím mávli rukou
Asi  každý  v  Prostějově  zaregist-
roval  kauzu,  kdy  se město  zbavilo 
svého  zaměstnance,  tehdejšího 
produkčního  kina,  kterému  z  roz-
hodnutí  redakční  rady  radničních 
listů  budu  dále  říkat  pan  X.  Co 
bylo  účelem  podivně  zdůvodněné 
reorganizace, bylo patrné na první 
pohled:  proti  představitelům  rad-
nice  dlouhodobě  vystupoval  jeho 
syn,  aktivista.  Jak  to  v  Prostějově 
dlouhodobě  chodí  –  bylo  třeba  se 
nějak pomstít.

Pan  X  nicméně  svou  výpověď 
pro  údajnou  nadbytečnost  ihned 
napadl  u  soudu.  Ředitelka  kina 
Barbora  Prágerová,  která  mu  vý-
pověď dala, do ní (i přes konzultaci 
s právníky – otázka  je,  jaké kvali-
ty) napsala, že práci, kterou pan X 
pro kino vykonával, nyní vykonává 
ona, a tudíž je nadbytečný.

Každý,  kdo má  v  sobě  jen  tro-

chu soudnosti, chápe, že podstatou 
nadbytečnosti  je,  že  práce,  kterou 
zaměstnanec  vykonává,  je  zbyteč-
ná  a  zaměstnavatel  ji  už  NEPO-
TŘEBUJE. Člověk nemusí být mis-
tr práva, aby chápal, že nadbytečný 
nemůže být někdo, jehož práci za-
městnavatel  nadále  potřebuje,  ale 
dělá ji pro něj jiný zaměstnanec.

Není  tak  divu,  že  pan  X  pro-
ti  výpovědi  podal  žalobu  o  její 
neplatnost  a  u  Okresního  soudu 
v  Prostějově  vyhrál.  Soud  jasně 
konstatoval,  že  pan X nemohl  být 
nadbytečný.

Co  takové  rozhodnutí  znamená 
v praxi? Město muselo panu X do-
platit veškeré dlužné mzdy, kromě 
toho odvést daně a povinné odvo-
dy – sociální a zdravotní pojištění. 
Dle sdělení samotného Magistrátu 
města Prostějova byla vzniklá ško-
da, kterou platili daňoví poplatní-

ci, ve výši téměř milion korun! 
Současné  vedení  Prostějova  se 

s panem X dohodlo, že vezme od-
volání proti rozsudku zpět, což bylo 
za situace, kdy výpověď byla dána 
tak diletantsky, že nemohla u žád-
ného  soudu  projít,  jediné  možné 
řešení. I inspektorát práce konsta-
toval,  že  kino  ve  vztahu k panu X 
porušilo  zákoník  práce,  a  to  ještě 
předtím, než mu dalo nezákonnou 
výpověď. V Prostějově je běžné, že 
se porušují zákony a mávne se nad 
tím rukou.

Protože  považuji  za  problém 
vynaložit téměř milion korun z na-
šich  daní,  aniž  by  byla  odvedena 
práce,  navrhovala  jsem  na  minu-
lém zastupitelstvu, abychom škodu 
vymáhali  po  tom,  kdo  neplatnou 
výpověď  způsobil.  Primátor  Jura 
(ANO)  lhal,  že  vlastně  neexistuje 
soudní  rozhodnutí,  že  výpověď  je 

neplatná, protože město se dohod-
lo. To není pravda, protože rozsu-
dek  soudu  jasně  říká,  že  výpověď 
neplatná a nezákonná je.

Radní  Blumenstein  (ODS) 
pro  změnu  tvrdil,  že  nikdo  teh-
dy v  roce 2017 vnímat nemohl,  že 
to  takto  s  výpovědí  dopadne.  Už 
tehdy  přitom  existovalo  mnoha-
leté rozhodování soudů, co je a co 
není nadbytečnost, a pan X krátce 
po  podání  výpovědi  podal  žalo-
bu – spolu s advokátem Václavem 
Láskou mu bylo zřejmé, že se jedná 
protiprávně. Město hrálo mrtvého 
brouka. 

A  jak to dopadlo? Pro vymáhá-
ní  škody  nás  bylo  8  z  35  zastupi-
telů!  Ptejte  se  vašich  zastupitelů 
za  ANO,  ČSSD,  ODS,  Pévéčko, 
KSČM, KDU-ČSL, proč jim nevadí 
vyhazovat veřejné peníze oknem!

Ing. Hana Naiclerová, MBA

„S láskou hasí i oheň zloby“
Kdo?  Svatý  Florián  přece!  Patron 
všech  hasičů,  hrnčířů,  kovářů,  ko-
miníků,  sládků,  bednářů,  zedníků 
a  horníků.  A  co  má  tento  světec 
společného  s  Prostějovem?  Mimo 
bezesporu  velkého  počtu  jeho  cti-
telů  jako  patrona  máme  po  něm 
pojmenované  Floriánské  náměs-
tí,  resp.  po  kapli  sv.  Florián,  která 
na něm stávala až do roku 1962, kdy 
byla  asanována  kvůli  novostavbě 
krytých lázní a také díky tehdejšímu 
komunistickému režimu.

Máme  štěstí,  pískovcová barok-
ní  socha  sv.  Floriána  se  nachází 
u kostela sv. Cyrila a Metoděje (viz 
ilustrační  foto)  a  pochází  z  roku 
1724,  kdy  ji  daroval  Ferdinad  Jo-
sef Bartodějský z Bartoděj k mýtné 
bráně.  Jedná  se  o  kvalitní  barokní 
práci,  která  představuje  sv.  Flori-
ána  jako  vojína  ve  zbroji,  hasícího 
oheň. Socha je vysoká 1,60 m a stojí 
na pískovcovém podstavci vysokém  
2,15 m, na jehož přední straně v kar-
tuši  je  vytesán  letopočetný  latin-
ský  nápis:  sv.  „Florián:  Florianus,  
m.  Lauriaci“  Naskýtá  se  otázka, 
proč  ji  nevyužít  a  po  rekonstrukci 
vhodně  instalovat  na  Floriánské 

náměstí?  Stojí  za  to  si  postavu  sv. 
Floriána krátce připomenout.

Florián  se  narodil  v  Cetii,  změ-
něné poději na St. Pőllten, u dneš-
ní  Vídně.  Tenkrát  ve  III.  stol.  šlo 
o  území  Norika  připojené  k  Řím-
ské  říši.  Stal  se  významným  dů-
stojníkem  římské  armády  a  prý 
i správcem. Jeho sídlo bylo v jejím 
hlavním městě v Lauriacum (což je 
dnešní Enns v Rakousku). V Římě 
tehdy  vládl  Dioklecián,  známý 
a  krutý  pronásledovatel  křesťanů, 
k nimž Florián patřil. O jeho životě 
je plno  legend a pověstí. Do Lorch 
mělo  být  nebo  už  bylo  uvězněno 
asi 40 křesťanů. Florián je chtěl za-
chránit a skončil u soudu, kde neo-
hroženě vyznal  svou víru. Císařský 
náměstek  Akvilín  (Aquilinus)  ho 
odsoudil  k  smrti.  Tomu  prý  řekl: 
„Sloužíce  u  vojska  klaněl  jsem  se 
Bohu  skrytě.  Poslechnu  ve  věcech 
vojenských, ale jako křesťan se ne-
dám  nikým  přinutit,  abych  zapřel 
Krista a klaněl se mrtvým modlám.“ 
Víry  se  nevzdal,  byl  krutě  mučen 
a  usmrcen.  Později  byl  svatořečen 
a jeho symbol jako patrona přichází 
i do našich měst. 

Domnívám se, že bychom měli 
vrátit  alespoň  částečně,  pokud 
máme možnost,  významné  sochy 
na  místa,  která  jsou  dle  těchto 
postav  pojmenována.  Nehledě 
na  to,  že  sv.  Florián byl  odvážný 
muž,  který  si  stál  za  svým  názo-
rem.  Nezapomínejme,  že  hašení 
zloby  a  nenávisti  je  neméně  po-
třebné jako hašení požárů. A lás-
kou se uhasí i oheň zloby!

MVDr. Zuzana Bartošová-
zastupitelka KDU-ČSL

Jak to ve skutečnosti 
bylo se soudním 
sporem kina Metra? 
Výpověď  pro  nadbytečnost  byla  za-
městnanci  udělena  proto,  že  došlo 
k  přerozdělení  činností  vykonáva-
ných zaměstnanci, zefektivnění práce 
a činnost propuštěného zaměstnance 
nadále  vykonává  vedle  řady  dalších 
činností sama ředitelka kina. Jedno-
duše  řečeno  činnost  dvou  zaměst-
nanců  nyní  vykonává  zaměstnanec 
jeden.  Tato  výpověď  byla  napadena 
ze strany zaměstnance žalobou. 

Konečné  rozhodnutí  o  tom,  zda 
takto  podaná  výpověď  z  pracovního 
poměru byla platná,  či nikoliv, město 
nemá, neboť soudní spor byl ukončen 
dohodou o narovnání. Město má sice 
rozsudek soudu I. stupně, který hovo-
ří o neplatnosti výpovědi, a není jisté, 
jak by rozhodl soud odvolací. Existují 
odlišná soudní rozhodnutí a právní sta-
noviska, která naznačují možný úspěch 
v odvolacím řízení. Jelikož soudní říze-
ní  v pracovněprávních  sporech bývají 
vleklá,  město  zvolilo  důstojnou  cestu 
ukončení  soudního  sporu  uzavřením 
dohody.  Statutární město Prostějov



38 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

NÁZORY, KOMENTÁŘE

Protihluková stěna bude!
Jsem  rád,  že práce opozice  v  za-
stupitelstvu  nese  ovoce.  V  pro-
sinci  2018  jsem  se  poprvé  ze-
ptal  na  to,  zda  bude  v  projektu 
rekonstrukce  estakády  zahrnuta 
i protihluková stěna. Ukázalo se, 
že  zástupci města  s Ředitelstvím 
silnic  a  dálnic  o  této  možnosti 
doposud  nejednali.    Proto  jsem 
na  zastupitelstvu  15.  1.  2019  na-
vrhnul hlasovat o tom, že „Zastu-
pitelstvo města Prostějova ukládá 
radě města  zahájit  s příslušnými 
orgány jednání směřující k vybu-
dování  protihlukové  stěny  podél 
estakády  Haná“. Můj  návrh  teh-
dy  nepodpořili  zastupitelé  z  po-
litických  uskupení  zastoupených 
v  současné  a minulé  radě města 
(ANO, ČSSD, ODS, KSČM). Vede-
ní města zřejmě nemá rádo, když 
s dobrými nápady přichází někdo 
jiný.  Na  hluk  podél  estakády  si 
dlouhodobě  stěžují  občané  Vra-
hovic.  Jednu ze stížností projed-
návalo zastupitelstvo města v mi-
nulém volebním období. Tehdejší 

primátorka Alena Rašková v dis-
kusi uvedla, že nelze dělat víc, než 
položit  „tichý  asfalt“  a  že  „pro-
tihlukovou  stěnu  na  estakádu 
umístit  nelze  z  důvodu  nosnos-

ti“.  Jak je však vidět, Ředitelství 
silnic  a  dálnic  je  jiného  názoru. 
Jsem  rád,  že  se  nám  podařilo 
přimět  vedení  města  k  tomu, 
aby  byla  do  projektu  zapraco-

vána  protihluková  stěna  o  výšce  
3  metry  po  obou  stranách  esta-
kády. 

Mgr. Petr Ošťádal, zastupitel 
Na rovinu! (člen STAN)

Na úsvitě (1)
V  Prostějově 
(15.  4.  2019) 
22.  leden  2019 
může  být  pro 
naše  město  pa-
mátným  dnem. 
Po  téměř  pade-
sáti  letech  svitla 

naděje, že se současně žijící občané 
našeho  města  konečně  dočkají  ob-
novy  jižní  části  historického  centra 
Prostějova. Tato neuvěřitelná doba, 
kdy lidé v centru packovali na neu-
těšených  „polochodnících“  kolem 
hrůzyplné stavby tržnice z doby reál-
ného  socialismu  vyvrcholila  v  po-
sledních  10  letech  černou  můrou, 
kterou zná snad každý ve městě pod 
názvem Manthellan. 

22.  leden  2019  je  v  poměrech 
našeho  města,  řečeno  s  jistou  mí-
rou  nadsázky,  analogií  sametové 
revoluce,  a  to doslova. V  tento den 
totiž  vyhlásil Krajský  soud  svůj  ko-
nečný  verdikt  nad  projektem,  nad 
nímž  rozumnému  člověku  zůstával 
rozum  stát.  Tento  soud  po  neuvě-
řitelných  kotrmelcích  prohlásil  zá-
kladní dokument mezi městem Pro-
stějovem a developerem, společností 

Manthellan,  za  absolutně  neplatný. 
Co to znamená a co z toho plyne?

Znamená to, že  ta smlouva, kte-
rá způsobila, že o 10 let déle chátral 
Kulturní dům, že o  10  let déle bylo 
území od kostela Povýšení sv. Kříže 
po Wolkerovu ulici nevkusným „ora-
ništěm“ nikdy neplatila. Nikdy!

Za  těch  10  let  můžeme  vidět, 
jak  vedlejší  část,  která  nebyla  pod 
klatbou  souručenství  Manthella-
nu  a  jeho  poskoků,  vstala  jako  Fé-
nix z popela. Pílí a úsilím lidí, kteří 
nepřicházeli  s  megalomanskými 
představami  o  úžasném  obchoďá-
ku, z něhož se všem bude tajit dech. 
Dnes jsou tam obchůdky, kanceláře, 

ordinace,  cukrárna,  kavárna,  ban-
ka,  restaurace. Zárodek  fungujícího 
centra moderního města. Žádný de-
veloper nebyl potřeba, a přesto tato 
nezakletá  část  historického  centra 
po  bývalých  „židovských  uličkách“ 
žije. Srovnání výmluvné. 

A proto ani v té vysvobozené čás-
ti, která 22. ledna 2019 dostala šanci 
žít,  nepotřebujeme  nabubřelé  pro-
jekty, které budou žrát energii  těm, 
kteří měli odvahu pustit  se do prá-
ce.  Potřebujeme  rozum  a  střízlivou 
vizi vybudovat něco, co nám i našim 
dětem  a  vnukům  poskytne  dobré 
a příjemné prostředí k životu centra 
středního města. Co skloubí vybudo-

vané s budoucím do harmonického 
celku, kde začnou vznikat společen-
ství lidí, kteří tu budou chtít žít. 

Je dobré a je nutné si připomenout 
mezníky 10  let boje za centrum, kte-
ré už snad bude konečně naše. Které 
bude  sloužit  a  ne  požírat  poslední 
zbytky  historie  našeho  Prostějova. 
Otvírám tímto článkem seriál o tom, 
jak to vlastně bylo a jak k tomu mohlo 
dojít.  Důvod  je  jediný,  ale  nesmírně 
důležitý. Stojíme na prahu nové šan-
ce. Již si ji nesmíme nechat ukrást tak 
jako v letech 2008–2010. Dnes stejně 
tak jako tehdy je ostražitost na místě. 
Proto je dobré se poučit.

Aleš Matyášek, hnutí Na rovinu!
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INZERCE

4. ročník Vrahovického bicyklu
Rád bych Vás pozval na již 4. roč-
ník Vrahovického bicyklu, který 
je svého druhu jedinou cykloturi-
stickou akcí v Prostějově. Letos se 
koná v sobotu 22. června. I když 
oproti Smržické šlapce, kterou 
pořádá Klub českých turistů 
ve Smržicích, je to stále jen ba-
tole, co se učí chodit, své zájemce 
si každoročně získává. Zkuste jej 
letos i vy a staňte se pravidelným 
účastníkem.

Když jsme před čtyřmi lety 
začínali, bylo naším cílem dostat 
na kola nejen dospělé, ale zejmé-
na děti. Současně s tím poukázat 
na situaci okolo chybějících cyk-
lostezek ve Vrahovicích. Rozvést 
diskuzi o jejich případném napo-
jení na Držovice na jedné straně 
a Kralice a Bedihošť na straně 
druhé. Když tu, která by spojovala 
Vrahovice s Prostějovem, se stále 
nedaří rozumně prosadit.  I proto 
od začátku razíme myšlenku, že 

na samotné akci nevybíráme star-
tovné a vše pokrýváme ze spon-
zorských darů. Tímto moc děkuji 
kolegyním ze spolku Naše Vraho-
vice z.s. za obětavou práci.

Start je od osmi hodin indi-

viduálně od hřiště Sokola Vra-
hovice. Chceme, aby poslední 
vyráželi před desátou hodinou, 
aby se stihli vrátit do třetí ho-
diny, kdy celou akci uzavíráme. 
Trasy máme od počátku dvě, 
nejsou značené a jede se podle 
mapy a itineráře, který obdrží-
te na startu. Ta kratší je vhodná 
i pro děti. I když mezi Kralicemi 
a Bedihoštěm je bohužel nutné jet 
po silnici a stejně tak mezi Čelči-
cemi a Skalkou. Naštěstí na těch-
to cestách není moc velký provoz. 
Zbytek je veden po polních ces-
tách a cyklostezkách. První ročník 
s námi absolvovala celá jedna tří-
da místní školy, kterou vedla paní 
učitelka Nadymáčková. 

Delší trasa je již pro ostřílené 
cyklisty, protože měří okolo 56 ki-
lometrů (může se měnit v někte-
rých úsecích dle počasí varianta 
terén/silnice) a vede z Vrahovic 
přes „Vrbátečák“ do Grygova, kde 

je první kontrolní bod v místní 
hospodě. Málokdo ví, že se jedná 
o bývalý zámek. Pak se pokraču-
je kolem rybníků přes Tovačov 
do Lobodic, kde ve Sportbaru 
Baďa je druhý kontrolní bod. 
Toto místo je vybráno záměrně, 
protože se zde konají pravidelně 
cykloturistické akce, kam zajíždí 
i mnoho cyklistů z Prostějova. 

Posledním kontrolním bodem, 
který je společný pro obě trasy, je 
restaurace ve Skalce. Poté, co se 
třeba projdete místními lázněmi, 
napijete se z léčivých pramenů, 
které možná zrychlí vaše šlapá-
ní, se vrátíte zpět do Vrahovic. 
Zde obdržíte účastnický diplom, 
občerstvíte se a doplníte síly chu-
ťovkami z místní udírny. Těším se 
na viděnou.

Ing. Pavel Dopita,  
LL.M., MBA

    Zastupitel za hnutí SPD
Předseda Naše Vrahovice, z.s.
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Akční ceny produktů platné od 1. 6.–30. 6. 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

  Rabenhorst bio-šťávy

Lékárna Mamed Prostějov 

30 tob.

400 ml

100 tbl

150 ml

500 ml

14 tbl

399 Kč

89 Kč

119 Kč 79 Kč

349 Kč

89 Kč 30 g

129 Kč

289 Kč

109 Kč

102 Kč

Lékárna Mamed Prostějov 
400 ml

599 Kč

139 Kč
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