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INZERCE

MATRACE
HARMONIE SPÁNKU

POTŘEBUJETE PRODAT
VAŠI NEMOVITOST?

KVALITNÍ ČESKÉ MATRACE
PRO CELOU RODINU.

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

WWW.MATRACEMOOM.CZ

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

RV1802383/06

NAVŠTIVTE NAŠI VZORKOVOU PRODEJNU NA ADRESE: QUILTING s.r.o.,
Jiráskova 485, 798 52 KONICE
Telefon:+420 731 413 134, +420 731 413 133
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Plumlovská 34, Prostějov
www.realitypolzer.cz
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Pro klienta s hotovostí hledáme byt 2+1
nebo 3+1 v západní části města.

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

Statutární město Prostějov
má opět skvělý rating

SLOVO PRIMÁTORA

MGR. FRANTIŠEK JURA

Vážení občané,

Silné stránky
¶¶ Nárůst v daňových příjmech je
hlavním faktorem zlepšení provozního hospodaření
¶¶ Pokračující silná likvidita
¶¶ Nulová zadluženost města a jeho
organizací

Slabé stránky
Rating statutárního města Prostějov
je na úrovni A1 (mezinárodní rating)
a Aa1.cz (národní rating) s pozitivním výhledem.
„Město Prostějov pokračuje
ve svých úspěších. Po získání ocenění, jakými bylo například první
místo v zemi v soutěži Město pro
byznys, první místo v Olomouckém kraji v hodnocení magistrátu
Přívětivý úřad, celostátní ocenění
v soutěži statutárních měst ,Hejbni
s elektrem pro lepší život‘ nebo třeba
třetí místo za třídění odpadu v kraji ,Keramická popelnice‘, přichází
hodnocení ratingu, kde stojíme opět
na špici. Jsem na město Prostějov

skutečně velmi hrdý,“ uvedl primátor František Jura.

¶¶ Finanční výkon je díky vysoké
spotřebě investic pod tlakem

Co hodnocení zohledňuje?
Je to konzervativní řízení rozpočtu, nulová zadluženost města
a jeho podřízených organizací.
Zohledněna je také střední pravděpodobnost, že vláda České republiky poskytne mimořádnou pomoc
za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity. Provozní hospodaření dlouhodobě vykazuje výrazné
přebytky, které slouží jako zdroj
kapitálových výdajů. Díky vysoké schopnosti samofinancování si
město udržuje značné hotovostní
rezervy a výbornou likviditu.

Co by mohlo rating snížit?
Pokles ratingu státu, případně trvalý
propad provozních výsledků města a deficitní hospodaření vedoucí k vyššímu nárůstu zadluženosti
a poklesu hotovostních rezerv by
měly negativní dopad na rating.
Co by mohlo rating zvýšit?
Zvýšení ratingu České republiky za předpokladu udržení stabilních výsledků hospodaření při
velmi nízké zadluženosti a dobré
likviditě.
-kaa-

před několika dny začalo astronomické léto. Pro naše děti je
to doba končícího školního roku
a těšení se na dva měsíce volna.
Rád bych proto všem žákům popřál krásné prázdniny, spoustu
hezkých zážitků a nová kamarádství. Jejich pedagogové si zaslouží odpočinout si od náročné
práce a načerpat síly do příštího
vyučování.
Všem obyvatelům Prostějova
přeji, aby si krásné letní měsíce
pořádně užili. Pokud budou chtít
vyrazit za uměním a zábavou,
máme pro ně pestrou nabídku
Prostějovského kulturního léta,
z níž si může vybrat doslova každý. Pěkné akce se připravují také
na Plumlově, který my v Prostějově považujeme také trochu
za „svůj“ a rádi tam jezdíme.
Pokud se po městě a okolí
vydáte například na kole, přivítáme vaše postřehy z cyklistické
dopravy a nápady na její další vylepšení. Totéž samozřejmě platí,
pokud chodíte pěšky nebo třeba
jezdíte na inlinových bruslích.
Léto je zároveň hlavní stavební sezonou. Proto vás prosím
o trpělivost s případnými uzávěrkami a dalšími omezeními.
V těchto týdnech začíná obnova našeho městského informačního centra v přízemí radnice. Jeho služby nyní návštěvníci
najdou na zámku. Budeme rádi,
pokud turisty případně nasměrujete na správné místo.
Přeji vám krásné léto.
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Ocenění pro další významné osobnosti a subjekty
V polovině května letošního roku byly v obřadní
síni prostějovské radnice oceněny další významné
osobnosti a subjekty.
„Minulé i budoucí držitele našich Cen města Prostějova spojuje jedna důležitá věc. A tou je ochota
udělat něco pro své město, pro komunitu lidí, kteří
v něm žijí. Někteří z nich vynikli ve svých profesích
a šířili dobré jméno Prostějova doma i v zahraničí.
Jiní věnovali práci pro druhé svůj volný čas. Vedli
mladší generace ke sportu, k umění nebo mnohokrát
podali ruku lidem, kteří měli v životě méně štěstí než
oni. Stali se tak důležitými vzory pro své okolí a často
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mají také svoje následovníky, kteří pokračují v jejich
práci,“ uvedl mimo jiné primátor města Prostějova
František Jura, který spolu se svými náměstky Ceny
města Prostějova za rok 2018 předával.

¶¶
¶¶

Cena města Prostějova za rok 2018 byla
udělena:
601. skupině speciálních sil generála Moravce –
za mimopracovní aktivity příslušníků ve prospěch
zdravotně postižených dětí a mládeže
¶¶ Josefu Dvořákovi, in memoriam – umělecký
knihař, titul mistr uměleckého řemesla, za rea

¶¶
¶¶

lizaci vazby Kroniky města Prostějova (1959),
výstavy v zahraničí
Miroslavu Pišťákovi – za dlouholetý přínos v oblasti komunální politiky
pěveckému souboru Vlastimila Prostějov –
za dlouholetou vzdělávací a kulturně společenskou činnost
RNDr. Borisu Vystavělovi – za celoživotní přínos v oblasti sportu, školství a kultury
Alžbětě Zelené, in memoriam – za celoživotní
přínos v oblasti výtvarného umění nejen v Prostějově, ale i v zahraničí
-kaa-jg-
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Blokové čištění – červenec/srpen 2019
16. 07. – blok 29
Družstevní, Družstevní – vnitroblok, Mozartova, Mozartova – vnitroblok, Rumunská, Dr. Horáka (Mozartova–Bulharská), St. Manharda (Bulharská–Mozartova),
Žeranovská bytový dům 21–25
18. 07. – blok 30
Brněnská – obslužná komunikace + parkoviště, Brněnská – vnitroblok, Krokova, Krokova – vnitroblok, Brněnská (komunikace SSOK) včetně kruhového objezdu
23. 07. – blok 31
Bulharská, Bulharská – vnitroblok, Dr. Horáka (Určická–Bulharská), Na Hrázi (Bulharská – Určická), Na Hrázi – vnitroblok, Okružní (Brněnská–Určická) a cyklostezka, St. Manharda (Bulharská–Určická), Waitova, Waitova – vnitroblok, Drozdovice zastávka (BUS), vnitroblok Bulharská–Okružní–Waitova
25. 07. – blok 32
J. Olivetského, Raisova, B. Šmerala, B. Šmerala – parkoviště + vnitrobloky, B. Němcové, Pod Záhořím, U Boží muky, Na Hrázi, B. Šmerala – Drozdovice, Průchozí
(spojka mezi B. Šmerala a Drozdovice), Určická – komunikace SSOK (Na Hrázi – U Boží muky vč. kruhového objezdu), B. Šmerala – Anenská – cyklostezka
a chodník (cyklostezka 2x most Mlýnský náhon)
30. 07. – blok 33
Hrázky, J. Köhlera, J. Křičky, J.Rokycany, J. Suka, Kpt. J. Nálepky (J. Rokycany – J. Křičky), V. Nováka, O. Nedbala, O. Ostrčila, Čs. Odboje, Vrahovická komunikace SSOK (Majakovského – Jana Rokycany) – pravá strana do centra
01. 08. – blok 34
M. Alše, Husitská, P. Jilemnického, I. Olbrachta, K. Světlé, Sokolovská, Kyjevská, Trpínky, Jaselská, Prešovská, Čechůvky, K. Světlé – parkoviště + komunikace
policie ČR, spojka I. Olbrachta (M. Alše – I. Olbrachta), Čs. armádního sboru, Vrahovická (most Romže – Čs. armádního sboru)
27. 08. – blok 35
Dolní – obslužná (Dolní 26–30), Dolní – parkoviště 1 (U tří bříz), Dolní – parkoviště 2, Dolní – parkoviště 3, Dolní – parkoviště 4, Dolní – parkoviště 5, Dolní – komunikace u parkovišť, Dvořákova (Ječmínkova–Šárka), Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Ječmínkova–Dvořákova – parkoviště, Dolní – vnitroblok (Dvořákova – Dolní 26, 28,
30), Dolní (komunikace SSOK) – včetně ostrůvků a přechodů a kruhového objezdu, Dolní vnitroblok 8–24, park u kostela sv. Petra a Pavla (Spitznerovy sady)
29. 08. – blok 36
Dvořákova (Šárka – dálnice), Jezdecká (Šárka kruhový objezd – Okružní), Okružní (Lidická–Jezdecká), Okružní – vnitroblok (Lidická–Jezdecká), Šárka, Šárka – vnitroblok
INZERCE

www.zasluncemzs.cz

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Borotín 17, okres Blansko, pouhých 45 km od Prostějova

Kontaktujte nás, tady se budete cítit jako na zámku:
• tel.: 734 235 886, 734 235 927, e-mail: krepelova@zasluncemzs.cz, socialnipracovnice@zasluncemzs.cz

RV1901293/02

Co nabízíme:
• Bezbariérové zařízení v klidné obci, obklopené parkem.
• Plně vybavené jedno a dvoulůžkové byty, včetně kuchyněk a sociálního zařízení.
• Možnost celodenní stravy, obědy – výběr ze tří menu.
• Poskytování registrované pečovatelské služby dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách 7–19:00 h.
• Recepční služba 24 hodin.
• Obvodní lékař, kadeřnice, pedikérka, kavárna s občerstvením.
• Zajišťujeme osobní přístup, milou a pozitivní společnost po celý den.
• Množství aktivit – infra sauna, vířivka, tělocvična, masáže, skupinová cvičení, společenská knihovna,
aktivizační programy.
• Velký park sloužící k aktivnímu i pasivnímu odpočinku – venkovní fitness, jezírko s potůčkem, šachy,
možnost bylinkové zahrádky.

www.bytydrozdovice.cz

Zákaznické centrum
Rezidence Nové Drozdovice s.r.o
Hliníky 4398/7a, 796 01 Prostějov
Tel.: 739 11 88 99
mail: info@bytydrozdovice.cz

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

• 28 prostorných a komfortních bytů
• byty s dispozicí 2+kk, 3+kk, 4+kk
• většinová jižní orientace bytů
• byty s terasami a s předzahrádkami
• vytápění a ohřev TUV tepelnými čerpadly
• budova s téměř nulovou spotřebou
energie
• v každém bytě přípojka k optickému
kabelu
pro vysokorychlostní internet a TV
• 10 garáží a 3 dvougaráže
• 18 vyhrazených parkovacích stání
• lokalita v zástavbě rodinných domu
• sousedství nově budovaného
městského parku
WWW.PROSTEJOV.EU

RV1901210/01

Stavíme váš nový domov
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Změna parkování
před budovami
magistrátu
ve Školní
a Demelově ulici

Ve Školní a Demelově ulici se nacházejí
parkoviště, která mají
sloužit pro potřeby
návštěv
magistrátu
a na kterých je dodatkovou tabulkou omezeno parkování
na dobu 1 hodiny. Tato doba nebývá
většinou řidičů dodržována, což bylo
ze strany občanů předmětem časté
kritiky.
Proto bylo rozhodnuto využít možnosti dané pravidly silničního provozu a označit tato parkoviště dopravní
značkou DZ IP 13b – „Parkoviště
s parkovacím kotoučem“.
Tato dopravní značka označuje
parkoviště, na kterém řidič musí při
začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu
začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit.
Na dodatkové tabulce k dopravní
značce IP 13b je pak vyznačena doba,
po kterou je tam bezplatné parkování
umožněno. V ulici Školní i Demelově
se jedná o 1 hodinu (opatření se netýká velkého placeného parkoviště
v ul. Školní – za závorou). Na parkovacím kotouči (parkovacích hodinách) se vyznačí doba příjezdu. Provizorně postačí zanechat i viditelně
odložený papír s ručně napsaným
časem (například: „Příjezd 10:30
hod.“). Kdo nerespektuje dopravní
značku „Parkoviště s parkovacím kotoučem“, dopouští se přestupku.
Parkovací kotouče bude možné
zakoupit mimo jiné v Regionálním informačním centru. Věříme, že uvedené
opatření přispěje ke zlepšení situace
pro návštěvníky magistrátu. Opatření
vejde v platnost od 1. 7. 2019.
OD
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Dotace na obnovu památek
a městské památkové zóny

Rada města Prostějova doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova
schválit dotace na obnovu památek
městské památkové zóny pro rok
2019 v celkové výši jednoho milionu korun.

Dotací na památkovou obnovu
v roce 2019 jsou uspokojeni všichni
žadatelé (resp. všechny objekty, pro
které byly dotace požadovány) s jedinou výjimkou.
„Klíčem k rozdělení dotací byl
dvojí způsob hodnocení žádostí:
jednak podle charakteru prací a také
podle naléhavosti a odborné důležitosti akce památkové obnovy,“
vysvětlil náměstek primátora Jiří
Rozehnal.
Jedné žádosti vyhověno však nebylo.
„Šlo o žádost firmy DPD invest.
Jednalo se již o druhý jejich požadavek týkající se opravy měšťanského
domu U Měsíčka. V tomto případě
byl přednostně uspokojen požada-

vek firmy Obalex Doležel. Žádost
DPD investu může být uspokojena
v roce 2020, bude-li její požadavek
trvat,“ upřesnil náměstek primátora
Jiří Rozehnal a přidal výčet budov,
jejichž opravu město Prostějov dotačně podpoří.
„Půjde o dům v ulici Knihařská
148/5 – tady se bude jednat o rekonstrukci krovu střechy, Kováříkova vila – rekonstrukce štítové
zdi, dům na náměstí T. G. Masaryka
206/28 – výměna oken, kostel sv.
Bartoloměje – výměna krytiny, dům
na náměstí T. G. Masaryka 4485/5 –
rekonstrukce střechy a fasády, a Sokol Prostějov II – statické zajištění
hradby na Skálově nám. 173/4.“
-kaa-

Město opět přispěje na pořízení pomůcek pro prvňáčky

Město přispěje tisícikorunou na žáka
1. třídy pro školní rok 2019/2020.
Peníze poslouží k nákupu běžných
pomůcek pro výuku.
„Je plně v gesci ředitele školy,
jaké konkrétní pomůcky pro žáky

nakoupí, a vychází tudíž z potřeb
dané školy pro výuku žáků 1. tříd.
Nicméně příspěvek ve výši jeden
tisíc korun by měl zajistit základní
potřeby prvňáčka. Smyslem je, aby
všechny děti bez rozdílu měly zajištěny stejné pracovní pomůcky,“ nastínil primátor František Jura.
Tento účelově vázaný příspěvek
je městem zřizovaným školám nabízen již potřetí a setkává se s velmi
kladným ohlasem jak u rodičů, tak
i u učitelů prvňáčků.
„Na základě zápisu dětí do
1. ročníků základních škol v Prostějově a stavu skutečně přijatých dětí
(bez žádosti o odklad povinné školní docházky) víme, kolik prvňáků
nastoupí, a tedy můžeme připravit

v konkrétní výši tento příspěvek,
a to v částce 451 tisíc korun. Peníze
poslouží školám na nákup věcí, jako
jsou sešity, pastelky, barvy. Rodiče
pořídí dětem jen aktovky, přezůvky,
penály a cvičební úbor. V praxi to
funguje tak, že ředitelé především
dají na doporučení učitelů budoucích prvňáčků a ti si řeknou, které
pomůcky budou potřebovat a v jakém rozsahu – někdo víc pracovních
sešitů, listů, někdo více pomůcek
do výtvarné výchovy, někdo například pytlíky, vaky na pomůcky, konkrétní typy psacích per, tužek pro
správný úchop. Je to opravdu škola
od školy,“ upřesnil náměstek primátora Jan Krchňavý.
-kaa-
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Písek z beach volejbalového hřiště
poslouží dál

Uplatnění najde na hřištích v aquaparku a základních školách.
Letos poprvé si příznivci zejména míčových her mohli zasportovat
přímo v centru města. Na náměstí se
bezplatně v písku hrály míčové hry,
jako je basket, fotbal, tenis, volejbal,
korfbal nebo florbal.
Hřiště s variabilním využitím
bylo pilotním ročníkem, který měl
otestovat zájem veřejnosti o takový
typ aktivity. A povedlo se.
„Přes počáteční nepřízeň počasí
bylo hřiště využito a jeho harmonogram byl zcela zaplněn. Máme
radost, že se dobrá věc podařila,

a děkujeme Sportcentru – DDM
za zajištění některých doprovodných aktivit,“ usmívá se náměstkyně
primátora Milada Sokolová s tím, že
zábavu si zde užili jak dospělí, tak
drobotina.
„Rozhodně nechyběla ani zábava
pro děti. Velice nás potěšil i zájem
maminek o následně doplněné pískoviště, které děti využily na sto pro-

cent,“ doplňuje Milada Sokolová.
Další využití se našlo i pro jemný
písek z beach volejbalového hřiště.
„Písek rozhodně nevyhodíme.
Sloužit bude na hřišti v aquaparku,
základní škole v ulici Melantrichova nebo RG a ZŠ města Prostějova,“
popisuje další využití náměstek primátora Jan Krchňavý.
-kaa-

Prostějov má další
KERAMICKOU
POPELNICI
Cena za vítězství v projektu, jehož
posláním je odměnit obce, které nejlépe třídí.
Ve 14. ročníku soutěže O keramickou popelnici se udělovaly ceny v celkem čtyřech velikostních skupinách
a jedné speciální kategorii. Litovel zvítězila mezi městy do 15 tisíc obyvatel, Olomouc předběhla druhý Přerov a třetí je
Prostějov. Speciální cenu za největší
zlepšení v oblasti třídění odpadu obdržel
například Plumlov, Lipník nad Bečvou,
Bludov a Uničov. Celý Olomoucký
kraj obsadil v třídění odpadu páté místo
v celorepublikovém žebříčku.
Vítěze Keramické popelnice oznámili pořadatelé ve čtvrtek 16. května v Křelově–Břuchotíně. Letos se
do soutěže zapojilo téměř čtyři sta obcí
z celého kraje.
„Tradičně se do soutěže zapojujeme
a tradičně si odnášíme ocenění. Jde
však o výsledek práce našich občanů, ti
cenu získali a já jsem za to velice rád.
Příští rok se budeme opět snažit o co
nejlepší ocenění. Ještě jednou obyvatelům Prostějova děkuji,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil.  -kaa-

Propagace města v rámci hokejových utkání

Rada města Prostějova odsouhlasila
zadávací řízení nadlimitní veřejné
zakázky na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, na propagační služby pro statutární město
Prostějov v rámci hokejových utkání
A týmu mužů a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A - team
s.r.o. v sezóně 2019/2020.
„Pro veřejnou zakázku na tyto
služby oslovíme společnost LHK
Jestřábi Prostějov A - team s.r.o. Jde
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

o propagaci města v rámci hokejových utkání A týmu mužů v CHANCE LIZE, což je druhá nejvyšší
soutěž mužského ledního hokeje
v České republice, a v rámci dalších
aktivit hokejového klubu,“ uvedl primátor města Prostějova František
Jura a doplnil, že navrhovaná platnost smlouvy je po dobu trvání přípravy a vlastního průběhu hokejové
sezóny 2019/2020, nejdéle od 17. 6.
2019 do 31. 5. 2020.

„Prezentace města Prostějov
bude například obsažena v názvu
klubu, na dresech, ledové ploše,
mantinelech a ochozech stadionu, na LED obrazovce, kde se
bude před každým utkáním klubu v CHANCE lize ČR a během
přestávek mezi třetinami utkání
promítat propagační spot města
Prostějova. Ten bude propagovat
městské akce, jako je třeba Wolkerův Prostějov, Prostějovské léto,

Hanácké slavnosti, Prostějovská
zima, Masopust, akce Zdravého
města Prostějov a podobně. Podmínek propagace je ale mnohem
více,“ doplnil primátor Jura.
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4,1 milionu
korun (bez DPH). Poskytování
propagačních služeb bude financováno výhradně z prostředků
města.
Foto: LHK Jestřábi
-kaaWWW.PROSTEJOV.EU
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Nové defibrilátory pro městskou policii

Městská policie Prostějov pořídila dva nové defibrilátory. Již v roce

2005 byl pořízen jeden, který je
umístěn pro případ potřeby ve slu-

žebním vozidle. Městská policie Prostějov je tak jednou z mála v ČR, která

má defibrilátory k dispozici. Hlídky
je budou vozit ve služebních autech,
strážníci tak budou moci v terénu
zachránit osoby se srdeční zástavou.
Strážníci se mnohdy setkávají s případy, kdy je třeba osobám poskytnout první pomoc. Takové případy se
dějí jak na veřejných prostranstvích,
tak i při zákonném otevření bytu či
jiných uzavřených prostor. Zatím
tento přístroj nebylo nutné použít,
ovšem pokud dojde k záchraně byť
jednoho života, pak je to určitě investice účelná. Nejde v žádném případě
o nahrazování kvalifikované zdravotnické služby. Tyto přístroje jsou plně
automatické s hlasovým naváděním
provádění záchranných postupů.
Defibrilátory dokáží automaticky
vyhodnotit, zda jde o srdeční zástavu, automaticky nastavit sílu výboje
a také dokáží rozlišit, zda se jedná
o dospělého pacienta nebo dítě. Tím
je vyloučen chybný postup. Celkové
náklady na pořízení činily 72 tis. Kč.
Strážníci v minulém týdnu byli proškoleni v poskytování první pomoci
a používání defibrilátoru odbornými
lektory Českého červeného kříže Olomouc. 
J. Nagy

Co vám chybí v centru města?

ANKETA
V souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2020 se obracíme na vás, občany města Prostějova, s anketním dotazem:
Co vám chybí v centru města / co byste zde chtěli zlepšit?

Jde o tyto lokality:
Náměstí T. G. Masaryka, Pernštýnské náměstí, Žižkovo náměstí, náměstí E. Husserla.
Anketní lístky můžete odevzdávat do 31. 8. 2019 v Informačním centru v zámku na Pernštýnském náměstí. Anketa je dostupná také v on-line verzi na webu
města www.prostejov.eu. Vaše odpovědi budou sloužit jako podklad pro vytipování investiční akce nebo rekonstrukce v centru města.
Děkujeme za váš názor!
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INZERCE

Při zateplování oken sázíme na poctivou
ruční práci a kvalitní materiály

Marek Adamík
Napajedelská společnost Tospur nabízí mnohé. Především ale
pomůže se zateplením oken výměnou původních skel za moderní
izolační dvojskla, či trojskla.
Tospur není na trhu se zateplováním oken žádným nováčkem.
Funguje již přes dvacet let, nejprve z iniciativy jejího zakladatele Václava Michalčíka, později,
jak se ﬁrma začala rozrůstat a získávat větší zakázky, jako společnost s ručeným omezeným. Jejím
charakteristickým rysem je, že

klade důraz na kvalitní materiály a zpracování ve snaze zachovat
stávající okna, místo aby dodávala
okna nová. I proto mezi jejich zakázky patří, mimo jiné, také památkově chráněné objekty.
„Klíčové oblasti naší činnosti 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 nenahraditelná,“ říká manažer kvality
Martin Očadlík. Největším problémem, který lidé nejčastěji v domácnostech řeší, je rosení skla.
Na to jsou v Tospuru připraveni.
„Lidem vysvětlujeme, že problém
vzniká hlavně z důvodu, že sklo
nemá dostatečné izolační vlastnosti, a v místnostech se shromažďuje 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

Zakladatel společnosti Václav Michalčík

trhu velké množství kvalitního zasklení a my umíme vyřešit většinu
potíží s okny, se kterými se na nás
lidé obrací.“
Vedle rosení se ale v domácnostech setkáváme ještě s jedním, velmi rozšířeným problémem. A tím
je pocit, že v zimě přes okna protahuje, třebaže stará dřevěná okna
jsme vyměnili za modernější plastová. Je zde nějaké řešení? „Pokud se jedná o plastová okna, která mají stáří již více jak deset let,
pak je možné, že použité zasklení
nemá vyhovující izolační vlastnosti. 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 dřevěnými okny, rozhodně není nutné
okna měnit. Tospur s nimi dokáže
dále pracovat a po úpravách u nich
dosáhnout shodných vlastností jako mají eurookna s trojsklem.
Ve výsledku se to samozřejmě promítne do podstatně nižších nákladů za vytápění. Běžného uživatele možná napadne otázka, jestli
okna s takovou úpravou vyžadují
nějakou údržbu. Podle pana Očadlíka je jednoduchá, protože ve vývoji moderních zasklení se především klade důraz na to, aby kromě
občasného umytí skel byla okna
bezúdržbová a spolehlivě naplňovala účel po mnoho let.

RV1901079/09

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: rosení skel, plíseň, zdravotní problémy a kdoví co ještě. V letních měsících nás naopak trápí
přehřívání místností. Co s tím?

Výsledky ruční práce jsou patrné na první pohled
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Noc kostelů
Již tradiční Noc kostelů proběhla
v pátek 24. května 2019. V našem
městě to bylo už podesáté. Návštěvníci se mohli znovu podívat do kostelů a modliteben i do jejich „zákulisí“, poslechnout si a prohlédnout
něco pěkného i zajímavého z toho,
co nového si pro ně naše farní sbory
letos připravily. V Prostějově se otevřelo 12 kostelů a modliteben:
¶¶ Církev římskokatolická
¶¶ kostel Povýšení sv. Kříže
¶¶ kostel sv. Petra a Pavla
¶¶ kostel sv. Cyrila a Metoděje
¶¶ kaple sv. Andělů strážných
¶¶ kaple sv. Anny
¶¶ kostel sv. Bartoloměje, Vrahovice
¶¶ kostel sv. Josefa, Krasice
¶¶ kaple sv. Cyrila a Metoděje
(CMG)
¶¶ Církev československé husitská –
Husův sbor
¶¶ Českobratrská církev evangelická
- Sbor ČCE (U kalicha)
¶¶ Církev bratrská – Sbor církve
bratrské (Šárka)
¶¶ Apoštolská církev – Sborový dům
(Raisova ul.)
Zpočátku jsme měli trochu
strach, protože na náměstí byl
ve stejný večer koncert ZUŠ a tur-

naj na hřišti pro plážový volejbal.
Ale to, co vypadalo jako překážka,
bylo nakonec k dobru – kočár pro
vyjížďky po náměstí si svou cestu
našel, a jak řekl pan Obr, průvodce kočáru, byli jsme za doprovodu krásné hudby jako ve Vídni
na promenádě. Jako obvykle byl
velký zájem o pohled z věže kostela Povýšení sv. Kříže, varhanní
koncerty, už tradiční divadlo pro
děti u Husitů, francouzské divadlo
u Cyrilka nebo zajímavé filmy Českobratrské a Apoštolské církve.
V kostele sv. Petra a Pavla mohli
návštěvníci potkat otce arcibiskupa Jana Graubnera a podívat se
na nově otevřenou faru a středisko pro mládež. Lidé zůstali v centru města až do pozdního večera
ještě na ekumenické požehnání,
kdy návštěvníkům a celému Prostějovu společně požehnali faráři
katolické, evangelické a husitské
církve.
Jménem všech zástupců ekumenických církví našeho města
děkuji panu primátorovi za poskytnutí záštity nad touto Nocí,
statutárnímu městu Prostějov
za poskytnutí dotace, městské

policii za zajištění pokojného
průběhu večera bez nejmenších
incidentů, účinkujícím a všem
pořadatelům za výbornou realizaci a atmosféru celého večera.
Poděkování patří ale samozřejmě
a především vám návštěvníkům,
vždyť právě vám byl tento večer
určen a pro vás se naše chrámy
rozsvítily a daly do zpěvu jako
o velkých svátcích – v duchu letošního motta: Dejte se do zpěvu,
jako v tu noc, kdy se zasvěcuje
svátek.
Jana Tobolová
koordinátor Noci kostelů
v Prostějově

Prostějovu se daří sbírat jedno ocenění za druhým
Město Prostějov během několika
měsíců získalo několik cen
v soutěžích hodnotících práci
veřejné správy i zapojení
samotných občanů do života
města. O okolnostech zisku
ocenění i přínosech pro město
jsme hovořili s primátorem
Františkem Jurou.
Pane
primátore,
nedávno
jste za Prostějov převzal cenu
za podnikatelsky nejatraktivnější město v České republice. Čím
si náš úspěch vysvětlujete?
V případě soutěže Město pro byznys
jde o kombinaci dobrého podnikatelského prostředí, pracovního trhu a dopravní dostupnosti. K ní se přidávají
také výborně hodnocené služby naší
radnice poskytované právě fyzickým
i právnickým osobám. Magistrát má
například nejvyšší počet úředních hodin, a pro podnikatele je proto snadné
jej navštívit a vyřídit vše potřebné.
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Musím dodat, že například ony
služby magistrátu se nehodnotí jen
na papíře, ale testováním, například
telefonicky.
Minulý měsíc byla předána také
ocenění Přívětivý úřad. Ministerstvo vnitra na krajské úrovni
opět ocenilo také Prostějov.
Ano, to je pravda. Vyhlašovatelé hodnotili přívětivost a otevřenost obec-

ních a městských úřadů vůči samotným občanům, tedy buď poskytování
nadstandardních služeb, nebo služeb
v nadstandardní kvalitě. Kritérií bylo
celkem asi čtyřicet včetně již dříve
zmíněného počtu úředních hodin.
Komisi zajímalo také zavádění moderních forem komunikace s občany,
hodnotila se transparentnost úřadu,
roli hrálo zveřejňování dokumentů
na webu města. Ministerstvo vnitra
moc dobře ví, na co se zeptat a o co se
zajímat, o to větší hodnotu pro výsledek má.
Tato cena je velkou zásluhou našich zaměstnanců, kterým bych touto
cestou ještě jednou rád poděkoval.
Bez jejich práce by nebylo možné
na ocenění dosáhnout. Jsem rád, že
Prostějov dlouhodobě buduje kvalitní
magistrát.
Prostějov nedávno získal také
titul Aktivní obec. Díky čemu dosáhl na krajské prvenství?

V tomto případě mají na výsledcích
velký podíl naši občané. Uspěli jsme
totiž díky vynikajícím výsledkům
ve zpětném odběru vysloužilých elektrozařízení. Jednoduše řečeno, soutěž
hodnotí výtěžnost červených kontejnerů na elektroodpady vzhledem
k počtu obyvatel. Občané pomáhají
nejen našemu městu, ale především
životnímu prostředí vytříděním drobných elektrospotřebičů a baterií. Ty
nekončí v komunálním odpadu, ale
lidé je odloží právě do zmíněných
kontejnerů.
Sběr elektroodpadu je v řadě měst
a obcí spíše v plenkách, o to větší pozornost mu věnujeme v Prostějově.
Důležité je nejen správné rozmístění
sběrných nádob po městě, ale také
osvěta a propagace třídění tohoto druhu odpadu. Věřím, že když lidé mají
možnost odpad vytřídit a najdou v rozumné vzdálenosti od svého bydliště
příslušný kontejner, rádi to udělají.
Alespoň já to tak dělám.
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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DOPRAVCI VELKÝMI VOZIDLY !!! POZOR !!!
Finanční způsobilost je nutno
prokázat do 31. 7. 2019.
Informace pro dopravce k finanční způsobilosti pro rok 2019:
Pro rok 2019 byl v souladu
s vyhlášenými směnnými kurzy
ECB (2018/C 353/01) stanoven
kurz: 1 euro = 25,765 Kč
V návaznosti na výše uvedený
kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši
nejméně:
¶ ¶ 231 885 Kč pro první vozidlo a
¶¶ 128 825 Kč pro každé další vozidlo.
V souladu se „Stanoviskem Ministerstva dopravy k prokazování
a uznávání finanční způsobilosti“
nadále i pro rok 2019 trvá možnost pro doložení splnění požadovaného finančního limitu opět
i předložením Daňového přiznání
k dani z příjmu fyzických osob,
vč. současného doložení jeho

přílohy č. 1 – Tabulky D. Tímto
krokem se rozšiřují pro fyzické
podnikající osoby (OSVČ) možnosti, jak splnit tuto každoroční
povinnost. Nutnou podmínkou
pro akceptaci daňového přiznání
k dani z příjmů fyzických osob
je, aby příloha č. 1 (tabulka „D“)
byla vždy opatřena ověřovací doložkou příslušného správce daně,
tj. úředním razítkem finančního
úřadu, nebo aby toto učinila jiná
„oprávněná osoba“, tj. auditor,
účetní či daňový poradce.
Prokázat finanční způsobilosti
může každý dopravce dle své volby:
¶¶ Roční účetní závěrkou za uplynulé období ověřenou auditorem, daňovým poradcem nebo
účetním, tj. otiskem jeho razítka na rozvaze;
¶¶ Daňovým přiznáním k dani
z příjmu fyzických osob vč.

jeho přílohy č. 1 opatřeným
ověřovací doložkou (razítkem)
příslušného správce daně, tj.
finančního úřadu, nebo účetním, auditorem nebo daňovým
poradcem;
¶ ¶ Bankovní zárukou;
¶ ¶ Pojištěním finanční způsobilosti nebo pojištěním odpovědnosti za škodu při výkonu
povolání dopravce (Neakcep-

Upozornění živnostenského úřadu na možnost
podnikatelů oznámit dočasné přerušení provozování živnosti
Odbor obecní živnostenský úřad
Magistrátu města Prostějova (dále
jen „OŽÚ“) upozorňuje podnikatele
na možnost oznámit živnostenskému úřadu dočasné přerušení provozování živnosti, pokud živnost aktivně neprovozují. Toto právo není
žádnou novinkou. Podnikatelé,
kteří se rozhodli z nejrůznějších důvodů na čas přestat živnost provozovat, sice již nemají povinnost tuto
skutečnost živnostenskému úřadu
oznamovat, živnostenský zákon jim
však tuto možnost nadále zanechal
jako významnou výhodu.

Kdy je tedy vhodné
živnostenskému úřadu oznámit,
že živnost přerušujete?
Přerušením provozování živnosti
lze reagovat na sezónní charakter
výkonu některých živností nebo
třeba i na některé negativní situace v podnikání (např. výpadek objednávek apod.), kdy se podnikatel
rozhodne nechat se zaměstnat, aniž
by podnikal v rámci vedlejší výdělečné činnosti. Dalším důvodem
může být také jeho zdravotní indispozice, která brání řádnému výkonu podnikání.
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

Oznámení přerušení provozování živnosti je tedy řešením
pro případ, kdy podnikatel ví, že
po určitou dobu živnost provozovat
nebude, ale prozatím nechce své
oprávnění rušit úplně.
Přerušení provozování živnosti
může také pomoci vyřešit situaci,
kdy podnikatel ustanovil pro provozování živnosti odpovědného zástupce a tato osoba přestala funkci
vykonávat (např. zemřela nebo
výkon funkce vypověděla) a podnikatel nemá momentálně k dispozici žádného vhodného náhradníka.
Po dobu přerušení provozování živnosti nemusí mít podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce.
Oznámením přerušení se živnostník vyhne sankčnímu pozastavení
provozování živnosti a uložení nákladů řízení ze strany živnostenského úřadu. K sankčnímu řízení
se totiž živnostenský úřad musí
uchýlit v případě, že podnikatel odpovědného zástupce neustanoví, ač
je k tomu ze zákona povinen.
Je na vůli podnikatele, který se
z nejrůznějších důvodů rozhodl dále
nepodnikat, zda o této skutečnosti
vyrozumí živnostenský úřad, či ni-

koli. Pokud podnikatel neoznámí
živnostenskému úřadu, že hodlá
provozování živnosti přerušit, pak
je jeho oprávnění v živnostenském
rejstříku vedeno stále jako aktivní
a podnikatel musí splňovat všechny
podmínky a povinnosti, které mu
živnostenský zákon ukládá. Pokud
ale podnikatel přerušení provozování živnosti oznámí živnostenskému
úřadu, po dobu přerušení nemusí
např. nadále prokazovat splnění odborné nebo jiné způsobilosti, pokud
je živnostenský nebo jiný zákon pro
provozování živnosti vyžadují.
Z těchto důvodů je pro podnikatele vhodné přerušení provozování
živnosti živnostenskému úřadu předem písemně oznámit. Navíc údaje
o přerušení je možné časem změnit.
Jestliže se podnikatel následně
rozhodne, že bude v provozování
živnosti před uplynutím doby přerušení pokračovat, je povinen tuto
skutečnost předem písemně oznámit
živnostenskému úřadu. Pokud by
tuto oznamovací povinnost nesplnil,
dopustil by se přestupku, za který lze
uložit pokutu až do výše 10 tis. Kč.
Úkony oznámení přerušení a pokračování v provozování živnosti

tovatelné je pouhé pojištění
za škodu na přepravovaném
nákladu – dohoda CMR)
Bližší informace k uvedené
problematice obdržíte na Odboru dopravy a SH Krajského úřadu
Olomouckého kraje u příslušných
pracovníků oddělení silniční dopravy.
(Zdroj: https://www.olkraj.
cz/silnicni-doprava-cl-33.html)
Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova v této
souvislosti upozorňuje na to, že
pokud dopravce velkými vozidly
neprokáže na dopravním úřadě
Krajského úřadu Olomouckého
kraje finanční způsobilost v daném termínu, je to důvod pro
to, aby dopravní úřad podal návrh na změnu rozsahu předmětu
podnikání nebo na zrušení živnostenského oprávnění k silniční
dopravě!

nepodléhají správnímu poplatku,
nezbytný je pouze platný doklad totožnosti. V rámci tohoto oznámení
lze také využít služeb Centrálního
registračního místa, které na OŽÚ
funguje a jehož prostřednictvím
může podnikatel učinit i některé úkony vůči finančnímu úřadu,
okresní správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Podnikatel tak může předejít
problémům s nedoplatky, které by
mu mohly vzniknout u uvedených
institucí po dobu, kdy živnost fakticky neprovozuje.
Údaje vedené ve veřejné části
živnostenského rejstříku je možno
si ověřit na internetových stránkách
www.rzp.cz. Tato část obsahuje
také informace o tom, zda a na jak
dlouho podnikatel oznámil živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti.
Závěrem lze podnikatelům doporučit, aby se v případě, že svou
živnost fakticky neprovozují a zároveň nechtějí své oprávnění úplně zrušit, dostavili na živnostenský
úřad a oznámili, že provozování živnosti hodlají přerušit. 
OŽÚ
WWW.PROSTEJOV.EU
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Kompostéry a nádoby
na bioodpad budou
ve vlastnictví občanů,
kteří je užívají

Přístavba a rekonstrukce požární
zbrojnice Vrahovice

Jde o bezúplatný převod 700 kusů kompostérů a 600 kusů
nádob na bioodpad
zapůjčených
občanům města v rámci
realizace
projektu
„Systém pro separaci
bioodpadu ve městě
Prostějov“.
V roce 2011 byl ve městě zrea
lizován prvotní projekt na zavedení separace bioodpadu, kde byly
pořízeny kompostéry na podporu
domácího kompostování a nádoby
pro zavedení pravidelného svozu
bioodpadu z domácností (rodinných domů a zahrad).
„Kompostéry a nádoby na bio
odpad byly bezúplatně vypůjčeny občanům města formou smluv
o výpůjčce. To se nyní změní a lidé
je získají do svého vlastnictví,“ předeslal primátor města Prostějova
František Jura.
Na realizaci tohoto projektu získalo město dotační finance, bylo však
potřeba dodržet určité podmínky.
„Jednou z podmínek poskytnuté
podpory byla udržitelnost projektu
po dobu nejméně pěti roků, kdy příjemce dotace byl povinen zabezpečit,
že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu. Součástí projektu byl i záměr města, že po ukončení udržitelnosti projektu budou
kompostéry a nádoby na bioodpad
bezúplatně převedeny jejich uživatelům a budou vyřazeny z evidence
majetku města,“ vysvětlil první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
(Pořizovací cena jednoho kompostéru 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 trvalém zajištění snížení celkového
množství směsného odpadu, kdy
jeho separací dochází k úspoře nákladů na likvidaci komunálního odpadu
zajišťovaného z obecních prostředků.
Ušetřené finance pak mohou pomoci
v jiných oblastech,“ uzavřel první náměstek Pospíšil.
-kaa-
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V rámci stavby byla provedena kompletní rekonstrukce stávajících prostor a přístavba nové budovy.
V místě drobných přístavků u severozápadní hlavní stavby byla provedena z části jednopodlažní přístavba, která byla protažena k zasunuté
původní části budovy jako dvoupod-

lažní. Přístavba byla dispozičně rozšířená oproti původní hranici pozemku
směrem západním. Stavebními zásahy došlo i k úpravě vzhledu objektu
řešením zateplení obvodového pláště
s novou barevností fasády.
Celkové náklady činily 7,8 mil. Kč.
Stavbu, která byla dokončena v červ-

nu, realizovala firma Prostějovská
stavební společnost PROSTAS, s. r. o.
Na investiční akci byly získány
prostředky z Ministerstva vnitra
ve výši 3,8 mil. Kč a z Olomouckého
kraje ve výši 0,45 mil. Kč.
Luděk Svoboda, Ing. Roman
Švarc, Odbor rozvoje a investic

Seniorská obálka může zachránit život
Stres při akutním zhoršení zdravotního stavu a absence zdravotních údajů pro zasahující záchranáře. I tak může vypadat situace
při volání o první pomoc. Přitom
všechny potřebné údaje pro záchranáře, kteří zasahují u nemocného, může obsahovat takzvaná
Seniorská obálka. Údaje v ní obsažené, mohou pomoci zachránit
život.
Prostějov se proto zapojuje
do projektu „Seniorská obálka“ se
zajištěním tří tisíc kusů v hodnotě
devadesát tisíc korun.
„Seniorská obálka je vlastně
vyplněný tiskopis I.C.E. karta,
primárně určená pro seniory žijící doma, kteří nejsou navázáni
na některou sociální službu. Pochopitelně ji mohou využít všichni lidé. Jde o kartu, na které lidé
vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích – včetně
dávkování, kontakty na své blíz-

ké osoby a praktického lékaře,“
nastínil obsah obálky primátor
města Prostějova František Jura.
Samotné znění tiskopisu je sestaveno lékaři zásahových jednotek
a vše má svůj význam, a nelze proto tiskopis měnit.
„Primární úlohou záchranářů
je poskytnout první pomoc zraněným lidem či osobám v nouzi,
zachránit jejich život a zdraví
a převést je do zdravotnického
zařízení. Doporučujeme proto
vyplněný tiskopis složit na třetiny a vložit nejlépe do plastového obalu a připevnit magnetkou
třeba na lednici nebo samolepkou
na vnitřní dveře bytu. Jedná se
o maličkost, která v konečném
důsledku může zachránit život,“
upřesnila náměstkyně primátora
Alena Rašková s doplněním, že
vše má ucelenou grafickou podobu a stejnou vizualizaci pro realizaci v rámci ČR.

Seniorská obálka obsahuje dva
tiskopisy – ICE karta a Pravidla
pro vyplnění, dále průhlednou
plastovou obálku, klips na připevnění s magnetem, samolepku s čísly na IZS, piktogramy pro osoby se
zdravotním postižením, samolepku
na dveře pro oznámení, že se ICE
karta nachází uvnitř bytu. -kaaPROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Nová divadelní sezóna

Městské divadlo v Prostějově
v nové sezóně 2019–2020 opět nabídne nevšední divadelní zážitky.
Diváci se mohou těšit na inscenace
o zradě, lásce a přátelství. Výborné
klasické, konverzační, situační, romantické či mrazivé komedie, hry
ověnčené cenami nebo dramatické,
napínavé, detektivní příběhy.

Hostovat přijedou pražská
divadla – Divadlo v Dlouhé, Divadlo pod Palmovkou, Divadlo
Ungelt, Divadlo Na Jezerce, Divadlo Na Fidlovačce, Dejvické
divadlo, ale nebudou chybět ani
oblastní divadelní soubory z Pardubic, Hradce Králové, Brna
a Olomouce.

Připravená sezóna bude lákat
i na výrazné herecké osobnosti
– Danielu Kolářovou, Svatopluka Skopala, Hanu Maciuchovou,
Martina Písaříka, Patrika Děrgela,
Eriku Stárkovou, Michala Isteníka a další. Cyklus TROJÁK vybral
pro své příznivce charismatického
Michala Dlouhého. Potěšitelná je
i pestrá nabídka ABONENTNÍCH
KONCERTŮ, na nichž se představí
významní sólisté i hudební soubory.
Divadlo nezarmoutí ani vyznavače projektu scénického čtení
LiStOVáNí.cz., které opět v sedmi pořadech zprostředkuje sedm
bestsellerů našich i světových literárních tvůrců.
Předplatné ČTYŘLÍSTEK, které je určeno nejmenším divákům
a jejich doprovodu, nabídne čtyři
víkendová představení.
Programová brožura na sezónu 2019–2020 tradičně zmiňuje
také podzimní divadelní přehlídku
APLAUS, kterou prostějovské di-

vadlo pořádá ve spolupráci s marketingovou společností TK PLUS.
V pátek 15. listopadu oslaví HaDivadlo Brno 45. výročí vzniku souboru v Prostějově uvedením inscenace
Vyhnání Gerty Snirch a v sobotu
16. listopadu se prostějovské divadlo opět připojí k mezinárodnímu
projektu NOC DIVADEL.
Prodej nového abonmá pro
čtyři divadelní skupiny, cyklus
abonentních koncertů, pohádkové předplatné pro děti a rodiče
a předplatné cyklu LiStOVáNí byl zahájen v divadelní pokladně v pondělí
17. června a skončil v sobotu
29. června. „V tomto období rezervujeme místa současným 1871
předplatitelům,“ informovala ředitelka Maršálková. Prodej bude
pokračovat od 12. srpna do 5. září,
v této době již budou uvolněná
místa k dispozici všem zájemcům.
Všechny údaje je možné vyhledat
také na webu: www.divadloprostejov.cz.
-hašpry-

KALEIDOSKOP
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY
do 30. 6. 2019

provozní doba kavárny

Ze sbírky uměleckých děl města Prostějova

do 30. 6. 2019
zámek Plumlov – provozní doba zámku Výstava – Out West, Iain Patterson
KONCERTY / HUDEBNÍ AKCE
6. 7. 2019

19:30

Jelen, Support: Marek Soldán

13. 7. 2019

18:00

XII. Rock Memory of

19. 7. 2019 – 20. 7. 2019

Městská galerie Prostějov, Pernštýnské
nám. 8 – průčelí zámku
zámek Plumlov
Plumlovská přehrada – předprodej: Klenoty
Eva
Plumlovská přehrada (zimní stadion) –
předprodej: Klenoty Eva, Ticketportal

Keltská noc – 18. ročník mezinárodního hudebního festivalu

camping Žralok Plumlov

3. 8. 2019

19:30

Rybičky 48, předprodej Klenoty Eva

Plumlovská přehrada

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
10. 7. 2019, 7. 8. 2019

13:30–16:00

Poradna při finanční tísni

Odbor sociálních věcí, Školní 4

OSTATNÍ
27. 6. 2019 – 1. 9. 2019 17:00

Umělecká řemesla

zámek Konice

28. 6. 2019 – 30. 6. 2019

BMW / Morava kemp vol. 1

camping Žralok Plumlov

5. 7. 2019 – 7. 7. 2019

Trabant sraz Morava 2019

camping Žralok Plumlov

20. 7. 2019 – 21. 7. 2019 so 12:00–21:30, ne 12:00–19:00

Josefkol 2019

Zámecký park v Čechách pod Kosířem

26. 7. 2019 – 28. 7. 2019

Škoda Favorit sraz

camping Žralok Plumlov

3. 8. 2019

14:00

Řízková sobota

camping Žralok Plumlov

3. 8. 2019

18:00

Řízkové after party

camping Žralok Plumlov

ITF World junior tennis finals

Areál Tenisového klubu Prostějov

Guláš Rock Fest

Plumlovská přehrada

Z lázní do lázní

Zámecký park v Čechách pod Kosířem

5. 8. 2019 – 10. 8. 2019
10. 8. 2019

15:00

18. 8. 2019

Změna programu vyhrazena
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Bývalý primátor
Miroslav Pišťák
jubilantem

Významné životní jubileum oslavil
začátkem června bývalý prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
Poblahopřát mu přišel nejen
současný primátor František Jura,
náměstkyně Alena Rašková a Milada Sokolová a náměstkové Jiří Rozehnal, Jiří Pospíšil a Jan Krchňavý,
ale také Pišťákovi někdejší i současní spolupracovníci. 
-jg-

Lipka zve na výlety

K mání jsou volná místa. Informace o výletech získáte na adrese
spolku LIPKA, Tetín 1, Prostějov
u Hany Vybíhalové nebo na telefonu
582 360 295. A co nabízíme?
¶¶ 2. 7. 2019 Výlet na Rejvíz – Mechové jezírko
¶¶ 9. 7. 2019 Výlet na zámek Lednice
a Dianin chrám
¶¶ 16. 7. 2019 Výlet do skanzenu
ve Strážnici a plavba lodí po Baťově kanále
¶¶ 13. 8. 2019 Výlet do zoo a na zámek v Lešné
¶¶ 20. 8. 2019 Výlet do Modré a na Velehrad – archeoskanzen a Živá voda
¶¶ 22. 8. 2019 Výlet s exkurzí do skláren v Úsobrně a do Jaroměřic
na Kalvárii
¶¶ 27. 8. 2019 – Výlet do lázní Teplice nad Bečvou, Zbrašovských jeskyní a Hranic na Moravě
Vstupné je stanoveno podle platných ceníků a je počítáno na seniory
nad 65 let. Pokud nesplňujete věkovou hranici 65 let, vstupné doplatíte
podle aktuálního ceníku na výletě.
Získat informace o výletech a přihlásit se na výlety můžete na tel.
582 360 295 nebo osobně v LIPCE,
Tetín 1. K přihlášce je třeba zaplatit
50 % ceny dopravy jako zálohu.
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Studenti SOŠPO navštívili Rakousko

Studenti a učitelé Střední odborné
školy podnikání a obchodu v Prostějově oplatili návštěvu rakouské partnerské škole Bundeshandelsakademie Deutschlandsberg v rámci
platformy eTwinning.
Třídenní výměnný pobyt se
stal vrcholem dvouletého projektu eTwinning s názvem „Představujeme svoje město“. Během této

doby studenti obou škol pracovali
na společných úkolech, připravovali různé aktivity a představovali
nejen své město a školu, ale svou
zemi a svůj rodný jazyk. Během
návštěvy si studenti prohlédli partnerskou školu i město, navštívili lisovnu dýňového oleje i místní hrad.
Ve Štýrském Hradci si prohlédli
historické centrum a budovu Zem-

Výlety pro seniory v červenci

Pořádáme sice výlety pro seniory,
ale o prázdninách počítáme, že s sebou někteří vezmou i vnoučata. Tady
je červencový plán:
1. 7. – po – LUHAČOVICE
– hned na první červencový den je
naplánován tradiční výlet do lázní
Luhačovice. Tentokrát i se zastávkou na přehradě.
3. 7. – st – PERNŠTEJN
a JESKYNĚ BLANICKÝCH
RYTÍŘŮ – dopoledne navštívíme
královský hrad Pernštejn, který mimochodem nebyl nikdy dobyt. Odpoledne zamíříme do nedaleké Rudky
u Kunštátu, kde je jeskyně Blanických rytířů. Prohlédneme si jedinečné sochy inspirované naší historií.
Kdo bude chtít, dojde i na nedalekou
Burianovu rozhlednu a vyzkouší Zahradu smyslů (hmatovou stezku).
9. 7. – út – ZOO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – je zřejmé,

že návštěva tohoto areálu znamená
program na celý den. My ale ještě
stačíme zajet k nedaleké přehradě
Les království, která patří k našim
nejhezčím vodním dílům.
11. 7. – čt – BESKYDSKÉ
NEBE – Kam že to pojedeme? V katastru obce Trojanovice nedaleko
Frenštátu pod Radhoštěm vznikla
naučná stezka Beskydské nebe – Život v korunách stromů. My se k ní
dostaneme buď pěšky, když vystoupáme 428 schodů vedoucích podél
skokanských můstků, anebo dvousedadlovou lanovkou. Nahoře nás
pak kromě krásné vyhlídky na Beskydy čeká komentovaná procházka po dřevěném chodníčku „v korunách stromů“. Zastávka na oběd
bude v Rožnově pod Radhoštěm
a odpoledne navštívíme kozí farmu
Zerlina. Podíváme se zblízka na provoz a čeká nás i ochutnávka.

ského sněmu. Na závěr pobytu byli
všichni účastníci přijati starostou
města Deutschlandsbergu a poté se
konaly sportovní turnaje ve fotbalu,
badmintonu a volejbale. Nechybělo
ani mezinárodní hudební vystoupení studentů obou škol. Na závěr
všichni účastníci obdrželi účastnické certifikáty.
Jana Mohrová

16. 7. – út – ZÁMEK MILOTICE a KOBYLÍ – dopoledne si
prohlédneme zámek a přilehlou zahradu. Odpoledne je v plánu návštěva vinařské obce Kobylí. Navštívíme
zdejší muzeum (mimochodem, velmi vydařené!), projdeme se po obci
a dojdeme až ke Stezce nad vinohrady. Vyhlídka má tvar kruhové rampy
s výsečí 334°, a citlivě tak vystupuje
nad krásné vinařské okolí. Kruh navíc představuje životní cyklus přírody
a symbolicky odkazuje na neustálý
růst obce Kobylí. A bude samozřejmě
i chvilka na posezení u vínka.
Na všechny akce se můžete jako
vždy přihlásit na prodejně v Prostějově na nám. T. G. Masaryka 18,
prostřednictvím internetu na webu
www.filemon-baucis.cz nebo telefonicky na čísle 722 464 228.
Akce jsou pořádány ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov.
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Víkend
nepočká
Stabilní pevný Nordic 5G
internet bez závazku
spolehlivě počká doma.
Takže vy se můžete naplno
věnovat životu.
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Překvapivá volnost
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Zemské kolo Floristické
soutěže už má svoji
hvězdu

Milovníci květin se koncem května
sešli v prostějovském Společenském
domě. Konal se zde již 8. ročník
Zemského kola Floristické soutěže
pod záštitou náměstka hejtmana
Olomouckého kraje Ing. Milana Klimeše a náměstkyně primátora města Prostějova Ing. Milady Sokolové.
Slavnostního zahájení se ujala
místopředsedkyně ČZS Mgr. Vlasta
Ambrožová. Celkem se tu setkalo
35 účastníků, kteří soutěžili ve třech
věkových kategoriích. Letošním tématem se staly Kulatá kytice do ruky
a Kulatá vypichovaná miska.

Výročí měsíce
V tomto měsíci si připomeneme sto
let od narození akademického malíře,
grafika, ilustrátora a scénografa Karla
Vaci (1919–1989).
Narodil se 21. července 1919 v Prostějově. V letech 1937–1938 studoval
v Praze Rotterovu školu reklamního
módního kreslení. Potom navrhoval
plakáty v agentuře inženýra Solara
a pracoval jako výtvarník v prostějovské továrně Prvoděv. V letech 1945 až
1950 studoval monumentální malbu
u Emila Filly na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Výrazně jej ovlivnily umělecké skupiny 42 a Ra. Formovaly jej
Osvobozené divadlo, scéna Divadla
satiry a světové moderní umění prostřednictvím časopisů Volné směry,
Blok, Kvart a Život. Byly to i diskuse
o směřování umění a tvorba malířů –
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Český den proti rakovině

Porota měla opravdu těžké rozhodování, všechny práce byly velmi
povedené. Z každé kategorie postupují první tři do celostátního finále,
které se uskuteční 19. července 2019
na výstavě Květy v Lysé nad Labem.
Z Prostějova do tohoto finále postoupila žákyně Eliška Ganzarová
z CMG.
O doprovodný program pro soutěžící se i letos postarali žáci Střední
odborné školy podnikání a obchodu,
a to v podobě komentované prohlídky pamětihodností města Prostějov.
Jana Kovářová

Druhou
květnovou
středu,
15. května, proběhl již 23. ročník,
který pořádá Liga proti rakovině
Praha.
I přes nepříznivé počasí, místo
sezení v teple v lavicích nebo domovech, vyšli do ulic města Prostějova, Konice a okolních vesnic
dobrovolníci ve žlutých tričkách
a nabízeli kytičky měsíčku lékařského, ozdobeného jako každý
rok barevnou stužkou, která letos
byla v tónu meruňkové a letáčků
o prevenci rakoviny plic.
V našem okrese se sbírky zúčastnily členky onkologického
klubu DIANA Prostějov spolu se
studenty středních škol.

Poděkování patří jak členkám
klubu, tak pedagogům a studentům
Střední odborné školy podnikání
a obchodu, Švehlovy střední školy
polytechnické a Střední zdravotní
školy, všechny z Prostějova, dále
skupince dobrovolnic ze Základní školy a gymnázia Konice a letos
poprvé žákům posledního ročníku
ZDŠ Bohuslavice.
V neposlední řadě děkujeme
všem, kteří si kytičku zakoupili, protože tím přispěli například
na prevenci, podporu léčby rakoviny, na výzkum,na vybavení pracovišť, podporu seminářů pro onkologické kluby.
Pluháčková Zdena
klub ONKO-DIANA Prostějov

učitelů Emila Filly, Františka Tichého
či Hanse Arpa a Joana Miróa. Ve své
tvorbě zpočátku vycházel z kubismu.
V padesátých letech to byly stylizovaně podané ženské polopostavy, později abstraktní náměty vyznačující se
koloristickým cítěním, propojováním
a překrýváním barevných ploch. Jeho
typickými barvami byly dvojice červená – zelená a modrá – žlutá.
Byl činný také jako jevištní výtvarník. Navrhl přes sedmdesát divadelních výprav a kostýmů. Spolupracoval
například se Státním divadlem v Brně,
Semaforem, Národním divadlem, Divadlem bratří Mrštíků. V letech 1958
až 1988 spolupracoval s Ústřední půjčovnou filmů v Praze a vytvořil pro ni
téměř tři sta filmových plakátů. Jeho
plakáty měly funkci artefaktů. Nebyly
reklamou na film, měly povahu obrazových básní určených pro veřejný
prostor. Uplatnil v nich fotomontáž,

koláž s poetickými a ironickými prvky,
stylizované růže, motýly. Další oblastí
jeho tvorby byla knižní grafika a ilustrace. Vytvářel i obálky ke knihám.
Jmenujme například ilustrace knih
Liga zrzavých od A. C. Doyla a Olbrachtovo Podivuhodné přátelství herce
Jesenia.
Obrazy vystavoval společně s Fillovými žáky jako člen skupiny Trasa 54.
První výstava byla neoficiální v roce
1955, další se konala v roce 1957
v Praze. Vystavoval také samostatně
v zahraničí a jeho díla jsou zastoupena
v předních světových galeriích (např.
Museum od Modern Art New York,
Richmond Gallery, Staatliches Museum München, Museum of Posters Tokyo, Národní galerie Praha, Moravská
galerie Brno).
Rád se vracel do rodného Prostějova. Poprvé zde vystavoval svoje díla
v roce 1958 v muzeu, další výstavu

z jeho knižních ilustrací uspořádala
v roce 1969 okresní knihovna. Je autorem plakátu Wolkerova Prostějova
v roce 1968. Jeho ateliér v pražské
Kaprově ulici byl také místem setkávání s přáteli. Navštěvoval jej zde například literární kritik a dramaturg
Sergej Machonin. Vzpomínal na svoje
„uhranutí“ Vacovými kresbami módních oděvů vystavovanými ve třicátých
letech v textilních obchodech na prostějovském náměstí. V knize Příběh se
závorkami (Alternativy) napsal: „Byl to
hubený elegantní světák s šálkou pod
krkem a podobal se vysokým krasavcům mužných hranatých tváří a nonšalantních postojů, jak je kreslil do výkladních skříní. Viděli jsme v těch komerčních reklamních kresbách jakousi
malou revoltu proti měšťanskému vkusu a proti všemu maloměstskému, nad
co jsme se cítili povzneseni jako vyvolenci moderny.“
Hana Bartková
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Medvědí mánie na Valentce

Školní družina při ZŠ Edvarda Valenty v Prostějově se zapojila do celorepublikové akce s názvem „Lumpíkovo cestování družinami ČR“.
Lumpík je plyšový medvídek, původem z Ostravy-Poruby. Odtud se
20. ledna 2019 na popud místní paní
vychovatelky vydal na cestu a putuje
po družinách celé republiky. Děti se

tak i v ostatních školních družinách
dozvídají informace o ostatních
městech.
Lumpík procestoval celou republiku. Jeho putování začalo v Chebu
a dle daného itineráře se přemísťoval přes západní, severní i jižní Čechy, Prahu a Vysočinu, až 29. 5. 2019
přicestoval i do Prostějova.
Aby se Lumpíkovi u nás líbilo
a aby děti z ostatních družin poznaly město Prostějov, vymysleli jsme
pro něj program. Děti z naší školní družiny s Lumpíkem navštívily
představení klauna Huberta, který
se ve svém vystoupení Lumpíkovi
náležitě věnoval.
Ukázali jsme Lumpíkovi náměstí
Tomáše Garrigua Masaryka v Prostějově, vyfotili jsme se s Jiřím Wolkerem a navštívili jsme místní dětskou
knihovnu. Tam mu paní knihovnice
dokonce vystavila členský průkaz.
Druhý den dopoledne vyzkoušel běž-

Vážení přátelé!
O prázdninách je provoz Mozaiky
omezený. V červenci budou probíhat
pouze pondělní dopolední kluby rodičů a dětí (9.30–11.30). V srpnu
máme v Mozaice zavřeno úplně –
čerpáme dovolenou, rekapitulujeme, uklízíme, plánujeme a připravujeme se na další sezónu.
V roce 2019 realizujeme v Mozaice projekt Pro zdravou rodinu, který
zahrnuje pondělní dopolední kluby
rodičů a dětí, kde probíhá program
pro děti a také rodičovské diskusní
skupiny s hlídáním dětí. Od září nabízíme v klubu volná místa, jelikož
někteří dosavadní účastníci se vrací do práce a děti nastupují do MŠ.
Nemusíte se předem hlásit, prostě
v září přijďte a vyzkoušejte. Nemáme předplatné, platí se jednotlivé
vstupy (rodič 30 Kč a za jedno až tři
vlastní děti také 30 Kč).
Dále v rámci tohoto projektu
pořádáme úterní podvečerní vzdělávání pro rodiče a další rodinné
příslušníky (semináře, besedy, kurzy s odbornými lektory), také s hlídáním dětí. Témata se týkají především výchovných otázek, rodinných
vztahů, ale rozvíjejí také zdravot-

ní, sociální a finanční gramotnost
účastníků. Jelikož se jedná o dotované aktivity, činí vstupné pouhých
30 Kč za osobu.
V podzimních měsících proběhne kromě jednotlivých seminářů
také Kurz efektivního rodičovství
s Mgr. Magdou Mečkovskou v rozsahu šesti lekcí. Kurz je určen pro
skupinu 12 osob, tedy pouze pro
přihlášené. Přihlašovat se můžete již
nyní na níže uvedenou e-mailovou
adresu.
Na podzim plánujeme také další dva běhy Adaptačního kurzu pro
rodiny před vstupem dítěte do mateřské školky. Jarní běhy byly velmi
úspěšné a děti si během něj hladce zvykly na odloučení od rodičů
a na školkový režim.
Projekt Pro zdravou rodinu byl
podpořen MPSV, Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějov.
Další náš projekt přináší kulinářské podvečery s ochutnávkou, tvořivé dílny a další volnočasové akce
pro veřejnost, jako např. dětský karneval, oslavu MDD apod. Konají se
ve čtvrtek od 17 do 19 hod. a v tomto roce realizujeme celkem dvacet
těchto setkání (tedy 2x za měsíc).
Tento projekt s názvem Integrační aktivity pro cizince v roce 2019

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ný vyučovací den v naší škole.
Odpoledne jsme s Lumpíkem
navštívili Hasičský záchranný
sbor Olomouckého kraje – stanici Prostějov a Policii ČR. Tam
dětem a Lumpíkovi hasiči ukázali veškeré vybavení potřebné
k rychlému zásahu.
Odpoledne Lumpík v areálu fotbalového klubu 1. SK Prostějov trénoval s hráči místní mládežnické
akademie. Po tréninku mu byla nabídnuta smlouva v našem A týmu,
kterou s radostí „podepsal“.
Vybaven dárky na svou další cestu od všech jmenovaných subjektů
vyrazil oblečen v dresu 1. SK Prostějov a s hráčskou kartičkou na svou
další pouť směrem do Bystřice pod
Hostýnem. Čeká ho asi posledních
8 družin, aby jeho putování do
20. června skončilo v jeho domovské
družině Ostrava–Poruba.
I. Rusová

Přehled
odchycených psů
v Prostějově, které
je možné si osvojit
Liga na ochranu zvířat ČR místní organizace Olomouc, pobočný spolek
Telefon: 585 418 484, e-mail:
olomouc.utulek-loz@seznam.cz
Aktuální přehled odchycených
psů najedete na webových stránkách
útulku: http://www.olomouckyutulek.cz
Evid. č. 5858
(Hera) – fena křížence, nalezena
dne 11. 5. 2019,
místo nálezu: Kolářovy sady
Evid. č. 5859 (Evelin) – fena křížence jezevčíka, nalezena dne
10. 5. 2019, místo nálezu: ul. Olomoucká

finančně podpořil Olomoucký kraj
a statutární město Prostějov a je určen pro širokou veřejnost.
Mimo výše uvedené aktivity pořádáme ve spolupráci s olomouckým Centrem na podporu integrace
cizinců některé další aktivity k podpoře integrace cizinců do naší společnosti – především kurzy českého
jazyka pro cizince (začátečníci i pokročilí), sociokulturní kurzy apod.
Chtěli bychom tímto poděkovat
za letošní finanční podporu všem
zmíněným donátorům.
Děkujeme také účastníkům našich aktivit za přízeň a přejeme krásné prožití léta ve zdraví a načerpání
nových sil! Těšíme se na setkání
s vámi po prázdninách!
Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší info: Mgr. J. Rozehnalová

776 347 021, mozaika@zebrik-os.cz,
FB: mozaika.multikulturni.centrum, www.zebrik.org
Aktivity projektu Multikulturní klub rodičů a dětí jsou podpořeny z dotačního programu Rodina
(MPSV), dále je podpořil Olomoucký kraj a statutární město Prostějov.
Aktivity projektu Integrační aktivity pro cizince podpořilo statutární
město Prostějov a Olomoucký kraj.
WWW.PROSTEJOV.EU
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SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI KVĚTNU 2019
OSLAVILI SVÁ VÝROČÍ, A DODATEČNÁ BLAHOPŘÁNÍ:
70 let Repa

Hanzelka
Kocourková
Weissová
Dostálová
Ing. Dočkal
Sovíková
Bouchalová
Kováčová
Svozil
Kopecký
Siková
Fábriková
Matoušková
Kubica
Vyroubal
Dudová
Bílková
Greplová
Kadlecová
Šanderová
Fréhar
Sedlák
75 let Maděrková
Dostálová
Rucká
Svoradová
Švalbová
Fliegerová
Maťchová
Přikryl
Ing. Spurný
Jakubec
Nováková
Knížek
Vaverka
Běhalová
Doseděl
Walla
Sládek
Jančíková
Zatloukalová
Buriánková
Dvořáková

Ladislav
Petr
Eva
Marie
Helena
Jaroslav
Františka
Božena
Drahomíra
Pavel
Vladimír
Marie
Božena
Jitka
Jaroslav
Jan
Blanka
Marie
Anna
Ludmila
Miluše
František
Květoslav
Jaroslava
Miloslava
Jaroslava
Alena
Alena
Jana
Drahomíra
Josef
Jiří
Alois
Jana
Alois
Josef
Květoslava
Karel
Jan
Zdeněk
Milada
Věra
Jarmila
Anna

Jelínková

Eva
Zdenek
Rosická
Marie
Ing. Adamčík Jan
Švorcová
Zdenka
Sika
Jaroslav
Sedláčková Antonie
Tělupil
Josef
Ing. Nekula František
Písek
Vladimír
85 let Pospíšilová
Marie
Sečková
Jarmila
Kundrátová Marie
Krátká
Květoslava
Vorálek
Antonín
Jeníš
Rudolf
MUDr.
Marta
Nedvědová
Kolaříková
Eliška
Kunčíková
Libuše
Beck
Miroslav
Zapletal
František
Hrubý
Václav
90 let Burgetová
Libuše
Boráňová
Jana
Součková
Libuše
Pudilová
Ludmila
Přehnal
Jaroslav
Zapletalová Milada
91 let Müller
Květoslav
Thielová
Markéta
Klíčová
Naděžda
Ing. Král
Vladimír
92 let Robová
Věra
Petrželová
Dobromila
93 let Štaflová
Zdeňka
94 let Tesaříková
Růžena
Fialová
Marie
95 let Kulhánek
Jaroslav
96 let Michaličová Anna
98 let Doleželová
Libuše
Daňová
Františka
80 let Soldán

Srdečně zveme na mši svatou k oslavě
svátku sv. Cyrila a sv. Metoděje
dne 5. 7. 2019 v 9 hod. v kostele
na Brněnské ulici v Prostějově, po které bude následovat
setkání spojené s poslechem farní kapely a občerstvením.
Za naše farní společenství si širokou veřejnost dovoluje pozvat
Zuzka Bartošová
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Šachový turnaj, návštěva z partnerského
města i Den životního prostředí

Hned několik akcí se sešlo ve stejný
den – v sobotu 8. 6. 2019.
Nejdříve zahájil náměstek primátora Jan Krchňavý v prostorách
zámku mezinárodní šachový turnaj
za účasti šachistů z partnerské polské Šródy. Delegace ze Šródy následně zavítala do prostor radnice a ujít
si nenechala ani Den životního pro-

Turnaj v plážovém fotbalu

Ve středu 5. června proběhl turnaj
v plážovém fotbalu žáků prostějovských základních škol. Turnaje se zúčastnilo šest týmů chlapců a děvčat
ze 7. a 8. tříd. Záštitu nad turnajem
převzal náměstek primátora Jan
Krchňavý, který se také společně
s řediteli Sportcentra – DDM Janem Zatloukalem a SOŠPO Markem
Moudrým zúčastnili slavnostního
zahájení. Vítězný pohár vybojoval tým základní školy Studentská,

středí na náměstí T. G. Masaryka,
kde hosty přivítala náměstkyně Milada Sokolová. Ta později odpoledne
zároveň ocenila vítězné hráče královské hry. Na slavnostní společné
večeři zástupců obou partnerských
měst pak reprezentoval Prostějov
náměstek Jiří Pospíšil.
-jg-

stříbrná pozice připadla základní
škole Dr. Horáka a bronzová žákům
z E. Valenty. Vyhlášení výsledků
a předání vítězného poháru, medailí
a trofejí nejlepším hráčům se také
zúčastnila náměstkyně Milada Sokolová a předseda komise sportovní
a radní Miloš Sklenka. Turnaj proběhl pod záštitou komise sportovní
a zorganizovali jej studenti sportovního managementu Střední odborné
školy podnikání a obchodu. 
red

INZERCE

Prostějov – Krasice
Prodej RD ve výstavbě – 4+kk s garáží a terasou,
podlahová plocha 157 m2. Dokončení 12/2019. Celková
plocha pozemku 289 m2. PENB – B.
Cena: 5.950.000 Kč

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

Prostějov, Milíčova ul.
Prodej bytu 1+1 v OV s možností rekonstrukce na 2+kk.
Zvýšené přízemí, 52 m2, velký sklep, zahrada za domem.
PENB – C.
Cena: 1.199.000 Kč

Mostkovice, okr. Prostějov
Prodej RD 4+1 s průjezdem. Plynové ÚT. Dům
modernizován - nové rozvody vody, odpadů, elektřiny.
Zastavěná plocha: 171 m2, zahrada 418 m2. PENB – G.
Cena: 2.590.000 Kč

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1802564/03

www.jhreality.cz
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RV1802551/06

Vodní 23, 796 01 Prostějov
tel. 608 805 659, 775 341 705
email: jhreality@jhreality.cz
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Letní kino červenec 2019
Středa 3.7.
ve 21,30

Ženy v běhu
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štestí naproti.. Hrají Z. Adamovská, T. Kostková a další. 93 min. Vstupné: 90 Kč. Mládeži přístupno

Čtvrtek 4.7.
ve 21,30

Ženy v běhu
představení pro hosty PV Auto Prostějov
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štestí naproti.. Hrají Z. Adamovská, T. Kostková a další. 93 min. Mládeži přístupno
Pro pozvané hosty PV– Auto spol. s r.o. Prostějov vstup zdarma !

Pátek 5.7.
ve 21,30

Bohemian Rhapsody
Životopisný film, který popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Fredieho Mercuryho. V hlavní roli Remi Malek. 134 min.
Vstupné: 90 Kč. Mládeži přístupno

Cinemart

Sobota 6.7.
ve 21,30

Po čem muži touží
Česká komedie s hvězdným obsazením, která pojednává o věčném soupeření mužského a ženského světa. Režie Rudolf Havlík. 95 min.
Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno

Cinemart

Neděle 7.7.
ve 21,30

Spider Man: Paralelní světy
Paralelní světy představí dospívajícího chlapce z Brooklynu a nekonečné možnosti paralelních světů, kde je víc než jeden maskovaný hrdina. 117 min.
Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno
Pozvánka pro děti – přijďte s dětmi dřív, společnost ZÁBAVNÉ ATRAKCE.CZ si pro vás připravila překvapení před filmem.

Falcon

Středa 10.7.
ve 21,30

Mission Impossible Falout
Tom Cruise se vrací jako agent Ethan. Černá komedie dokonale zesměšňuje šílený komunistický režim. Nejabsurdnější na tomto filmu je, že téměř vše
je založeno na skutečných událostech. 116 min. Vstupné: 80 Kč. Pro mládež do 12 let nevhodné

Cinemart

Pátek 12.7.
ve 21,30

Bohemian Rhapsody
Životopisný film, který popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Fredieho Mercuryho. V hlavní roli Remi Malek. 134 min.
Vstupné: 90 Kč. Mládeži přístupno

Cinemart

Sobota 13.7.
ve 21,30

Co jsme komu zase udělali
Claude a Marie čelí nové krizi. Jejich dcery a manželé se rozhodli opustit Francii, ale co rodiče? Ti udělají všechno pro to, aby jim mladí neodjeli....
Francouzská komedie, režie Philippe de Chauveron
Vstupné: 80 Kč. Pro mládež do 12 let nevhodné

Cinemart

Neděle 14.7.
ve 21,30

Kung Fu panda 3
Jedna z nejúspějšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný než slavný kung fu bojovník panda Po. 94 min. Vstupné:
80 Kč. Mládeži přístupno

Cinemart

Středa 17.7.
ve 21,30

Kursk
Film vypráví o skutečné katastrofické události, ke které došlo v roce 2000 na palubě jaderné ponorky K 141 Kursk. Vstupné: 80 Kč. Pro mládež
do 12 let nevhodné

Bioscop

Pátek 19. 7.
ve 21,30

Ženy v běhu
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štestí naproti.. Hrají Z. Adamovská, T. Kostková a další. 93 min. Vstupné: 90 Kč. Mládeži přístupno

Cinemart

Sobota 20.7.
ve 21,30

Bohemian Rhapsody
Životopisný film, který popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Fredieho Mercuryho. V hlavní roli Remi Malek. 134 min. Vstupné: 90 Kč. Mládeži přístupno

Cinemart

Neděle 21.7.
ve 21,30

Raubíř Ralf a internet
Ve filmu opouštíme Litwakovu videohernu a vydáváme se do rozsáhlých, nezmapovaných a vzrušujících vod internetu, na kterých udělá Ralfovo raubířství pořádné vlny. 113 min. Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno.
Pozvánka pro děti – přijďte s dětmi dřív, společnost ZÁBAVNÉ ATRAKCE.CZ si pro vás připravila překvapení před filmem.

Falcon

Středa 24.7.
ve 21,30

Mamma Mia! Here We Go Again
Největší letní filmová pohoda se vrací a s ní nesmrtelná ABBA a herci, kteří si zopakovali velkolepý řecký mejdan. V hl. roli M. Streep, C. Firth,
P. Brosnan. 114 min. Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno

Cinemart

Pátek 26.7.
ve 21,30

Upgrade
„Drsné“ akční sci-fi o chlapovi, který se nechal nepatrně vylepšit, aby mohl znovu stát na vlastních nohou, aby se mohl pomstít... 100 min. Vstupné:
80 Kč. Mládeži nepřístupno

Cinemart

Sobota 27.7.
ve 21,30

Ženy v běhu
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štestí naproti.. Hrají Z. Adamovská, T. Kostková a další. 93 min. Vstupné: 90 Kč. Mládeži přístupno

Cinemart

ve 21,30

Jak vycvičit draka 3
Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodužné animované série... 104 min.
Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno

Cinemart

Středa 31.7.
ve 21,30

Ten, kdo tě miloval
Policista, milující manžel a skvělý otec se stane obětí autonehody. Z pozice ducha sleduje vyšetřování vlastního úmrtí. 90 min.
Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno

Neděle 28.7.

Cinemart
Cinemart

Falcon

Pokud není uvedeno jinak, všechny tituly jsou uvedeny s českým dabingem !
Přijeďte do kina na kole, zdarma si jej můžete bezpečně uložit do stojanů v areálu kina!!!
Změna programu vyhrazena. Info k filmům: http://www.csfd.cz/hledat/?q
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Jevíčko, Jaroměřice, Loštice!
Okouzleni malebným krajem jsme
jedné květnové soboty, pod vedením rodáka z Jaroměřic Ing. Aleše
Zachara a jeho milé ženy Alenky,
vyrazili na zajímavou cestu. Byli
jsme rozděleni na dvě skupiny, které se vystřídaly v poznání historie
i současnosti Jevíčka a okolí. A to
při návštěvě Muzea a městské věže
v Jevíčku. Společně jsme proklouzli i do kostela Nanebevzetí Panny
Marie. Dále jsme vyrazili do mírného kopce k místu, kde se nacházel
římský tábor, náhodně objevený
při výstavbě rodinných domů. Následovaly pozůstatky židovského
hřbitova. A pak již Červený kopec
s památníkem zemřelých, kteří se
léčili v klášteře v Jevíčku po napoleonských válkách. Okraj lesa s památníkem, který poukazoval, jak nesmyslné jsou všechny války, vybízel
k zastavení, a tak posíleni svačinou
jsme zde pořídili vrcholové foto!
Někteří se vydali k odlehlému
hřbitůvku s kostelem sv. Bartolo-

měje. Naše trasy vedly cestou delší
– přes památník havárie letadla přes
les k silnici u Smolenské přehrady,
momentálně vypuštěné. Doputovali jsme do areálu sanatoria Jevíčko,
resp. Odborného léčebného ústavu,
kde dnes jsou léčeni pacienti s plicním
onemocněním, po operacích pohybového aparátu a s léčbou TBC. Léčebné
pavilony stojí za prohlédnutí, včetně
historických fotografií. Kratší trasa
vedla přímo do sanatoria.
V areálu léčebného ústavu nás
uvítala skvěle zásobená cukrárna. Neodolali jsme. Zákusky, káva
i zmrzlina byly sladkou odměnou
po naší cestě. Že dobří lidé stále
žijí a jsou ochotni pomoci, se mi
potvrdilo i v tomto sanatoriu. Z batohu mi někde vyklouznul svetřík,
napsala jsem do sanatoria a zásilka
se svetrem poslaná paní Lenkou
Smékalovou dorazila ke mně domů.
Díky moc!
Z Odborného ústavu někteří
seběhli do Jevíčka, jiní se vezli

busem a společně jsme dorazili
do Jaroměřic. Zde jsme absolvovali křížovou cestu – kalvárii,
kterou jsem komentovala krátkým výkladem k jednotlivým zastavením.
Jaký by to byl výlet, kdyby nekončil i osvěžením těla. Částečné
občerstvení jsme našli v restauraci
v Jaroměřicích, a abychom přivezli pro své blízké něco domů, stavili
jsme se ve skvěle zásobené prodejně místních specialit v Lošticích.

Cestování z Trnávky do Loštic bylo
kouzelné.
Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme
a jsme tu! Díky všem, především manželům Zacharovým za skvěle připravený výklad, díky také našemu výboru
KČT, panu řidiči i účastníkům akce
za fajn atmosféru. A ne v neposlední
řadě díky statutárnímu městu Prostějov, které na akce Klubu českých turistů Kosíř přispělo veřejnou finanční
dotací.
Jen příjemné cesty přeje!
Zuzka Bartošová

INZERCE

pridejte se ke Kubovi
PODPOŘTE PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

Získejte pro své dítě to,
co opravdu potřebuje!

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

Pomáháme zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

DMS číslo 87 777
DMS KLUKPUK 30/60/90

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

spole n za
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www.nadacejakubavoracka.cz

Jsme tu pro vás na www.patrondeti.cz.
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MUZEUM
MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991, www.muzeumpv.cz
otevřeno denně mimo pondělí 9:30–12:00 a 13:00–17:00

HLAVNÍ BUDOVA,
nám. T. G. Masaryka 2

prostřednictvím kvízů. Výstava, nad kterou převzal záštitu primátor města Prostějova Mgr. František Jura a na kterou město
i finančně přispělo, tak nabídne široké spektrum informací, zábavy i sportu.

FOTBAL TO JE HRA
7. 6. – 28. 8. 2019

ŠPALÍČEK,
Uprkova 18
KDYŽ DŘEVO PROMLUVÍ
28. 6. – 25. 8. 2019

Muzeum a galerie v Prostějově, p. o., ve spolupráci s Galerií umění Prostějov otevřelo rozsáhlou a netradičně koncipovanou výstavu k 115. výročí založení fotbalového klubu SK Prostějov. Už
na bohatě navštívené vernisáži, které se zúčastnila kromě davu
nadšených bývalých i současných hráčů a fotbalových fanoušků
také kompletní městská reprezentace, se dalo tušit, že se jedná
o opravdu lákavé téma. Mimořádným zpestřením byla osobní přítomnost ambasadora výstavy Pavla Kuky a nefalšovanou fotbalovou atmosféru pak umocnilo občerstvení v podobě klobás, řízečků
a piva, u kterého se vedly „ klasické fotbalové řeči“.
Protože vernisáž byla tak početně navštívená, na klidnou
a podrobnou prohlídku výstavy nebyl ten správný čas. Pro ty,
kteří chtějí přijít znovu nebo poprvé, si tedy připomeňme, co
všechno mohou vidět a zažít. Místní fandové a patrioti se doví
mnoho zajímavostí z historie kopané v Prostějově od období
první republiky až do současnosti. Výstava představuje jednotlivé fotbalové 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 „drivko“, která éra prostějovského fotbalu byla ta
zlatá, jaké a kdy se udělaly stavební úpravy na stadionu.
Mnoho dobových fotografií, pohárů a trofejí doplňují dresy, vlajky, kopačky, balony, zájemci si mohou zalistovat v historických
albech. Sport byl odedávna zobrazován také v umění. I proto výstavu doplňuje kolekce obrazů. V duchu názvu celého projektu
jsou dva z výstavních sálů věnovány interaktivní herně, kde se
zabaví nejen malí návštěvníci, ale i jejich tatínci nebo dědečci.
Pro návštěvníky všech věkových kategorií jsou připraveny interaktivní prvky, které nabízí spoustu možností k hrám i zábavě. Návštěvníci si mohou zahrát fotbal přímo na hřišti. Ti, kteří
nebudou chtít běhat za míčem, mohou využít stolní varianty
fotbálku nebo fotbalovou hru FIFA na konzole XBOX. Vyzkoušet
své teoretické znalosti zaměřené na tuto populární hru si lze
24
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Letní prázdninová výstava představuje
tradiční řemeslo v pojetí mladých studentů Střední školy řezbářské z Tovačova. K vidění jsou práce vznikající během
studia nejen maturitního oboru, který
zde má již dlouholetou tradici.
Střední škola v Tovačově začínala jako
stavební učiliště s truhlářskými obory. Postupem času však zůstalo pouze
u dřevozpracujících 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 zvládnou 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 je doplněna několika předměty ze sbírek muzea.

V přízemí galerie Špalíček pak máte možnost navštívit
muzejní kavárnu, ve které jistě oceníte příjemné prostředí
atria, kde spojením dvou židovských domů z ulice Uprkova
a Hradební vzniklo krásné místo pro letní zahrádku.
Máte možnost si zde nerušeně posedět u dobré kávy či
se osvěžit v parných dnech a vstřebat zážitky z výstavy.

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

MUZEUM
Návštěvník zde zajisté ocení soukromí a klid, který tato
kavárna nabízí. A pokud byste měli zájem, je zde možnost
pořádání i oslav či jiných akcí. Informace a rezervace
na tel.: 703 634 915.

DOPROVODNÉ PROGRAMY:
WORKSHOP „DESIGNOVÁ DÍLNA“– pro seniory
Máte šikovné ruce a tvořivého ducha? Pak je tento workshop
právě pro vás! Zájemci se stanou tvůrci návrhu pokoje a nábytku v něm a také si budou moci vyzkoušet práci s řezbářskými dláty.
TERMÍNY: 18. 7. 2019, 8:30–12:00
23. 7. 2019, 8:30–12:00
MÍSTO KONÁNÍ: Budova Špalíčku, Uprkova 18
POČET ÚČASTNÍKŮ: 6 (+2 NÁHRADNÍCI)
Je možné se zúčastnit jednoho či obou workshopů. Je nutné se objednat telefonicky anebo e-mailem u muzejních
edukátorek.
Kontakty: Mgr. Alena Zatloukalová, tel.: 770 128 305
e-mail: azatloukalova@muzeumpv.cz
Bc. Beata Petříková, DiS., tel.: 778 498 359
e-mail: bpetrikova@muzeumpv.cz

rodovědy na Prostějovsku. Před 120 lety zde totiž vznikl Klub
přírodovědecký, který se stal doslova fenoménem a jehož průkopnická činnost v oblasti česky pěstovaných přírodních věd
proslavila Prostějov v rámci celé republiky. Nejdůležitější aktivitou členů klubu byl klubový časopis – Věstník.
Na slavné tradice tohoto časopisu jsme chtěli navázat vydáváním „Přírodovědných studií Muzea Prostějovska“. V letech
1998–2015 vydalo prostějovské muzeum celkem 17 svazků,
ve kterých najdou čtenáři původní práce z geologie, botaniky,
zoologie a dalších přírodovědných oborů.
Pro všechny zájemce o přírodní vědy a také pro žáky a studenty základních a středních škol jsme nyní připravili nabídku sady
muzejního časopisu „Přírodovědné studie Muzea Prostějovska“ za zvýhodněnou cenu 499 Kč.
Více informací o časopise včetně obsahů jednotlivých svazků
najdou zájemci na www.muzeumpv.cz, popř. u redaktorky časopisu RNDr. Vladimíry Jaškové (774 484 452,
vladka.jaskova@seznam.cz).
Nejlépe osobní odběr (po domluvě možno i jinak), možno platit
i na fakturu.
Doplňte nejen školní knihovny kvalitním regionálním časopisem!
Tato nabídka platí až do 30. září 2019.

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE ANEB NAJDI DŘEVĚNÉHO PRINCE – pro děti a rodiče (doprovod)
Přijďte se svými dětmi prožít pohádkové odpoledne do
muzea. Výstavu „Když dřevo promluví“ si budete moci
prohlédnout
netradičním
způsobem. Pro děti jsou připraveny interaktivní prvky,
které je výstavou provedou.
Na začátku se seznámíte s pohádkou, která je ústředním
motivem tohoto putování. Pohádkový příběh vypráví, jak se
z kusu dřeva stává socha a jak
na řezbáře dýchá duch dřeva.
Dřevěné postavičky budou
provázet výstavou a přibližovat jim řezbářské řemeslo.
TERMÍN: 8. 8. 2019, 14:00–17:00
MÍSTO KONÁNÍ: Budova Špalíčku, Uprkova 18
DOPORUČENÁ VĚKOVÁ KATEGORIE: 5–10 LET
Celý program bude volně přístupný všem zájemcům.

Výstava „Barevný svět přírody“ se rozloučila
s návštěvníky speciální nabídkou muzejního
přírodovědného časopisu
Výstavou „Barevný svět přírody“ jsme v jarním období letošního roku připomenuli důležité výročí související s historií pří-
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Vážení občané!

Muzeum a galerie v Prostějově, p. o., připravuje výstavu k 30. výročí
listopadových 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 videozáznamy, tiskoviny, letáky nebo jiné předměty připomínající tuto dobu) a byli byste ochotni jej na výstavu zapůjčit. Prosím,
kontaktujte nás telefonicky, písemně nebo osobně.

Za MGP Mgr. Václav Horák, tel. 778 498 357,
e-mail: vhorak@muzeumpv.cz

Na akcích budou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace pro dokumentační
a propagační účely MGP, p.o.
Organizace je zřizována a financována Olomouckým krajem.
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HVĚZDÁRNA
ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ –
HVĚZDÁRNA

ČERVENEC S JUPITEREM ANEB NAŠE
KOMPLETNÍ PROGRAMOVÁ NABÍDKA,
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ

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

dovat podrobně sluneční atmosféru v podobných barvách jako
vesmírné sondy! Na vlastní oči a za poloviční cenu – doufáme
tedy, že když třeba nebude úplně dokonalé počasí k letním radovánkám u vody, návštěva hvězdárny by mohla být lákavým cílem
nějakého prázdninového výletu.

PŘEDNÁŠKA
PROČ SE OTEPLUJE, ČÍM SE MĚNÍ CHOD
POČASÍ I U NÁS, CO S TÍM

Celé léto bude nad jihem pozorovatelná planeta Jupiter. Od poloviny června se jeho vzdálenost od Země
sice vytrvale zvětšuje, ale stále na něm bude v našich
dalekohledech patrná celá řada detailů, včetně tance
nejjasnějších měsíců. Samozřejmě nejen to.
Od 12. 7. do 14. 7. bude okolo něj procházet Měsíc,
a protože se oba objekty nachází v blízkosti hvězdy
Antares ze souhvězdí Štíra, bude to v případě jasného
počasí nádherné divadlo, které ozdobí 13. 7. konjunkce
Měsíce a Jupitera.

Kdo dobře neví, co to je a jak
funguje skleníkový jev, ten
dokáže nad klimatickou krizí
mávat rukou – třeba přejde.
Nepřejde. Bude už jen horší.
Naštěstí si už nezvyklého počasí
i nouze o vodu všímají také Češi.
Jen jim málokdo říká, čím to je.
Podstatné je, aby od zájmu pokročili k činům – věda říká, že
oteplování ještě jde zastavit,
než bude naprosto katastrofální, ale jen když během pár desítek let prakticky přestaneme
užívat fosilní paliva. K mladým,
kteří to požadují, se musí připojit i jejich rodiče, ba i pra(pra)rodiče, i kdyby to měli „už za pár“.
Jan Hollan jako fyzik studuje globální oteplení, jeho dopady
a prevenci již od r. 1984, třicet let o tom přednáší a píše.

O tři dny později doroste Měsíc do úplňku a těsně před
začátkem srpna vstoupí Slunce do souhvězdí Lva. Přestože v červenci je Saturn nejblíže Zemi a pozorovatelný
celou noc, bude od nás z hvězdárny dobře vidět až později v létě.
Konec července přinese 28. 7. konjunkci Měsíce s Aldebaranem hodinu po půlnoci. Bude to první nesmělé
připomenutí toho, že žádné léto netrvá věčně. Rudé
oko Býka je totiž typicky zimní část nebe, a tak je pokaždé pohled na vycházející Plejády v létě krásný a trochu
smutný zároveň.

SLUNÍČKO PRO DĚTI
Pro mladší návštěvníky jsme připravili sérii speciálních
představení. V týdnu od 1. 7. do 5. 7. budeme vždy mezi
desátou a jedenáctou a druhou a třetí odpoledne pozorovat Slunce pomocí speciálních filtrů. Bude tak možné sle26

WWW.PROSTEJOV.EU

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

Divadelní Čtyřlístek
bylinek diváky napříč generacemi
a za použití písniček rozličných
hudebních žánrů.

Městské divadlo v Prostějově nabízí i v sezóně 2019–2020 pohádkové předplatné pro děti a rodiče
ČTYŘLÍSTEK, který v příští sezóně vytvoří čtyři moravská divadla.
Šťavnatý čtyřlístek pohádkových sobot a nedělí zahájí Divadlo
Šumperk, které přiveze pohádku
se známými a oblíbenými postavami českých pohádek O HONZOVI A ZAKLETÉ PRINCEZNĚ.
Honza se vydá s udicí k rybníku
a místo ryby uloví zakletou princeznu. Aby ji dostal ze spárů zlého černokněžníka, musí třikrát
přespat na strašidelném hradě
a přemoci zlé obry. A jak už to
v pohádkách bývá, aby si princeznu zasloužil, musí trošku přemoci
i sám sebe.

Předplatné Čtyřlístku lze získat v pokladně Městského divadla
až do 5. září 2019.
-hašpry-

Druhým lístkem ve Čtyřlístku
bude dramatizace oblíbené dětské knížky spisovatele a přírodovědce Josefa Koláře KOCOUREK
MODROOČKO Divadla loutek
Ostrava. Na začátku je to roztomilé kotě, které si po vypuštění
z mateřského pelíšku zvědavě
a někdy trošku nemotorně osahává svět a hledá v něm své místo.
Třetí pohádkou pro štěstí je
pohádková groteska o stáří, policii, vesmíru, sněhu a radosti
ze života s názvem POHÁDKA
O NEVYŘÁDĚNÉM DĚDEČKOVI
Národního divadla Brno. Proč by
si dědečkové nemohli taky zařádit? Copak jsou lumpárny jenom
pro děti? Potíž je ale v tom, že
svět se rychle mění a co bylo možné včera, to vás dnes může přivést
do pěkné šlamastyky.
A nabídku pohádek ještě doplní pohádkový muzikál ANIČKA
A BYLINKOVÉ KOUZLO Slováckého divadla Uherské Hradiště.
Původní veršovaný muzikál vtipně seznamuje s kouzelnou mocí

ČTYŘLÍSTEK – pohádkové soboty a neděle pro děti a rodiče
Doporučujeme pro děti od 4 let

Emanuel Míšek – Josef Fojta:
ANIČKA A BYLINKOVÉ KOUZLO
Hrají: Klára Vojtková, Pavel Hromádka, Pavlína Hejcmanová, Jiří
Hejcman, Pavel Majkus, Jiří Vrtáček,
Tereza Novotná, Jitka Hlaváčková,
Monika Horká, David Vacke ad.
Režie: Jakub Maceček
SLOVÁCKÉ DIVADLO UHERSKÉ
HRADIŠTĚ

Tomáš Kočko – Jakub Šafránek:
O HONZOVI A ZAKLETÉ
PRINCEZNĚ
Hrají: Olga Kaštická, Jan Kroneisl,
Kryštof Grygar, Lucie Šmejkalová
Režie: Tomáš Kočko
DIVADLO ŠUMPERK
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

Alena Kastnerová, Jiří Jelínek:
POHÁDKA O NEVYŘÁDĚNÉM
DĚDEČKOVI
Hrají: Tomáš Milostný, Milan Holenda, Roman Blumaier, Martin Veselý,
Saša Stankov, Jiří Jelínek, Tomáš Rohleder, Žaneta Vítová
Režie: Jiří Jelínek
NÁRODNÍ DIVADLO BRNO

Josef Kolář – Petr Prchal:
KOCOUREK MODROOČKO
Hrají: Pavel Zavadil, Lenka Pokorná Macharáčková, Aleš Petrič,
Ondřej Beseda ad.
Režie: Václav Klemens
DIVADLO LOUTEK
OSTRAVA
WWW.PROSTEJOV.EU
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KINO

1.

PROSTĚJOV

18:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 PRO DĚTI | ANIMOVANÝ
20:00 PUNK JE HNED! FK | DRAMA

18. ČT

18:00 LVÍ KRÁL PRO DĚTI | ANIMOVANÝ
20:00 SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA ROMANTICKÝ

2. ÚT

18:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 PRO DĚTI
20:00 YESTERDAY HUDEBNÍ

19. PÁ

3. ST

17:30 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA

15:30 LVÍ KRÁL PRO DĚTI
17:30 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA PRO DĚTI 3D
20:00 JOHN WICK 3

20. SO

15:30
17:30
20:00
21:30

LVÍ KRÁL PRO DĚTI 3D
LATE NIGHT
KOŘIST
ZRODILA SE HVĚZDA LETNÍ KINO | 50,-

21. NE

10:30
15:30
17:30
20:00

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 PRO DĚTI 3D
LVÍ KRÁL PRO DĚTI
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
DIEGO MARADONA 100,-

22. PO

18:00 LVÍ KRÁL TITULKY
20:00 FLORENCINO KNIHKUPECTVÍ FK | DRAMA

23. ÚT

15:30 SRÁŽKA S LÁSKOU BABY BIO
18:00 UZLY A POMERANČE
20:00 BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ KOMEDIE

24. ST

17:30 ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY
20:00 LETNÍ HOKEJ FK | DOKUMENT

25. ČT

18:00 PODFUKÁŘKY
20:00 DĚTSKÁ HRA HOROR

26. PÁ

15:30 LVÍ KRÁL PRO DĚTI
17:30 ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY
20:00 LATE NIGHT

PO

AKČNÍ | TITULKY

20:00 MRTVÍ NEUMÍRAJÍ FK | KOMEDIE
4. ČT

17:30 SRÁŽKA S LÁSKOU KOMEDIE
20:00 JOHN WICK 3 AKČNÍ

5.

15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
17:30 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA

PÁ

PRO DĚTI

PRO DĚTI 3D

20:00 YESTERDAY
6. SO

7.

NE

15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 PRO DĚTI 3D
17:30 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA TITULKY
20:00 ANNABELLE 3 HOROR
10:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 PRO DĚTI
15:00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
PRO DĚTI

17:30 PODFUKÁŘKY KOMEDIE
20:00 ANNABELLE 3
8.

PO

18:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
20:00 DEVADESÁTKY VARY V KINĚ | DRAMEDIE | 100,PRO DĚTI

9. ÚT

17:30 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA PRO DĚTI
20:00 BÍLÝ BÍLÝ DEN VARY V KINĚ | DRAMA | 100,-

10. ST

FOTBALOVÝ VEČER S MARADONOU
27. SO
17:00 BRANKÁŘ ŽIVOTOPISNÝ
18:30 FOTBALOVÉ SOUTĚŽE PŘED KINEM
20:30 DIEGO MARADONA VARY V KINĚ | DOKUMENT | 100,-

15:30
17:30
20:00
21:30

LVÍ KRÁL PRO DĚTI 3D
SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA TITULKY
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
HANEBNÝ PANCHARTI LETNÍ KINO | 50,-

11. ČT

18:00 WILLY A KOUZELNÁ PLANETA

28. NE

10:30
15:00
17:30
20:00

WILLY A KOUZELNÁ PLANETA PRO DĚTI
SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA PRO DĚTI 3D
SRÁŽKA S LÁSKOU
DĚTSKÁ HRA

29. PO

17:30 ALADIN DOBRODRUŽNÝ
20:00 IBIZA KOMEDIE

30. ÚT

18:00 SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA
20:00 LATE NIGHT

31. ST

18:00 IBIZA
20:00 SPOLUJÍZDA

PRO DĚTI | ANIMOVANÝ 3D

20:00 THE CURE

28

KONCERT V KINĚ | 250,-

12. PÁ

15:30 WILLY A KOUZELNÁ PLANETA PRO DĚTI 3D
17:30 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA TITULKY
20:00 SPOLUJÍZDA KOMEDIE

13. SO

15:00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA PRO DĚTI
17:30 YESTERDAY
20:00 APOLLO 11 DOKUMENT | 200,-

14. NE

10:30
15:30
17:30
20:00

15. PO

18:00 WILLY A KOUZELNÁ PLANETA PRO DĚTI
20:00 SPALOVAČ MRTVOL FK | HOROR

16. ÚT

15:00 SKLENĚNÝ POKOJ METRO SENIOR | DRAMA
18:00 SPOLUJÍZDA
20:00 KOŘIST

17. ST

17:30 ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY KOMEDIE
20:00 PAVAROTTI FK | DOKUMENT

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 PRO DĚTI
UZLY A POMERANČE RODINNÝ
LATE NIGHT KOMEDIE
KOŘIST THRILLER

WWW.PROSTEJOV.EU

KINO METRO 70
Školní 1, 796 01 Prostějov
E: kino@metro70.cz
T: 582 329 641/642

Pokladna je otevřena hodinu před prvním
představením dne. Online prodej vstupenek
na www.metro70.cz, rezervace neposkytujeme.
Změna programu vyhrazena. Z akcí v kině mohou
být za účelem propagace pořizovány fotografie.
Není-li uvedeno jinak, je cena všech představení
130 Kč, 3D za 150 Kč, FILMOVÝ KLUB za 100/80 Kč,
PRO DĚTI sleva 20 kč pro děti do 12 let.
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Vykoupíme a v hotovosti zaplatíme
starožitný nábytek, chromový, umakartový
a také z padesátých let i mladší.

prodej dalších pojištěných CK
Léto v plném proudu: ZAHÁJEN PRODEJ EXOTIKA 2019/20

www.amima.cz

CESTOVNÍ AGENTURA AMIMA

RV1901300/01

info@amima.cz

Trávnická 2 (st. poliklinika), Prostějov
tel.: 582 330 655, 776 330 654

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

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1802589/06

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ
PORADENSTVÍ
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

RV1900236/06

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

WWW.PROSTEJOV.EU
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3., 10., 17., 24., 31. 7. | ST | 10 – 16 H
KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

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.

Letní počasí může být jako na houpačce, ale
v knihovně je vždycky příjemně. V prázdninové
středy se u nás můžete schovat před horkem
či deštěm a zahrát si „deskovky“. Každý týden
budou k dispozici jiné. Přijďte sami, s rodiči,
nebo s kamarády, vyberou si malí i velcí.

PORADNA SOS

DESKOHRANÍ

1., 8., 15., 22., 29. 7. | PO | 11.00 – 11.45 H
KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

4., 18. 7. | ČT | 9 – 11 H
KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Jsou vaše děti hladové? Po informacích? Po
jídle? Nebo prostě rády řeší rébusy? V knihovně pro
děti a mládež se jim dostane všeho. Každé prázdninové pondělí v 11 hodin odstartuje soutěž v luštění
hádanek, křížovek a kvizů. Ze správných odpovědí
se ve 12 hodin vylosují tři dětští luštitelé (do 15 let),
kteří dostanou čerstvou pizzu od Pizzerie Pohoda.

Čtete vašim dětem? A chcete získat tipy na
knížky, které se jim budou líbit? Přijďte si
poslechnout čtení určené těm nejmenším.
Všechny knihy, jak čtené, tak doporučené, si
budete moct vypůjčit domů.

PIZZA KVIZ

TVOŘIVÁ DÍLNA

Tvoříte rádi? Pak je pro vás knihovna to pravé místo!
Každé prázdninové pondělní odpoledne budeme
vyrábět dárečky, upomínkové předměty a další
drobnosti z papíru a přírodních materiálů. Akce je
určena dětem do 15 let a koná se s podporou projektu Zdravé město Prostějov.

ČTENÍ POHÁDEK A PŘÍBĚHŮ
PRO NEJMENŠÍ (2 – 5 LET)

11., 25. 7. | ČT | 13 – 15 H
KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

ČTENÍ POHÁDEK A PŘÍBĚHŮ

Je čtvrtek, venku prší a nedá se nic dělat?
Nebo jste už unavení sluníčkem? Přijďte do
knihovny pro děti a mládež, pohodlně se
usaďte, přečteme vám pohádku, která se bude
líbit všem od 5 do 99 let.

PO CELÝ MĚSÍC
LETNÍ ČTENÁŘSKÁ VÝZVA – SOUTĚŽ O KNIŽNÍ CENY
Vybíráte si četbu na léto? Rádi vám pomůžeme. Vyberte si tak, abyste splnili naši výzvu. Kdo si v průběhu července
a srpna půjčí a přečte alespoň šest knih, které vyhovují desíti kritériím výzvy, bude zařazen do slosování o zajímavé
knižní výhry. Vyberte si například jednu knížku podle obálky, druhou se zvířetem v názvu a další ze žánru sci-fi nebo
fantasy. To jsou jen příklady. Zadání a podrobnosti najdete na adrese www.knihovnapv.cz/vyzva.
PRÁZDNINOVÉ LUŠTĚNÍ S KNIHOVNOU
Chcete se o prázdninách příjemně zabavit, trošku poučit a ještě navíc vyhrát knihu? Zúčastněte se dalšího ročníku
prázdninového Luštění s knihovnou. I tentokrát jsme pro vás, opět ve spolupráci s Hádankářským kroužkem Hanáci,
připravili křížovku a osmisměrku. Můžete si je vyzvednout (a vyplněné zase odevzdat) v knihovně nebo si je stáhnout z našeho webu. Pět vylosovaných výherců získá knižní odměnu.
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 do konce srpna.
30
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Skálovo nám. 6 / Prostějov / 796 01 / t: 582 329 660 / www.knihovnapv.cz / www.facebook.com/knihovnaprostejov

1., 8., 15., 22., 29. 7. | PO | 14 – 16 H
KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

2 0 1 9

11., 25. 7. | ČT | 15 – 17 H
UČEBNA

Č E R V E N E C

K N I H OVNA |

M ĚSTS K Á
K N I H OV N A
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Fond ohrožených dětí vyhlašuje svou tradiční
sbírku na podporu projektu Klokánek.
Číslo účtu 3055103/0300 variabilní symbol 2017.
KLOKÁNEK je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Klokánek nabízí
dětem pomoc na přechodnou dobu, dokud se neupraví podmínky v biologické
rodině nebo dokud se nenajde jiné řešení.
Převážně se jedná o děti týrané, zneužívané
nebo jinak sociálně ohrožené.
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Koupaliště, aquaparky, biotopy
AQUAPARK KOUPELKY PROSTĚJOV – venkovní vodní park

KOUPALIŠTĚ KOJETÍN – od Prostějova cca 20 km

Krasická 6, 796 01 Prostějov, tel.: 778 416 662, www.dsp-pv.cz, (hlavní
vstup je od parkoviště ulice Anenská)
3 bazény, 2 tobogány, trojskluzavka, umělé vlnobití…
Hřiště na beach volejbal, hřiště s umělým povrchem…
Otevírací doba: červen po–pá 11:00–19:00 so, ne 10:00–19:00
červenec–srpen denně 9:00–20:00
Základní vstupné: 100 Kč/den od 16h/70 Kč

Ulice Závodí 430, 752 01 Kojetín, tel.: 774 750 296,
www.kojetin.cz
Venkovní bazén s tobogánem, vířivkou ...
Otevírací doba: červen po–pá 12:00–19:00, so–ne 10:00–19:00,
červenec–srpen po–pá 10:00–19:00, so–ne 9:00–19:00
Základní vstupné: 80 Kč, od 16 h/60 Kč

MĚSTSKÉ LÁZNĚ PROSTĚJOV

Provozovatel: obec Stražisko, tel.: 582 376 520, www.obecstrazisko.cz
2 venkovní bazény
Otevírací doba: Od 22. 6. 2019, červen–srpen po–ne 9:00–19:00,
noční koupání 19:00–22:00
Základní vstupné: Noční koupání
Dospělí: 70 Kč, 40 Kč

Floriánské nám. 1, 796 01 Prostějov, tel.: 582 301 780, 582 301 781,
www.dsp-pv.cz
Krytý plavecký bazén, solárium, infrasauna
Otevírací doba: Rozpis pro veřejnost na: www.dsp-pv.cz
Základní vstupné: 40 Kč/h, každá další hodina 30 Kč

KOUPALIŠTE VRAHOVICE
ul. M. Alše 811, 798 11 Prostějov-Vrahovice, tel. 582 301 793, www.dsp-pv.cz
venkovní 50metrový bazén, dětský a relaxační bazének,…
Otevírací doba: květen–srpen – po–ne 9:00–20:00 hod.
Základní vstupné: 80 Kč/den, od 16 h/60 Kč

KOUPALIŠTĚ OTASLAVICE – od Prostějova cca 13 km
Biotop, Otaslavice 554, 798 06 Otaslavice, tel.: 739 727 337,
www.koupalisteotaslavice.cz/
Otevírací doba: po–ne 9:00–19:00
Základní vstupné: 50 Kč

AQUAPARK OLOMOUC – od Prostějova cca 20 km
Kafkova 21, 783 01 Olomouc–Slavonín, tel.: 588 517 770, 771,
www.aqua-olomouc.cz
2 tobogány, spacebowl, 2 skluzavky, vodopád
Sauna, solárium, masáže, beach volejbal…
Letní aquapark – otevírací doba: červen 10:00–18:00,
červenec–srpen 9:00–19:00
Tobogány, plavecký bazén, bazén pro děti…
Základní vstupné: 180 Kč/den od 14 h/140 Kč
Vnitřní areál – otevírací doba: pondělí: 14:00–20:00,
úterý–pátek: 10:00–20:00, víkendy, svátky: 9:00–20:00
Základní vstupné: 180 Kč/90 min.

PLAVECKÝ STADION OLOMOUC – od Prostějova cca 20 km
Legionářská 11, 779 00 Olomouc, tel.: 585 427 181, www.olterm.cz
Tobogán, skokanské můstky, vířivka, sauna, dětský bazén,…
Letní bazén – otevírací doba: červen–srpen po–ne 9:00–20:00
Základní vstupné: 86 Kč, od 16 h/68 Kč
Krytý bazén – otevírací doba: leden–červen, září–prosinec
po–pá 6:00–21:00, so–ne 9:00–21:00, červenec, srpen po–ne 9:00–20:00
Základní vstupné: 57 Kč, od 14 h/68 Kč

PODĚBRADY – olomoucké přírodní koupaliště
od Prostějova cca 27 km, katastr–Horka nad Moravou,
tel.: 734 384 635, www.olomouckepodebrady.cz, vstup zdarma
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KOUPALIŠTĚ STRAŽISKO – od Prostějova cca 21 km

AQUAPARK VYŠKOV – od Prostějova cca 25 km
Sportovní 752/5, 682 01 Vyškov, tel.: 517 348 745
Krytý bazén – otevírací doba na: www.bazenvyskov.cz
Základní vstupné: po–pá od 15:00 so, ne, prázdniny, 70 Kč/h 80 Kč/h
90 Kč/h
Letní bazén – otevírací doba: červen po–pá 10:00–19:00,
so–ne 9:00–20:00, červenec, srpen 8:00–20:00 denně, září dle počasí
Celodenní vstupné: 100 Kč, dopolední: 60 Kč (8:00–12:00), od 15 hod.: 60 Kč

BALDOVEC – VODNÍ SVĚT – od Prostějova cca 30 km
Baldovec 319, 798 62 Rozstání–Baldovec
tel.: 606 744 265, www.baldovec.cz
Otevírací doba: 8:00–20:00
Vstupné: 500 Kč/h (1–4 osoby)

PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV – od Prostějova cca 28 km
Kopaniny 2, Přerov, tel.: 581 736 580, www.bazenprerov.cz
Krytý bazén
50 m plavecký bazén, masážní vana, dětský
Otevírací doba na: www.bazenprerov.cz
Základní vstupné: 64 Kč/h
Letní bazén
25 m plavecký venkovní bazén, dětský bazének…
Otevírací doba: červen–srpen 10:00–20:00
Základní vstupné: 86 Kč/den, od 14:00/76 Kč

KOUPALIŠTĚ CHROPYNĚ – od Prostějova cca 28 km
Hanácké náměstí, 768 11 Chropyně, tel.: 725 663 597
www.smmchropyne.cz
Tobogán, masážní lavice, lezecká stěna, divoká řeka,..
Otevírací doba: červen, září po–pá 13:00–19:00, so–ne 9:00–19:00,
červenec, srpen po–pá 9:00–19:00, so–ne 9:00–19:00, noční koupání pátek
a sobota 20:00–22:00
Základní vstupné: dospělí 90 Kč, po 16. hodině jednotné vstupné 40 Kč,
večerní koupání, jednotné vstupné 40 Kč
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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 červenci tyto akce:
akce pro rodiny s dětmi
Kytičkové hrátky
KDY: úterý 2. července od 9:00 do 12:00
KDE: B
 otanická zahrada P. Albrechta,
Lidická ul.
Hravé aktivity pro děti v botanické
zahradě v Prostějově. Start kdykoliv
od 9:00 do 11:20, akce končí ve 12:00.
Poplatek 30 Kč za dítě.
výlet pro seniory
Vláčkem na Kosíř
KDY: s tředa 10. července
od 7:45 do 16:00
KDE: Slatinice – Ludéřov – Velký Kosíř
Akce je určena jen seniorům. Výjezd turistickým vláčkem až na vrchol Velkého
Kosíře k rozhledně. Ráno sraz v 7:45
na hl. nádraží ČD v Prostějově, odtud
společný odjezd vlakem do Slatinic.
Ve Slatinicích nastoupíme do kosířského
vláčku a pojedeme přes Drahanovice
do Ludéřova, kde navštívíme Barokní
sýpku. Pokračujeme přes Lhotu pod
Kosířem k rozhledně na vrchol Kosíře,

cestou krátké zastavení u zajímavostí kosířské přírody. Na vrcholu asi
hodinová přestávka, pak se vláčkem
vracíme přes Slatinky do Slatinic k vlaku
do Prostějova. Zájemci mohou navštívit
areál lázní.
Čeká nás i komentovaná procházka sadem, setkání s botanikem, ovocnářem
a dalšími odborníky, zajímavé informace
o ovocných sadech a významu starých
krajových odrůd. Ráno sraz v 9:00
v sadu u 3. zastavení naučné stezky Velký Kosíř. Vhodný vlak do Čelechovic n.
H. odjíždí z Prostějova v 8:02 (nastupujte
do posledního vagónu!).
vycházka pro rodiny s dětmi
Kosíř známý neznámý
KDY: úterý 16. července od 8:35 do 15 hod.
KDE: Stařechovice – Slatinky
Vycházka s hravými aktivitami pro děti.
Odjezd autobusem do Stařechovic,
odtud budeme putovat lesy Velkého
Kosíře až do Slatinek. Cestou potkáme
nejméně 2 studánky, zajímavou skalku

se zakrslou doubravou, spočítáme
a zkontrolujeme vyvěšené ptačí budky,
zastavíme se v ovocném sadu, kde nás
čeká krátké hrabání sena a piknik v trávě, a pokračujeme lesem do Slatinek.
Ráno sraz v 8:35 na autobusovém
nádraží v Prostějově. Návrat ze Slatinek
kolem 15. hod. Délka trasy 6 km.
akce pro veřejnost
Den pro přírodu na Bělé
KDY: s obota 20. července
od 8:00 do 17 hod.
KDE: mokřad Bělá u žel. zastávky Šubířov
Akce na pomoc přírodě na vzácném
mokřadu Bělá. Uvítáme všechny dobrovolníky, kteří se alespoň jeden den v roce
chtějí zapojit do práce pro přírodu. Budeme hrabat seno a odklízet ho z lokality.
Pro všechny bude připraveno občerstvení, pro předem přihlášené i teplý oběd.
Všem účastníkům zdarma nabídneme
naše tiskoviny o přírodě regionu. Ráno
společný odjezd vlakem v 8:02 z hl.
nádraží v Prostějově do žel. zastávky
Šubířov, návrat do Prostějova do 16:50.
Možno se zúčastnit i na kratší dobu.
vycházka pro rodiny s dětmi
Za lesními studánkami
KDY: úterý 23. července od 7:45 do 15 hod.

KDE: Jesenec – Skřípov – Konice
Putování spojené s hledáním lesních
studánek mezi Jesencem, Skřípovem
a Konicí. Pro děti budou připraveny
hravé aktivity a hledání pokladu. Navštívíme pramen Romže i studánky Lesního
muže. Ráno sraz v 7:45 na hl. vlakovém
nádraží v Prostějově, odjezd vlakem
do Jesence. Návrat z Konice kolem
15. hod. Délka trasy 8 km. Poplatek
30 Kč za dítě.
vycházka pro rodiny s dětmi
Okolím Podhradského rybníka
KDY: úterý 30. července od 8:40 do 15 hod.
KDE: Plumlov
Trasa vycházky povede částečně kolem
Podhradského rybníka, poté odbočíme
do lesa Obora. Pro děti budou připraveny hravé vodní a lesní aktivity. Ráno
sraz v Plumlově v 8:40 (odjezd vhodného
autobusu z Prostějova v 8:15, stan.
č. 11). Ukončení vycházky opět v Plumlově do 13 hod. Délka trasy 5 km.

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

V sobotu 25. května 2019 se
v hale Sportcentra DDM uskutečnil sedmý ročník Velké ceny
Prostějova – memoriálu Zdeňka
Ludvíka v judu.
Do Prostějova přijelo 233 judistů od 7 do 15 let z 35 oddílů
z Česka, ale i Slovenska. Za domácí oddíl juda při TJ SOKOL I
Prostějov startovalo 26 borců.
Ve svých kategoriích z prostějovského oddílu zvítězili: Mi-

chal Starosta, Matouš Havlíček,
Fabián Rozehnal, Ondřej Vašut
a Martin Pazdera.
Na druhém místě se umístili: Agatha Orlíková, Petr Mejzlík
a Pavel Burget.
Bronzovou medaili získali:
Pavla Bohanosová, Zuzana Šindelářová, Mikuláš Bubela, Vít Přikryl, Jakub Ťápal, Matyáš Pavlas,
Michal Pavlas, Jan Kovář a Jiří
Kalvoda.

Těsně před stupni vítězů skončili Ondřej Šmehlík, Václav Durdík, Pavel Tesař, Michal Mejzlík,
David Rosberg, Ondřej Roztomilý, Šimon Kočí, Barbora Vítková,
Anika Rozehnalová a Amelia Orlíková.
V kategorii družstev U9 vybojovali prostějovští závodníci
2. místo.
Závody se nesly ve sportovním
duchu a přátelské atmosféře, tak

jak odpovídá tradiční japonské filozofii, ze které judo vychází.
Rádi bychom poděkovali za finanční podporu statutárnímu
městu Prostějovu, Olomouckému
kraji, České obci sokolské a všem
ostatním partnerům a sponzorům, bez kterých by se závody nemohly uskutečnit.
Zdeněk Gottwald,
ředitel soutěže

INZERCE

Nyní nás najdete i na
www.novinykraje.cz
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On-line noviny
do celé rodiny!
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KDU-ČSL má novou kancelář
Okresní výbor ve spolupráci s Městskou organizací KDU-ČSL sídlí od
1. 4. 2019 v nové kanceláři ve dvorním traktu na ulici Vápenice 17, (sídlo
MICOS) v Prostějově. Ke změně kanceláře jsme se rozhodli z důvodu již
nevyhovujících prostor ve dvorním
traktu také na ulici Vápenice. I přes
vyšší nájemné, ale s vyšším komfortem se chceme více otevřít naší prostějovské veřejnosti, seznamovat je
s naší činností a našimi záměry, ale
také našim občanům více naslouchat
a vytvořit neformální kavárnu pro seniory. V současné době ještě řešíme
různé organizační záležitosti, jako vybavení, konzultační služby, servis pro
naše občany, a s plnou aktivací počítáme po prázdninách ve 2. polovině
roku. Konzultační a styčnou kolegyní
bude ing. Michaela Hrubanová, Ph.D.

Avšak již 4. 6. 2019 jsme společně
s Krajskou radou seniorů Olomouckého kraje uspořádali úvodní a zaváděcí
setkání v „Senior kavárně“, pod záštitou místopředsedy MěO KDU-ČSL
Bc. Tomáše Webera. Mile nás překvapila hojná účast více jak 50 seniorů. Ti
si vyslechli informace o seniorském
cestování, o výhodách a podmínkách
použití Senior Pasu. Velmi kvalitně
hodnocenou byla přednáška o vytváření rodokmenu – Zlatá nitka. Bohatá
diskuse proběhla i k praktické ukázce
Seniorských obálek, které si mnoho
účastníků přímo odneslo. Počítáme
s tím, že podobná setkání budeme
ve 2. pol. roku 2019 opět pořádat a vybírat témata tak, aby byla nejen pro
seniory přitažlivá.
Milí spoluobčané, vzhledem
k blížícím se letním prázdninám

vám přejeme s kolegyní MVDr. Zuzanou Bartošovou hezké prožití
krásných dnů při společných rodinných dovolených a načerpání mno-

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2018

V úterý 11. 6. 2019 se
uskutečnilo zastupitelstvo, které schvalovalo
hospodaření
města Prostějova a čísla
za uplynulý rok 2018. Na několik čísel
je vhodné občany upozornit.
Nebyl to špatný rok. Na daních se
vybralo a městu přiteklo úctyhodných
756 000 000 korun. Toto číslo se nemusí opakovat. Za toto číslo patří velký
dík zejména občanům města, podnikatelům a zaměstnavatelům, to je třeba
uznat. Zrovna tak se již nebude opakovat prodej 3 pozemků v průmyslové
zóně za cca 90 000 000 korun. Díky
takovým příjmům jsme mohli loni
prostavět (takový podivný terminus

ho sil do další práce jak v pracovním, tak osobním životě.
Ing. Petr Kousal,

předseda Klubu KDU-ČSL

technikus, že) asi 330 000 000 korun
(např. byty na Sušilově ulici, koupaliště
Vrahovice …) a taky bohatě zadotovat
sportovní průmysl. Málo jsme vykupovali pozemky, což by bylo jistější zhodnocení mimořádných příjmů.
Za pozornost stojí některé výsledky
nikoliv v korunách, ale kubících. V našich Lesích města Prostějova (1730 ha)
bylo vytěženo loni 37000 m3 dřevní
hmoty, prostřednictvím VaK byly
vyčerpány 3 miliony m3 pitné vody
a jen v Prostějově jsme vyprodukovali
tisíce m3 odpadu, které skončily přes
FCC převážně ve spalovně v Brně. To
všechno už zas tak chvályhodné není.
A o všechny tyto metry krychlové a stamiliony na jejich obhospo-

dařování zde samozřejmě jde. Co je
únosná míra těžby? Co reinvestovat
a které zisky vyvést mimo městský
dohled – např. do zahraničí (VaK,
FCC …)? Například FCC získalo
od města za své služby v komunální oblasti loni od města 177 milionů korun.
Tak například naše lesy: Pokud
dřevní hmota přirůstá na hektar tempem asi 6–7 m3 za rok, tak rozumná
míra těžby je kolem 10000–12000 m3.
Pokud těžíme víc, je to na úkor budoucích generací a není to žádoucí.
Jaký například je stav lesů, zjistíte i od počítače. Zkuste například
www.mapy.cz, zadejte Wilhelmova
studánka v Seči, kde máme největší
lesy – a dejte si letecký pohled a letec-

ký pohled 2015 (2012). Vysoká těžba
se nedá celá svádět na kůrovce. Ten
by nedělal pravoúhlé holiny. My už
se dospělých lesů na daných holinách
(95 ha) nedožijeme. A z tohoto pohledu je ztráta dceřiné společnosti Dřevo Prostějov něco přes milion korun
opravdu druhořadá, uznávám.
Daleko větší peníze se točí v odpadech, údržbě zeleně, vodném a stočném. Zajímejte se. O velkých změnách
na postech jednatelů a členů dozorčích rad společností města v letošním
roce se dočtete v připravovaném článku na www.zmenaproprostejov.cz.
Ing. Jan Navrátil,
Změna pro Prostějov

Prázdninová otevírací doba ICM
Po dobu letních prázdnin bude ICM
Prostějov otevřeno úterý–čtvrtek
od 10.00 do 15.00 hod., pondělí
a pátek bude zavřeno. Od 22. července do 9. srpna bude ICM Prostějov z provozních důvodů zavřeno.
Aktuální informace vždy najdete
na našich stránkách www.icmprostejov.cz.

do 16.00 budeme těšit na tebe a tvé
kamarády. Kdy a jaké hry budeme
hrát v červenci?
2. července – Bystroočko
9. července – Procestuj Evropu (ze
západu na východ)
Budete si moct také zatančit na DDR
tanečních podložkách, vyzkoušet
si soutěžní kvízy a pro nejzdatnější
hráče budou nachystány speciální
ceny.

Přijďte si k nám do ICM v úterý
9. července od 14.00 hod. vyrobit
vlastní barefoot sandály. Přihlásit se
na workshop můžete do 1. července na e-mail info@icmprostejov.cz.
Cena workshopu je 100 Kč. Další
informace najdete na našem webu
www.icmprostejov.cz.

(www.icmprostejov.cz) a facebook
(www.fb.com/icmprostejov),
kde
najdete podrobné informace k naší
prázdninové soutěži s názvem „Popřej Íčku, pošli…!“.

Akce plánované na červenec
Prázdninové herní úterky

Tvořivá dílna s ICM – Barefoot
sandály

Přijďte si zahrát hry, které znáte,
a naučit se ty, které neznáte. Pět
prázdninových úterků se od 12.00

Pro velký zájem chystáme na prázdniny ještě jednu tvořivou dílnu věnovanou výrobě barefoot sandálů.

ICM

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

Prázdninová soutěž – Popřej
Íčku, pošli…!
Je to neuvěřitelné, ale naše prostějovské ICM bude v září slavit 18 let
a to už stojí za oslavu! Příští školní
rok pro vás chystáme narozeninové akce, ale první propukne už
o prázdninách. Sledujte náš web

Internetový měsíčník REMIX
Uvažuješ o žurnalistice? Píšeš rád
o svých zážitcích a o dění kolem
sebe? ICM Prostějov nabízí možnost
získat praxi v zavedeném internetovém měsíčníku REMIX, který
píší sami mladí lidé. Zájemci mohou kontaktovat pro více informací
vedoucí
ICM
Prostějov
Kateřinu Opatrnou na e-mailu
info@icmprostejov.cz.
WWW.PROSTEJOV.EU
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Na úsvitě (2) – příběh zatajených analýz

V Prostějově (14. 5. 2019) V úvodním dílu seriálu jsme se seznámili s rozhodnutím Krajského soudu v Brně o neplatnosti smlouvy
mezi městem Prostějovem a společností Manthellan. Jaká je historie této neblahé epizody? Jaké
cesty vedly ke smlouvě, která nikdy neplatila, ale naše město bylo
po dlouhých 10 let zbaveno možnosti dát svému centru důstojnou
tvář?

Po zlikvidování tzv. židovských
uliček v 70. letech zela na jejich
místě obrovská jizva. Jako zakletý hrad žaloval tento prostor
po desetiletí na zásah, který byl
činem, po němž nenásledovalo
nic. Respektive následovala výstavba tržnice, která se však tržnicí nikdy nestala. Poté řada z nás
starších si odmakala své hodiny
na akci „Z“ při výstavbě nového
Kulturního a společenského centra. Tyto dva počiny však kýžený
efekt nepřinesly. Centrum dále
„zdobila“ černá díra. V roce 2008
byla vyhlášena soutěž. Jednou ze
stěžejních podmínek pro budoucí
investory byla výstavba nového
kulturního centra. Přihlásili se tři
účastníci a jeden byl vybrán jako
prý nejlepší. Město mělo prodat
kulturák a velké pozemky v centru. Cena byla stanovena prapodivně. Kulturák, (o objemu 33 tis. m
krychlových) jeden z největších
sálů v širokém okolí, za 14 milionů!
Pozemky za 2 200 Kč za metr!

Zastupitelé byli tenkrát (červen
2010) chlácholeni, že centrum se
konečně přesune do 21. století a že
bude kulturák nový, sice menší,
ale nový.
Jsme u počátku martyria. Právě zde se skrývá zásadní moment,
který měl fatální důsledky a ovlivnil
práci mnoha lidí na příštích 10 let.
Celý ten projekt měla zaštítit dotyčná smlouva s firmou Manthellan.
Tehdejší vedení města si najalo
14. 1. 2010 renomovanou právní kancelář k posouzení přípravy
smlouvy. 28. ledna obdrželo město od právníků připomínky. Potom
se dlouho nic nedělo. Až 28. května byli poradci s velkým spěchem
požádáni o stanovisko k další, již
14. (slovy čtrnácté) verzi smlouvy.
2. června bylo stanovisko právníků
doručeno na městský úřad. Verdikt
zněl SMLOUVU NELZE UZAVŘÍT!
Pro rizika a nevýhodnost.
29. června 2010 byla přesto
smlouva předložena zastupitelům
ke schválení. Informaci o stano-

visku právníků zastupitelé NEDOSTALI. Jak je možné, že zastupitelé dostali vadnou smlouvu?
Tento příběh je ukázkou praxe
zdejší politiky. Kalkuluje se s tím,
že zastupitelé důvěřují. Lidé, kteří prokazatelně věděli, že smlouva
je riziková a nevýhodná pro město, zastupitelům nic nesdělili?
První, po čem jsem se pídil,
byla právní analýza té smlouvy.
Tehdejší náměstek Pospíšil mne
ubezpečoval, že se jedná o běžnou
majetkoprávní záležitost a právní analýza nebyla potřeba. To mi
přišlo divné. Z finančního odboru
jsem dostal dvě faktury na celkem
57 tis. Kč a 16 tis. Kč. Poté mi již
pan náměstek Pospíšil výsledky
právních analýz předat musel.
Poučení první: důvěřuj, ale
prověřuj! Tím se s kolegy důsledně řídíme. Jsme za to nazýváni
destruktivní opozicí. Kdo má rozum, přemýšlej.
Aleš Matyášek,
hnutí Na rovinu!

že ještě dlouho platit bude), že
vítěz voleb „nebere vše“. Většinou se sice dostává ke správě věcí
veřejných, buď sám, pokud získá
dostatek hlasů, nebo se musí domluvit s dalšími politickými subjekty na spolupráci, tj. vytvořit
koalici. A co s těmi zbývajícími
politickými subjekty, které zastupují nemalou část voličů a rovněž
získaly své mandáty v zastupitelstvu? Že by mělo platit vyjádření
našeho pana prezidenta při jeho
posledním volebním těsném vítězství, aby ti ostatní „nyní na pět
let drželi ústa“? Mělo by to být
pravidlem i v Prostějově?
V komunálních volbách 2018
zvítězilo hnutí ANO. Druhým, těsně za ANO, bylo uskupení Na rovinu! (Piráti, STAN, TOP 09, Zelení). ANO vytvořilo většinovou
koalici, aniž se pokusilo jednat
s druhým v pořadí. Pomohla jim
ODS, která dnes hájí to, co dříve z opozičních lavic kritizovala.
Podporu ANO našlo i u PéVéčka
a ČSSD. Tichou a jistou podporu
mají i od zastupitelů KSČM. Je to

výsledek demokratického rozhodnutí voličů. Strany, které zůstaly
v opozici, tento stav respektují.
Opozice, tj. 6 zastupitelů uskupení Na rovinu! (Piráti, STAN,
TOP 09 a Zelení), spolu se Změnou
pro Prostějov (3 mandáty) a KDU-ČSL
(2 mandáty) a snad i SPD (2 mandáty), získala 158 353 hlasů a mluví
v zastupitelstvu za velkou část občanů Prostějova. Jsou jejich legitimním a nezastupitelným hlasem při
správě věcí veřejných.
Jaká je tedy jejich role? Opozice přichází v zájmu svých voličů a příznivců s vlastními návrhy
a není jich málo. Souhlasí s návrhy ostatních stran, pokud jsou
rozumné a v souladu s jejich volebním programem. Souhlasím
s tím, co říká PhDr. Maria Řičánková: Úlohou opozice je kontrola
těch stran, které jsou momentálně
„u kormidla“. Konstruktivní opozice se nesmí bát vystupovat proti
tomu, co nepovažuje za správné.
K tomu využívá veškeré legální
prostředky: Předkládá vlastní návrhy a připomínkuje návrhy ko

alice, diskutuje na zastupitelstvu,
komunikuje na sociálních sítích,
vystupuje ve veřejném prostoru,
v médiích. Je posláním opozice,
aby prosazovala zájmy těch, kteří
ji volili. Znamená to, že opozice
hájí tu část občanů města, která
nemá možnost osobně prosadit
své zájmy nebo se cítí být z možnosti ovlivnit život v Prostějově
vyloučena. Jejich ústy promlouvají jejich voliči a příznivci, kteří mají rovněž právo být slyšet.
Abychom mohli plnit svoji roli,
chceme věcem do detailu rozumět, znát zadání, mít kompletní
a správné informace. Otevřeně diskutovat, jednat na rovinu.
Opozice v prostějovském zastupitelstvu není k tomu, aby pouze
slepě, bez vlastního názoru zvedala ruce pro ano/ne podle představ
koalice. Jen ve férové a pravdivé
výměně názorů, pouze tehdy, kdy
se obě strany vzájemně respektují, může fungovat konstruktivní
dialog ve prospěch všech obyvatel
města. V Prostějově 15. 5. 2019

Mgr. Petr Ošťádal

Role opozice

V řadě vyjádření koaličních politiků (ANO, ČSSD, ODS + KSČM)
zaznívá v poslední době přímá nebo
nepřímá kritika opozičních zastupitelů. Nejsou prý konstruktivní,
rozbíjejí zastupitelstvo, zdržují, nechtějí se předem domluvit atd. Jsou
to prý „škodiči“, kteří jen rozčilují
a maří klid na práci. Pojďme si tedy
vysvětlit, co znamená konstruktivní
opozice na komunální úrovni.
V našem poměrném volebním
systému doposud platí (a věřme,
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Děláme pro své zdraví opravdu dost? Znáte
tibetskou houbu?
K
napsání
dnešního článku
přispěla
situace z kontaktní kampaně k posledním volbám.
Současně tedy
ještě všem, co se zachovali zodpovědně a přišli volit, děkuji. Rozdával jsem
na náměstí noviny s letáčkem a jedna paní mi povídá: „Pane Dopita, já
vás budu volit, já vás znám. Ráda čtu
vaše články o bylinkách v Radničních
listech.“ Věřte, že mi to udělalo velkou
radost. I přinutilo k zamyšlení. Děláme pro své zdraví opravdu dost? Zkuste si sami odpovědět. Nejen na zastupitelstvu, ale v celé společnosti řešíme
přeneseně stále častěji nárůst nejrůznějších chorob a z toho plynoucí nedostatek domů s pečovatelskou službou

a dalších zdravotnických zařízení. Nárůst spotřeby léků a rostoucí náklady
do zdravotnictví jsou také alarmující.
Mám zkušenost, že lidé si rádi o bylinkách povídají a pak sáhnou po prášku.
Jistě, proč jej nevzít, vždyť bylinky jsou
dlouhodobá záležitost, prášek zabírá
skoro okamžitě. Samozřejmě myslím
s nadsázkou.
Říká se, že láska prochází žaludkem. Je to možné, nevím jistě. Co ale
vím, že u zdraví to rozhodně platí.
Odbočím tentokrát od bylinek, ale ne
moc daleko. Určitě jste mnohokrát
slyšeli o střevní mikroflóře a probiotických nápojích. Zejména pokud
máte tu smůlu, že vám lékař předepíše
antibiotika, měli byste následujícím
řádkům věnovat pozornost. Trochu
nadneseně lze říct, že antibiotika poškozují tělo, ale mají tu vlastnost, že
ničí i bakterie, které škodí ještě víc.

Dokonce se můžete setkat s případy,
kdy lidé vyžadují nesmyslně antibiotika i na virová onemocnění, případně
tyto jsou dávána dokonce hospodářským zvířatům kvůli přírůstkům. To
vše likviduje střevní mikroflóru, protože antibiotika ničí všechny bakterie,
ty zlé i ty dobré. Tím oslabují imunitu
a mohou vyvolat střevní potíže, únavu,
bolesti hlavy, kožní problémy a další
nepříjemnosti.
Zde je na místě užívat nějakou
formu probiotik, která rovnováhu
ve střevech zase zavedou. Můžete
sáhnout do regálu v obchodě, kde je
zaručené probiotikum s trvanlivostí i několik týdnů. Fakt tomu někdo
věří? Nebo si od někoho donesete
domů tibetskou houbu, kterou vložíte do mléka, zakryjete plátýnkem
a počkáte 24 hodin na to, než tato
vám probiotický nápoj sama vytvo-

ří. Po 48 hodinách už máte jogurt,
a když přidáte marmeládu, máte
JOVO jako kdysi. Výhodou je, že se
jedná opravdu o živý nápoj, který
má spoustu dalších blahodárných
účinků. Říká se, že po tibetské houbě
se hubne. To nelze vyloučit, protože
tělo se dostane do rovnováhy a jako
reklama dobré (smích). Kefír z tibetské houby mohou dokonce i lidé,
kteří mají alergii na laktózu. Určitě si
další informace najdete na internetu sami. Osobně používám obyčejné
polotučné mléko, plastové a skleněné
nádobí a houbičky před opakovaným
použitím proplachuji obyčejnou vodou z kohoutku a pak vymačkám. Ať
chutná a popřeji vám hlavně zdraví.
Když jsme zdraví, tak cokoliv, co nedokážeme, je pouhá výmluva.
Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA
zastupitel za hnutí SPD
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VÝHRADNÍ DISTRIBITOR KOČÁRKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
NĚMECKÉ ZNAČKY MOON PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU
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Wolkerova 1563/12, 796 01 Prostějov
OTEVŘENO: OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 10:00 do 17.00 HODIN
KONTAKTNÍ ÚDAJE: 733 715 767 PRODEJNA
WWW.BABYBUSINESS.CZ

Lékárna Mamed Prostějov
500 ml

150 ml
120 g

399 Kč

109 Kč

209 Kč

139 Kč

125 g
125 ml

 klientské karty
40 tbl

136 Kč

 lékárna se širokým sortimentem a příznivými cenami
 kosmetika Avene, A-derma, Bioderma, Ducray,
La Roche-Posay, Nuxe, Vichy

145 Kč

166 Kč
175 Kč

 obuv Santé
 Sunar lékárna

100 tbl

 Rabenhorst bio-šťávy
Akční ceny produktů platné od 1. 7.–31. 7. 2019.
Platí do vyprodání zásob.

84 Kč

15 g

89 Kč

139 Kč

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

30 tbl

229 Kč

RV1802030/06

 internetový obchod www.aaaleky.cz

