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Prostějovské léto  
je v plném proudu!

Prostějovské
radniční listy®
ZPRAVODAJ MĚSTA PROSTĚJOV | ZDARMA | ČÍSLO 7 | ROČNÍK 2019 | 1. SRPNA 2019
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POTŘEBUJETE PRODAT  
VAŠI NEMOVITOST?

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

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

S PROVĚŘENOU BONITOU
a  ŠIROKOU INZERCI NEMOVITOSTÍ
a  PRÁVNÍ SERVIS ADVOKÁTNÍ KACELÁŘE
a  BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ
a  ODHADY PRO DĚDICTVÍ OD 500 Kč

Plumlovská 34, Prostějov
www.realitypolzer.cz

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Využijte naší bezkonkurenční nabídku
a vyberte si z více jak 20 vozů
ŠKODA Rapid z našeho skladu
s výrazným cenovým zvýhodněním.

Zastavte se pro Váš nový Rapid
na naší prodejně.
Více na www.pvauto.cz

ŠKODA RAPID
JIŽ OD

279 900 Kč

KVALITNÍ ČESKÉ MATRACE 
PRO CELOU RODINU.

WWW.MATRACEMOOM.CZ

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

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

MATRACE
HARMONIE SPÁNKU

NAŠE MATRACE NAJDETE V PRODEJNĚ FABON NÁBYTEK, NA ULICI ÚJEZD.
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MGR. FRANTIŠEK JURA

Vážení občané,
letní prázdniny jsou ve své polovi-
ně. Těší mě velké množství lidí při-
cházejících do centra města za kul-
turou a zábavou. Ukazuje se, že 
program letošního Prostějovského 
kulturního léta vás zaujal. Připra-
vit takto pestrou nabídku koncer-
tů, výletů, her a promítání je velmi 
náročné a já bych touto cestou rád 
všem organizátorům poděkoval.

V příštích dnech nás v rámci 
Prostějovského kulturního léta 
čeká například cyklovýlet, noc 
s filmem Ženy v běhu a večer vě-
novaný operetním a muzikálovým 
melodiím. Věřím, že na některé ze 
zajímavých akcí se potkáme.

V závěru srpna nám hvězdár-
na ve spolupráci s kinem nabídne 
promítací maraton seriálu Černo-
byl. Pokud jste neměli možnost 
vidět jej v televizi, nenechte si pří-
ležitost ujít. Projekci budou navíc 
předcházet dvě přednášky věno-
vané jak samotnému Černobylu 
a jeho okolí, tak obecně bezpeč-
nosti jaderných elektráren.

Vzápětí po prázdninách pro-
běhnou v září Dny evropského dě-
dictví. Při nich návštěvníci budou 
moci zavítat na radnici a její věž, 
prohlédnout si některý ze svato-
stánků ve městě nebo se dostat 
do běžně nepřístupného zázemí 
městského kina. Z vlastní zkuše-
nosti mohu potvrdit, že v Prostě-
jově je řada zajímavých míst, která 
vás osloví svou zvláštní atmosfé-
rou a připomenou vám bohatou 
historii našeho města.

Přeji vám pěkné zážitky.

SLOVO PRIMÁTORAFrantišek Doležel má 
v Prostějově pamětní desku
JUDr. Františka Doležela za jeho 
celoživotní boj za pravdu, sprave-
dlnost a lidská práva připomíná 
v Prostějově nová pamětní deska. 

Deska, která byla 27. 6. 2019 od-
halena, je umístěna na jeho rodném 
domě na Žižkově náměstí. Nejsil-
nějšími Doleželovými stránkami 
byly jeho morálka, pravda a spra-
vedlnost, které uplatňoval nejen 
ve svém soukromém, ale i profes-
ním životě. 

„Tímto striktním postupem 
si však mnoho osob znepřátelil 
a v roce 1948 byl na příkaz ústředí 
StB zatčen a obviněn za zneuži-
tí své úřední povinnosti, protože 
prý vědomě stíhal osoby jen proto, 
že byl zaujat proti jejich politické 
příslušnosti ke KSČ. Po sedmi 
letech vězení, ztráty občanských 
práv a poloviny veškerého majet-

ku byl propuštěn. Prošel řadou 
zaměstnání, než se mu podařilo 
opět sehnat práci v právnickém 
oboru.  Pracoval až do své smrti 
v roce 1972. V roce 1989 se dočkal 
plné rehabilitace,“ uvedl primátor 
František Jura.

„Jsem velmi ráda, že se měs-
to postaralo o připomínku tohoto 
významného člověka. Obrátila se 
na mě paní Medarda Pustajová, 
která se osobností pana Doležela 
dlouhodobě zabývá a která ho také 
nominovala na Cenu města Prostě-

jova – in memoriam. Myslím si, že 
je třeba takové osobnosti připomí-
nat,“ doplnila náměstkyně primáto-
ra Milada Sokolová.  

-kaa-jg-

BLÍŽÍ SE VÝROČÍ  
SAMETOVÉ REVOLUCE
Máte doma fotografie ze 17. listopadu 1989, o které byste se chtěli podělit 
s ostatními? Město Prostějov připravuje ke 30. výročí listopadových událostí 
kulturně-společenskou akci, jejíž součástí bude prezentace fotografií z Prostě-
jova roku 1989.

Fotografie můžete elektronicky zasílat na adresu: sametovarevoluce@pro-
stejov.eu, případně osobně přinést na oddělení DUHA pracovnicím Martině 
Drmolové nebo Aleně Dvořákové. 

Předem děkujeme
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Kapela MIRAI, která vystoupila v rámci 
programu Prostějovského léta,  
zcela zaplnila prostějovské náměstí!
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PORADNA | téma poradny

Dobrý den, řeším teď strašné dilema. Nedávno jsem potřebovala zavolat 
doktorovi, vybil se mi mobil, tak jsem sáhla po manželově. Normálně mu do te-
lefonu nelezu, ale všimla jsem si, že mu stále volá „Pepa“ a tak mi to nedalo. Asi 
jsem to neměla dělat, protože teď jsem úplně v koncích. „Pepa“ je totiž ve sku-
tečnosti manželova milenka, podle všeho to spolu táhnout už pěkně dlouho. A já 
teď nevím, jak se zachovat? Ztropit mu scénu? Bojím se, že odejde a zůstanu 
sama. Prosím poraďte. Děkuji. Pavla Š. 

Vaše dilema chápu, odhalení nevěry je pro ženu 
velmi stresující a ponižující. Nabízelo by se odpo-
vědět odejděte nebo odpusťte, avšak ze své praxe 
vím, že tak jednoduché to není. Určitě bych dopo-
ručila v první řadě nepanikařit, a hlavně nedělat nic 
pod vlivem rozbouřených emocí. Zkuste si udělat 
nějaký čas jen pro sebe, odjeďte někam na víkend, 
kde si budete moci vše promyslet. Často pomůže 
se někomu se svým trápením svěřit, vypovídat se, 
získat jiný názor. Z vaší otázky pak cítím, že ukon-
čit vztah nechcete, takže jakmile přejde první šok 
a  uspořádáte si myšlenky bude nutné překonat 
vaše obavy a v klidu, nejlépe bez výčitek si s partnerem promluvit. Pokuste 
se od něj zjistit co nejvíce informací – proč byl nevěrný, co mu ve vztahu vadí, 
chybí, co můžete pro záchranu vztahu udělat vy a co on apod. Na druhou 
stranu však raději nepátrejte po detailech nevěry, jak se říká čím míň víš, tím 
líp spíš. Důležité je, abyste vztah chtěli zachránit oba dva. V tom případě na 
něm začněte pracovat, společnými silami ho opravte. 

 PhDr. Michaela Miechová

Při objednávce na www.mojra.cz použijte slevový kód 
„NOVINYKRAJE“ a získáte slevu 5 % z ceny objednávky.

| WWW.NOVINYKRAJE.CZ/PORADNADALŠÍ ZAJÍMAVÉ RADY 
A TIPY NAJDETE NA 
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Blokové čištění – srpen/září 2019

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

▪ Dům nebo
chalupu k bydlení
do 20 km

▪ BYT (OV nebo DB) 
s balkonem

734 747 528
Drozdovice 1027/4, 796 01 Prostějov

Bc. Veronika Rotterová

Iveta Kořínková

www.rkokno.cz
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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 parko-
višť, 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
03. 09. – blok 37 
Balbínova, Dobrovského (Lidická–Tylova), Jezdecká (Dolní–Šárka), Kazín, Lidická, Okružní (Brněnská–Lidická), Pešinova, Studentská, vnitroblok U Tří bříz
05. 09. – blok 38 
Dobrovského (Tylova–Brněnská), Dobrovského vnitroblok, Libušinka, Libušinka vnitroblok, Tetín, Tylova, Tylova vnitroblok, Brněnská (komunikace SSOK) včetně kruhového objezdu + 
parkoviště bývalý Linduška
10. 09. – blok 39 
Letecká (Joštovo nám. – VÚ), Letecká (křižovatka k Mechanice), Letecká cyklostezka směr Bedihošť (po konec letiště), Dolní (železniční přejezd – Kojetínská slepé rameno), Kralická 
(Dolní kruhový objezd – Průmyslová kruhový objezd) a cyklostezka, Kojetínská – chodník, Kralická (chodník vpravo i vlevo od Kojetínské), Kralická po hranici města cyklostezka, 
Kralická SSOK po hranici města, Kralická – Kojetínská – spojka U Spalovny, U Spalovny
12. 09. – blok 40
Za Drahou, Průmyslová včetně kruhového objezdu, Průmyslová zóna B, Rovná, Rovná cyklostezka, Rovná slepé rameno, Rovná slepé rameno cyklostezka
17. 09. – blok 41 
J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M. Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové – vnitroblok, Krumlovského, Kopečného, Z. Wintra, Vrahovická pravá strana (křižovatka Průmyslová 
–  most Romže), Vrahovická slepá ul. před mostem vpravo, Poláčkova (Kopečného–Krumlovského) pouze ruční úklid, Podivínského pouze ruční úklid
19. 09. – blok 42 
sídl. Svornosti, sídl. Svornosti – parkoviště, Kpt. J. Nálepky (Tovární – J. Rokycany), Smetanova, Zátiší, B. Martinů, V. Talicha, Tovární (Vrahovická–Říční), Tovární – parkoviště, Zátiší 
– plocha, Říční, Vrahovická (železniční přejezd – Smetanova)
24. 09. – blok 43
Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Riegrova, Brandlova, Jungmannova (Česká–Šmeralova), Mlýnská, Mlýnská – parkoviště
26. 09. – blok 44 
Krasická (Drozdovice–Moravská), V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery, Vícovská, J. Kaštila, Dr. Plajnera
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Seniorské obálky  
jsou připraveny k vyzvednutí
Lidé je mohou získat na informační 
službě či odboru sociálních věcí. 

Seniorská obálka je tiskopis, tzv. 
I.C.E. karta, primárně určený pro 
seniory žijící doma, kteří nejsou 
navázáni na některou sociální služ-
bu. Pochopitelně ho mohou využít 
všichni dříve narození z Prostějova. 
Jedná se o kartu, kde lidé vyplní 
základní údaje o svých alergiích, 
nemocech, lécích – včetně dávko-
vání, kontakty na své blízké osoby 
a praktického lékaře.

„Primární úlohou záchranářů je 
poskytnout první pomoc zraněným 
lidem či osobám v nouzi, zachrá-

nit jejich život a zdraví a převézt je 
do zdravotnického zařízení. Tiskopis 
může v jejich práci opravdu hodně 
pomoci, doporučujeme proto jej vy-
plnit, složit na třetiny a vložit nejlé-
pe do plastového obalu a připevnit 
magnetkou třeba na lednici nebo 

samolepkou na vnitřní dveře bytu. 
Jedná se o maličkost, která v ko-
nečném důsledku může zachránit 
život,“ uvedla náměstkyně primáto-
ra Alena Rašková s doplněním, že 
vše má ucelenou grafickou podobu 
a stejnou vizualizaci pro realizaci 
v rámci ČR. 

Seniorská obálka obsahuje dva 
tiskopisy –  ICE kartu a pravidla pro 
vyplnění, dále průhlednou plasto-
vou obálku s magnetem, informace 
o číslech na IZS, piktogramy pro 
osoby se zdravotním postižením.

Při vyzvednutí je třeba předložit 
občanský průkaz! -kaa-

Vyhlášení urbanistické 
soutěže „Jižní část 
centra Prostějova“ 

Rada města Prostě-
jova vyhlásila soutěž 
o návrh na řešení jižní 
části centra Prostějova, 
na svém jednání schvá-

lila soutěžní podmínky.
„Jde nám o to, aby jižní část centra 

města byla revitalizována v souladu 
s historií města a také v souladu s mo-
derními potřebami jeho obyvatel. Za-
stupitelstvo města Prostějova proto již 
před časem schválilo uspořádání urba-
nistické soutěže na „Dostavbu jižní čás-
ti centra Prostějova“. Radní pak schvá-
lili složení poroty této soutěže,“ uvedl 
náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Jak dodal náměstek Rozehnal, 
urbanistická soutěž je pořádána 
v souladu se soutěžním řádem České 
komory architektů. Rovněž soutěžní 
podmínky jsou zpracovány v souladu 
se vzorovými podmínkami komory, 
byly schváleny orgány České komory 
architektů i porotci soutěže. -kaa-

Rozšíření kapacity Azylového centra       
Kapacita Azylového 
centra (dále jen AC) 
v Určické ulici se bude 
rozšiřovat o takzvané 
kontejnerové bydlení 

a sociální zařízení.
„Obrátil se na nás ředitel cent-

ra Jan Kalla se žádostí o možnost 
rozšíření kapacity tohoto zařízení 
pořízením obytných buněk, takzva-
ného kontejnerového bydlení. Jde 
o ideální možnost pružného řešení 
navýšení již nedostačující kapacity 
za relativně optimální finanční pro-
středky (2 mil. korun),“ uvedl pri-
mátor František Jura. 

Služby centra jsou již několik 
roků i přes velkou obměnu klientů 
plně obsazeny, zařízení navíc zajiš-
ťuje i tzv. opatření poskytování uby-
tování v době velkých mrazů v zim-
ním období a současná kapacita 
služeb je již reálně nedostačující pro 
potřeby našeho města. 

„Musíme říci, že kapacita tohoto 
zařízení nebyla již deset roků navý-
šena. Jak nám ředitel centra garan-
tuje, nové kontejnerové bydlení bude 
maximálně využito a bude sloužit 
primárně pro obyvatele města Pros-
tějova. Toto řešení rozšíření kapacity 
vychází ze zkušeností předcházející 
doby, kdy tento způsob bydlení, tedy 
kontejnerové bydlení, již v součas-
nosti slouží jako nocležna pro klienty 
bez domova,“ doplnila náměstkyně 
primátora Alena Rašková. 

AC Prostějov poskytuje sociální 
služby pro potřeby města Prostějo-
va již od roku 2006 a nutno dodat, 
že jde o zařízení s velmi pozitivním 
hodnocením kvality a rozsahu po-
skytovaných služeb. 

„Pružně reagují na potřeby klien-
tů a od svého počátku prošlo toto za-
řízení značným rozvojem. V součas-
né době zahrnuje pět registrovaných 
sociálních služeb, které zabezpečují 
v Prostějově služby sociální preven-
ce formou terénní, ambulantní či po-
bytové služby osobám (ženám, mu-
žům a osamělým rodičům s dětmi) 
v nepříznivé sociální situaci spojené 
se ztrátou bydlení. Sociální služby 
centra v širším hledisku usilují o po-
moc osobám, které se ocitly ve složi-
té sociální situaci – z tohoto hlediska 
je jim v první fázi poskytována mož-
nost ubytování či poskytnutí přístře-
ší a základní životní potřeby, dále 
jim centrum nabízí formou sociální 
práce pomoc při integraci do běžné-
ho života. Každý den využívá služeb 

tohoto zařízení přes 80 klientů, a to 
včetně matek s dětmi,“ dodala ná-
městkyně Rašková. 

Přehled sociálních služeb, které 
AC Prostějov v současnosti za-
bezpečuje:
a)    Azylový dům pro muže a ženy 
(Určická 101, Prostějov)
–  kapacita 34 míst, z toho 28 pro 
muže a 6 pro ženy;
b)   Azylový dům pro osamělé rodiče 
s dětmi – ADDAR (Pražská 1, Pros-
tějov)
–  kapacita 10 rodičů a max. 30 dětí; 
c)    Noclehárna pro muže a ženy 
(Určická 101, Prostějov)
–  kapacita 19 míst, z toho 15 pro 
muže a 4 pro ženy;
d)   Nízkoprahové denní centrum 
pro muže a ženy (Určická 101, Pro-
stějov)
–  kapacita 21 míst, z toho 15 pro 
muže a 6 pro ženy; 
e)    Terénní program.  

-kaa-

Zeptali jste se: na posun 
prací v Plumlovské ulici 
a Floriánském náměstí
„Co se Plumlovské ulice týče, provádí 
se kompletní rekonstrukce plynovodu 
včetně přípojek. Je třeba říci, že ply-
nárna si dala dodatečně podmínku, že 
chtějí položit celou trasu a připojit až 
následně plynovody k domům.  Větší 
část objektů má staré vodovodní a ka-
nalizační přípojky – lidé je vyměňují 
až nyní, přestože byli již před rokem 
na tuto nutnost upozorněni. U rekon-
strukce Floriánského náměstí bylo 
nutno posunout začátek prací, protože 
během lhůty pro podání nabídek do-
šlo v národním elektronickém nástro-
ji k „mimořádné provozní události“ 
(technická chyba v provozu systému), 
v jejímž důsledku bylo nutno prodlou-
žit lhůtu pro podání nabídek o celou 
původní dobu. Při posuzování nabídky 
původně prvního účastníka v pořadí 
bylo zjištěno nedodržení podmínek 
technické dokumentace, účastník byl 
vyloučen. Následně bylo jednáno s dru- 
hým účastníkem, což při splnění všech 
zákonných lhůt a posouzení všech pod-
mínek účasti způsobilo rovněž výrazný 
časový skluz. Omlouváme se za ztíže-
nou dopravní situaci,“ uvedla náměst-
kyně primátora Alena Rašková. -kaa-
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Bouře napáchala na hřbitově škody za více než půl milionu
580 tisíc korun. To je vyčíslená ško-
da na poničených hrobech na Měst-
ském hřbitově v Prostějově za Br-

něnskou ulicí.
„Bouře, která se 1. července 2019 

prohnala nad Prostějovem, napá-

chala největší škody právě na hřbi-
tově. Vítr vyvrátil 2 vzrostlé stromy, 
které následně poničily až sedm de-
sítek hrobů. Škoda přesáhla půl mi-
lionu korun,“ potvrdil 1. náměstek 
primátora Jiří Pospíšil.

Lidé, kteří zjistili poškození 
hrobů v důsledku bouře ze za-
čátku července, nechť se přihlásí 
na Správě městského hřbitova, kde 
obdrží potřebné informace o dal-
ším postupu.

„Připravujeme poptávkové řízení 
na firmu, která zajistí opravy. Správa 
hřbitova shromažďuje aktuálně veške-
ré podklady od občanů. Je tedy třeba, 
aby se lidé co nejdříve přihlásili a škody 
nahlásili,“ dodal Pospíšil.  -jg-

Náhrobek hrdiny bitvy 
u Dunkuerque a nositele 
Čs. válečného kříže 1939

Městský hřbitov bude dovybaven 
náhrobkem hrdiny bitvy u Dun-
kuerque a nositele Čs. válečného 
kříže 1939.

„Snažíme se pečovat o hroby 
významných osobností, které se 
jakkoli v době minulé zapojily 
do dění města. Jsou to jak na-
příklad osobnosti z oblasti umě-
ní, tak také ti, co za nás bojovali 
ve válkách,“ uvedl primátor měs-
ta František Jura.

Městský hřbitov v Brněnské 
ulici se tak rozroste o jeden náh-
robek.

„Pořídíme náhrobní desku 
na hrob četaře Viléma Münze  
(28. 5. 1916 – 8. 1. 1946), hrdiny 
bitvy u Dunkuerque, nositele Čs. 
válečného kříže 1939. Náhrobní 
deska bude umístěna na jeho hro-
bě. Její pořizovací cena je 8 700 
korun,“ informoval první náměs-
tek primátora Jiří Pospíšil.

Hroby však potřebují údržbu 
a následnou péči.

„O hrobní místo četaře Viléma 
Münze stejně jako JUDr. Františ-
ka Doležela, bojovníka za pravdu, 
spravedlnost a lidská práva, je 
potřeba se postarat. Přidali jsme 
tedy tato místa do seznamu hro-
bů, o které jsme se zavázali jako 
město pečovat,“ uzavřena ná-
městkyně primátora Milada So-
kolová.  

 -kaa-

Záchrana lidského života

Primátor města Prostějova Franti-
šek Jura společně s ředitelem měst-
ské policie Janem Nagym předali 
v pátek 12. 7. 2019 paní Tereze Živ-
cové a panu Davidu Hellovi věcný 
dar – hodinky – za záchranu lidské-
ho života. 

„Dovolte mi, abych vám podě-
koval za snahu, pohotovost a roz-
hodné jednání, kterým jste zachrá-
nili život 25letému muži, který dne  
7. 6. 2019 kolem 21.30 hod. u želez-
ničního přejezdu v Prostějově–Vra-
hovicích chtěl ukončit svůj život pod 
koly přijíždějícího vlaku. Díky vaše-
mu okamžitému jednání se podařilo 
strážníkům Městské policie Pros-
tějov zastavit již přijíždějící osobní 
vlak a dalším přítomným osobám se 

podařilo 25letého muže z kolejiště 
včas odvést. Zachránili jste tak mladý 

lidský život, který není ničím nahra-
ditelný,“ uvedl primátor Jura. -kaa-
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Základní školy a mateřinky čekají energeticky úsporná opatření 
Rada města Pro-
stějova podpo-
ruje opatření, 
která ve školách 
a školkách bu-
dou probíhat 
po dobu letních 

prázdnin.
„Jako správný hospodář mu-

síme dbát na to, aby budovy byly 
provozovány co nejekonomičtě-
ji. Proto přistupujeme postupně 
k řadě opatření, která v konečném 
důsledku ušetří finance a zlev-
ní provoz škol a školek,“ uvedl 

k opravám náměstek primátora 
Jan Krchňavý.

Připravované práce vyjdou cel-
kem na téměř 1,2 milionu korun. 
O co konkrétně půjde, okomentoval 
takto: 

„Jedná se o řadu oprav, které, 
jak již bylo řečeno, ušetří finanč-
ní prostředky. Konkrétně se bude 
jednat o výměnu osvětlení, oken či 
termoregulačních hlavic, kontrolu 
spotřeby vody nebo třeba opravu 
vodoinstalace. Vše se musí stihnout 
do konce prázdnin, aby nebyl naru-
šen provoz zařízení.“

Jaké konkrétní práce školy 
a školky čekají?
 ¶ Mateřská škola Prostějov, Ru-

munská ul. 23 – výměna termore-
gulačních hlavic

 ¶ Mateřská škola Prostějov, ul. Šár-
ka 4a – oprava světel na pracovi-
šti ul. Libušinka, Dvořákova ul. 
a v Žešově

 ¶ Mateřská škola Prostějov, Sme-
tanova ul. 24 – výměna svítidel 
ve třídách a šatnách, monitoring 
spotřeby vody

 ¶ Mateřská škola Prostějov, Morav-

ská ul. 30 – oprava vodoinstalace 
a osvětlení ve třídách

 ¶ Základní škola a mateřská škola 
Kollárova ul. 4 – výměna oken 
atria a v přízemí v ul. Kollárova

 ¶ Základní škola Prostějov, ul. Vl. 
Majakovského 1 – výměna svítidel 
ve třídách

 ¶ Základní škola Prostějov, ul. 
Dr. Horáka 24 – výměna svítidel 
a oprava elektroinstalace v tělo-
cvičnách

 ¶ Základní škola Prostějov, ul.  
E. Valenty 52 – výměna osvětlení 
v pavilonu školní družiny -kaa-

Colours of Spring – projekt eTwinningu 
na RG a ZŠ města Prostějova
Hodiny angličtiny na 1. stupni ZŠ 
od ledna do června 2019 oživil eTwi-
nning, aktivita Evropské komise 
zaměřená na vzdělávání, online 
spolupráci mezi partnerskými ško-
lami a jejich vzájemnou komunikaci. 
V projektu „Colours of Spring“ jsme 
spolupracovali se školami v Polsku 
(Górno – Szkoła Podstawowa im. 
Janusza Korczaka) a Turecku (Izmit 
– 23 Nisan İlkokulu). Veškerá in-
terakce s partnery probíhala pouze 
v anglickém jazyce.

Cílem tohoto projektu bylo se-
známit žáky, kteří stojí teprve 
na počátku svého cizojazyčného 
vzdělávání, s novou slovní zásobou 
zaměřenou na téma „jaro“. Děti také 
dostaly příležitost zábavnou formou 
zjistit, jak vypadá toto roční období 
v dalších zemích, a dozvědět se i ně-
kolik slov v jiných, pro ně ne zcela 
běžných jazycích. 

Tento projekt byl zaměřen přede-
vším na rozvoj jazykových dovednos-
tí, multikulturní výchovu s akcentem 
na kultivování národní identity, hle-
dání společného a současně porozu-
mění odlišnostem, zdokonalování 
klíčových kompetencí, podporu me-
zipředmětových vztahů a v neposled-
ní řadě také na osvojování nových 
ICT nástrojů, využívaných ve vzdělá-
vání u nás i v zahraničí.

Hlavní náplní byla tvorba jarní 
fotokoláže v dané barvě (CZ modrá, 
PL žlutá, TR zelená), zaslaná partne-

rům jako puzzle a navazující aktivity 
(písničky, interaktivní mapy, pre-
zentace, kvízy, QR kódování, pexeso 
a evaluace). Závěrečným společným 
výstupem byla Kahoot! hra.

V červnu proběhla pro učitele 
školy závěrečná prezentace pro-
jektu, jejíž součástí bylo nejen se-
známení s jednotlivými výstupy 
škol (naší, polské a turecké), ale 
i interaktivní workshop s využitím 
ICT nástrojů, použitých během celé 
mezinárodní spolupráce. Pedago-
gové RG a ZŠ ocenili netradiční me-
tody a formy práce dětí zapojených 
do projektu i jeho praktické uplat-
nění v předmětech primární školy.

Pověstnou třešničkou na našem 
eTwinningovém dortu se však jistě 

stala uspořádaná videokonferen-
ce s partnerskou školou z polského 

Górna. Děti RG a ZŠ města Prostě-
jova tak měly příležitost setkat se 
doslova tváří v tvář se svými stejně 
starými kamarády z Polska a jejich 
paní učitelkou.

Žáci i učitelé využívali k online 
aktivitám nejen vybavení technicky 
zmodernizované učebny angličtiny 
1. stupně ZŠ, ale i svá chytrá zaří-
zení (mobilní telefony a tablety). 
Všechny nás velmi obohatilo množ-
ství vědomostí a zážitků, které nám 
práce na projektu přinesla. Zapoje-
né partnerské školy se již teď velmi 
těší na možnou budoucí spolupráci 
a naše děti z Prostějova na další pří-
ležitosti, jak využít angličtinu v reál-
ných a zábavných situacích.

PhDr. Iva Pejchalová, 
koordinátorka
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spole n  za 
lep í d tství

Získejte  pro  své  dítě  to, 
co  opravdu  potřebuje!

Pomáháme zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

Jsme tu pro vás na www.patrondeti.cz.

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 

Stavíme váš nový domov
• 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 

INZERCE

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

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ  
PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

HLEDÁME 
PRÁVĚ VÁS

Zašlete životopis 
na e-mailovou adresu:  
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz

...komunikativní, kreativní  
a pracovité lidi, se zájmem o média

Regionální vydavatelství s.r.o. 
rozšiřuje svou působnost a hledá...
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Dny Evropského dědictví v Prostějově 
tentokrát s širší nabídkou

Po příznivém ohlasu, se kterým se setkala dubnová akce Brány památek dokořán, kdy se město Prostějov poprvé 
zapojilo v podstatně širším rozsahu, nabídnou i letošní Dny evropského dědictví výrazně bohatší program.
„Rozhodli jsme se, že zpřístupníme lidem i taková místa, kam se běžně nedostanou. Tedy například zákulisí kina 
METRO 70. Zároveň však návštěvníkům nabídneme tradiční prohlídky radnice a radniční věže. Chybět nebudou 
prohlídky prostějovských kostelů a pro zájemce je připravena také komentovaná prohlídka nového židovského 
hřbitova za Brněnskou ulicí,“ popsala náměstkyně primátora Milada Sokolová. 

PROGRAM DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V PROSTĚJOVĚ:
7. 9. Kino METRO 70 a jeho zákulisí  ¶ prohlídku zajišťuje personál kina

 ¶ sraz účastníků u hlavního vchodu 
kina 

Budova kina Metro 70 je v kon-
textu kulturních stánků věno-
vaných filmu v Česku v mnoha 
směrech ojedinělá. Představuje 
kvalitní architekturu sklonku 60. let  
20. století, v současné chvíli je jed-
nou z 10 významných staveb Olo-
mouckého kraje řešených v rámci 
projektu Národního památkového 
ústavu zaměřeného na moderní 
architekturu. Objekt realizovaný 

v letech 1965–1969 dle projektu 
brněnského architekta Zdeňka Mi-
chala je variací na jeho starší návrh 
kina Hvězda v Uherském Hradišti. 
Vedle toho, že se jedná o Prostějo-
vanům dobře známé kino, je v bu-
dově umístěný i kryt civilní ochra-
ny. V rámci prohlídky nahlédnete 
jak za plátno, tak zjistíte, že v ki-
nosále se například nachází něko-
lik toalet!
Časy 11:00, 13:00
Počet účastníků 25 na prohlídku, re-
zervace na kino@metro70.cz

8. 9. Nový židovský hřbitov za Brněnskou ulicí

14:00 hod
 ¶ prohlídku zajišťuje spolek Hanác-

ký Jeruzalém:  
hanackyjeruzalem@gmail.com 

 ¶ sraz je u brány nového židovského 
hřbitova

Hrob malířky a laureátky Ceny měs-
ta Prostějova Alžběty Zelené, mece-
náše, sladovníka a čestného občana 

Bruno Wintera, podnikatelské ro-
diny Sborowitzových nebo oblíbe-
ného prostějovského rabína Leo-
polda Goldschimieda a jeho ženy. 
Ty všechny a mnohé další najdete 
mezi zhruba pěti stovkami hrobů 
na novém prostějovském židovském 
hřbitově. 
Jak zní vlastně překlad hebrejského 

nápisu na náhrobku rabína Gold-
schmieda?
Jakými stavebními úpravami prošla 
obřadní síň nového židovského hřbi-
tova? 
Jaký význam má pro židovskou komu-
nitu hřbitov a co víme o dalších prostě-
jovských židovských hřbitovech?
To vše vám nabídne komentova-
ná prohlídka v neděli 8. září 2019 
od 14:00 hodin (ozvučení zajištěno). 

14. 9. Prostějovská radnice

komentované prohlídky radnice 
a radniční věže 
radnice  13.30 hod.
věž  15.00, 16.00 hod.
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komentované prohlídky klášte-
ra Milosrdných bratří (klášterní 
kostel sv. Jana Nepomuckého, sa-

kristie, refektář, klášterní chodby, 
lékárna)
13.00 hod.

14.00 hod.
15.00 hod.
 ¶ prohlídky realizuje SOŠPO 

ve spolupráci s farností sv. Petra 
a Pavla a Arcidiecézní charitou 
Olomouc; průvodcem po klášteře 
je pan Tomáš Strouhal

 ¶ sraz zájemců o prohlídku je před 
vstupem do kostela

 ¶ maximální počet účastníků je 
20 osob; objednaní zájemci mají 
přednost, rezervace na tel. čísle 
800 900 001

Klášterní dvůr s křížovou chodbou 
uzavírá na západní straně kostel sv. 
Jana Nepomuckého z let 1750–1755. 
Je pozoruhodný zejména svou bo-
hatou výzdobou a jednotným po-
zdně barokním stylem. Autorem 
freskové výzdoby a oltářních pláten 
byl prostějovský malíř František 
Antonín Šebesta. Klášter byl zalo-

žen hraběnkou Marií Annou z Lich-
tenštejna za uzdravení jejího syna 
v r. 1727 a dokončen byl roku 1759. 
V prvním patře kláštera bylo 25 cel 
pro řeholníky a pět reprezentač-
ních místností převora. V přízemí 
průčelního křídla se nalézá klášter-
ní lékárna s nástropními malbami. 
Velká místnost východního křídla, 
která navazuje na lékárnu, sloužila od  
18. století do počátku století 20. jako 
nemocnice. Vedle sakristie s docho-
vaným původním mobiliářem se na-
chází refektář kláštera s dochovanou 
malířskou výzdobou sálu. 

15. 9. Prostějovská radnice
komentované prohlídky radnice 
a radniční věže 
radnice 9:00
věž  10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00 hod.
 ¶ prohlídky realizují pracovnice in-

formační služby oddělení vnějších 
vztahů Odboru kanceláře primá-
tora Magistrátu města Prostějova

 ¶ sraz zájemců o prohlídku je před 
vstupem do budovy radnice

 ¶ maximální počet účastníků na věž 
je 13 osob, objednaní zájemci 
mají přednost, rezervace na tel. 
čísle 800 900 001

Budova byla postavena ve slohu zva-
ném  historismus. Při její výzdobě 
byly použity prvky neorenesanční 
i secesní. Plány na její výstavbu vy-
pracoval Karel Hugo Kepka.
Vejděte s průvodcem do budovy, 
která vám nabídne ukázku umu 
prostějovských řemeslníků, kteří se 
podíleli na výstavbě radnice. Pro-
jděte se reprezentativními místnost-
mi, kanceláří primátora či obřadní 
síní. Zdolejte 256 schodů vedoucích 
k vyhlídce na Prostějov a jeho okolí 
z radniční věže. V útrobách věže ob-
divujte expozice z historie i součas-
nosti budovy radnice. 

komentované prohlídky kostela sv. 
Petra a Pavla a kaple sv. Lazara 

13.00 hod.
14.00 hod.

15.00 hod.
 ¶ prohlídky realizuje SOŠPO ve spo-

lupráci s farností sv. Petra a Pavla
 ¶ sraz zájemců o prohlídku je před 

vstupem do kostela
 ¶ maximální počet účastníků je  

20 osob
Kostel sv. Petra a Pavla byl založen 
ve 12. až 13. století spolu s nejstar-
ším městským hřbitovem. Ve věži 
kostela se dochoval nejstarší pros-
tějovský zvon z roku 1506. V letech 
1728–1730 prošel kostel barokní 
úpravou. V interiéru zaujme hlavní 
oltář s pozoruhodným sousoším Po-
slední večeře Páně olomouckého so-
chaře Ondřeje Zahnera z roku 1731 
a boční oltáře z téže doby. Pod hu-
debním kůrem se nachází náhrobní 

kámen šlechtice Jana Lhotského ze 
Ptení a vladyky Jana Matouše z Bys-
třice. Vedle kostela stojí kaple sv. La-
zara. Jedná se o stavbu šestiúhelníko-
vého půdorysu. Pod kaplí je hrobka, 
která sloužila jako kostnice. Na stě-
nách jsou malby znázorňující Pohřeb 
Páně, Vzkříšení Páně, Vzkříšení Jai-
rovy dcery a Smrt salvatoriána.

21. 9. Kostel sv. Petra a Pavla (Wolkerova ulice)

22. 9. Klášter Milosrdných bratří (Svatoplukova ulice)
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Abonentní koncerty v Městském divadle v Prostějově
Milovníky dobré hudby jistě potěší 
pestrá nabídka abonentních koncertů 
v Městském divadle v Prostějově. 

V prvním – říjnovém abonentním 
koncertě s názvem VIOLONCELLO-
VÝ RECITÁL zazní hudba Bohuslava 
Martinů, Josefa Páleníčka a Sergeje 
Rachmaninova. Jan PÁLENÍČEK při 
něm i zavzpomíná na přátelství svého 
otce Josefa Páleníčka s Bohuslavem 
Martinů a na jejich společný pobyt 
v předválečné Paříži. 

V listopadu přijede šarmant-
ní operní diva a sólistka pražského 
Národního divadla Andrea TÖGEL 
KALIVODOVÁ s programem Česká 
písňová tvorba a nejkrásnější árie 
z českých oper. Pěvkyně vystoupí s vy-
nikající klavíristkou Ladislavou VON-
DRÁČKOVOU.

Originální koncertní projekt Fol-
kloreClassic na pomezí vážné a lidové 
hudby nám v prosinci představí mladá 
houslistka Markéta JANOUŠKOVÁ 
ve spolupráci s Cimbálovou muzikou 
Jiřího JANOUŠKA. FolkloreClassic 
se dostal do finále prestižního klání 
Web Concert Hall Competition 2012. 
V Prostějově zazní mimořádné prove-
dení houslových děl Janáčka, Bodo-
rové, Smetany – velkých skladatelů, 
kteří byli hluboce ovlivněni lidovou 
hudbou a folklórem.

V roce 2020 bude náš secesní 
divadelní stánek hostit okouzlující 
čtveřici mladých klarinetistek CAN-
TARINA CLARINETE. Klarinetové 
kvarteto ve složení Hana BAHNÍKO-

VÁ, Jana ČERNOHOUZOVÁ, Jana 
KADLECOVÁ LAHODNÁ a Věrka 
KESTŘÁNKOVÁ má na svém reper-
toáru Piazzollu, Dvořáka, Brahmse, 
Joplin i Ježka.

Nezapomenutelným zážitkem 
bude i koncert Originálního Pražské-
ho Synkopického Orchestru. Legen-
dární jazzový soubor s unikátním re-
pertoárem raného amerického jazzu, 
blues, ale i taneční hudby dvacátých 
let minulého století. Díky použití do-
bových hudebních nástrojů, znovuoži-
vení původních herních způsobů a ra-
finovaným aranžmá je zvuk orchestru 
jedinečně autentický a zároveň neza-
měnitelně osobitý. Obnovená forma-
ce složená z Klikarových následníků 
zahrnuje i hrdé Prostějováky – Voj-
těcha POSPÍŠILA, Jana POSPÍŠILA, 
Antonína DLAPU a Pavla JUREČKU.

Tečkou za abonentními koncerty 
bude koncert ŠANSON V GALA. Hou-
slový Mistr Jaroslav SVĚCENÝ spolu 
s šansoniérkou Renatou DRÖSSLER, 
flétnistkou a herečkou Zdeňkou ŽÁD-
NÍKOVOU VOLENCOVOU a kla-
víristou Petrem OŽANOU se sešli 
v koncertním multižánrovém projek-
tu, ve kterém zažijete takřka všechny 
druhy emocí v průběhu jednoho veče-
ra. Uslyšíte propojení klasické hudby, 
šansonu a poezie.

Mimořádným zážitkem bude i kaž-
doroční Slavnostní koncert Moravské 
filharmonie Olomouc ke státnímu 
svátku, který předplatitelé abonentních 
koncertů mohou využít jako bonus.

VIOLONCELLOVÝ RECITÁL
Jan PÁLENÍČEK – violoncello
Jitka ČECHOVÁ – klavír
ČESKÁ PÍSŇOVÁ TVORBA A NEJ-
KRÁSNĚJŠÍ ÁRIE Z ČESKÝCH 
OPER
Andrea TÖGEL KALIVODOVÁ – 
mezzosoprán 
Ladislava VONDRÁČKOVÁ – klavír
FolkloreClassic 
MARKÉTA JANOUŠKOVÁ & 
CIMBÁLOVÁ MUZIKA JIŘÍHO JA-
NOUŠKA
Originální koncertní projekt na po-
mezí vážné a lidové hudby.
CANTARINA CLARINETE
Jana ČERNOHOUZOVÁ, Jana 
KADLECOVÁ LAHODNÁ, Hana 
BAHNÍKOVÁ, Věra KESTŘÁNKOVÁ 
– klarinety
ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKO-

PICKÝ ORCHESTR
Michael CHOMISZAK – kornet
Matěj ŠMÍD – trombon, zpěv
Jan POSPÍŠIL – alt saxofon, klarinet
Vojtěch POSPÍŠIL – tenor saxofon, 
klarinet
Antonín DLAPA – banjo, kytara
Pavel JUREČKA – kontrabas, suza-
fon
Jiří GILÍK – piano
ŠANSON V GALA
Multižánrové propojení klasické 
hudby, šansonu a poezie.
Jaroslav SVĚCENÝ – housle
Renata DRÖSSLER – zpěv
Zdeňka ŽÁDNÍKOVÁ VOLENCOVÁ 
– flétna, mluvené slovo
Petr OŽANA – klavír
BONUS:
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLO-
MOUC

Žáci páté třídy složili mezinárodní zkoušky z angličtiny. 
Certifikáty jim předával primátor města Prostějov
Ve čtvrtek v dopoledních 
hodinách proběhla v obřadní síni 
prostějovské radnice slavnostní 
ceremonie. Žákům páté třídy 
ZŠ Železného zde předával 
certifikáty o složení mezinárodní 
zkoušky z angličtiny sám primátor 
města František Jura. 

Prostějov – Zkoušky Cambridge 
English jsou nejrozšířenější jazykové 
certifikáty na světě. A právě těmi-
to zkouškami prošli v únoru páťáci 
Třídy Prostějov, která je součástí 
Základní školy Železného. Žáci této 
třídy mají rozšířenou výuku anglic-
kého jazyka. Ve čtvrtek dopoledne 

tak získalo sedmnáct žáků za své úsilí 
certifikát, který jim byl udělen v ob-
řadní síni prostějovské radnice. Toto 
osvědčení potvrzuje jejich schopnos-
ti aktivně jazyk používat a nebát se 
v něm komunikovat.

Slavnostní ceremonie se zúčast-
nili žáci 5. A, jejich rodiče, třídní 
učitelka Judita Farkašová i Tomáš 
Blumenstein, ředitel spolku Třída 
Prostějov. „Děti používají anglický ja-
zyk od první třídy. Samotná zkouška 
Cambridge Young Learners Exam se 
odehrává v páté třídě a skládá se ze tří 
částí: čtení a psaní, poslech a mluve-
ní. Naše děti získaly nejvyšší úroveň 
YLE – A2 Flyers. Bez obav se tak do-

mluví v běžné komunikaci," upřesnil 
Tomáš Blumenstein. 

Certifikát žákům předával primá-
tor města František Jura. Ten dětem 
popřál mnoho úspěchu i v dalších 
stupních jejich vzdělávání. „Je obdi-
vuhodné, že se ve svém volném čase 
věnujete výuce. Doufám, že v bu-
doucnu najdete zaměstnání, které 
vás bude naplňovat. Chtěl bych vám 
poděkovat za vaše úsilí, dále děkuji 
vašim rodičům za to, že vás podporu-
jí, a také bych chtěl vyjádřit děkovná 
slova panu Tomáši Blumensteinovi, 
který šíří myšlenku kvalitního vzdě-
lávání," uvedl František Jura. 

Děti si certifikát převzaly s úsmě-

vem. „Na zkoušky jsem se neučila. 
Stačily mi hodiny ve škole," prozra-
dila Anička, jedna z žákyň páté třídy. 
Její kamarádka Sára dodala: „Zkouš-
ky zase tak těžké nebyly. Nejvíc mi 
dal zabrat poslech. Občas bylo oprav-
du špatně rozumět. Ale zvládli jsme 
to." Většina dětí po skončení páté 
třídy pokračuje na víceletá gymnázia 
nebo sportovní školy. Díky certifiká-
tu získaly kladné body při přijímacím 
řízení. 

ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENG-
LISH. Díky rozšířené výuce angličti-
ny se žáci Třídy Prostějov ze ZŠ Že-
lezného bez obav domluví i s rodilým 
mluvčím.  Hana Nevrlá
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SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI ČERVNU 2019 
OSLAVILI SVÁ JUBILEA A DODATEČNÉ ZVEŘEJNĚNÍ 

JUBILANTA Z MĚSÍCE KVĚTNA

70 let 
květen

Ing. Leo Matušek

70 let Ing. Josef Rajtr

Jiří Metelka

Mgr. Jiří Eliáš

Václav Navrátil

Jiřina Večeřová

Petr Žilka

Zdeňka Resslerová

Zdeněk Hájek

Darina Derková

František Dopita

Ing. Antonín Mikel

Miroslava Pivoňková

Mgr. Vladimír Mažár

Jana Řezníčková

Josef Kučera

František Pořízka

Marie Poulíková

Vlasta Žitná

Květoslava Münsterová

Ing. Bohumil Holub

Věra Svozilová

Zdeňka Grohová

Leo Greň

Jiří Fiala

Marie Tížková

Zdeněk Kaláb

Pavel Vrána

Svatoš Kalabis

75 let Marta Zapletalová

Jana Stejskalová

Vojtěška Burešová

Marie Vitásková

Věra Pochvalovská

Miroslav Šimek

Alena Nováková

Květoslava Vyroubalová

Ing. Karel Roháček

Olga Francová

Ludmila Grošková

Josef Novák

Ing. Jaroslava Švédová

Eva Melková

Marie Havlíková

Františka Nováková

Milada Kadlecová

Jarmila Žáčková

Ludmila Jarošová

Jaromír Straka

PhDr. Anna Šťastná

80 let Anežka Matoušková

Ing. Josef Dekastello

Miroslav Pišťák

Věra Melková

Miroslav Jachník

Karel Sláma

Antonín Kratochvíl

Antonín Krejčí

Vlasta Horáková

Marta Chupíková

Ludmila Janošová

Karla Klíčová

Jiří Zelinka

Marie Hurajčíková

Zdeněk Kratochvíl

85 let Ludmila Mynaříková

Jindřich Andrle

Ing. Milan Zatloukal

Anna Spáčilová

Marta Pospíšilová

Ludmila Hrubanová

Vlasta Frantová

Aloisie Mazáčová

Eva Hudská

90 let Marie Daněčková

Růžena Korhoňová

Antonie Barešová

Ludvík Jedlička

Danuška Prášilová

Anna Deutschová

Zdenka Smrkovská

Marie Kučerová

91 let Josef Drobniček

Josef Toman

Věra Kalandrová

Marie Fichtnerová

Jarmila Tylšarová

Věra Ševčíková

92 let Jaroslav Vysloužil

94 let Jitka Prokopová

Zdenka Koláčková

Karla Podolová

Jaroslav Lysoněk

Dagmar Pavlovská

95 let Miloslav Kvapil



14 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORTZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

Výzva
pro připravovaný obsáhlý histo-
rický  článek hledáme všechny 
pamětníky, kteří pamatují pro-
stějovského obchodníka Aloise 
Kalábka /1906–1949/, bytem 
Svatoplukova 37, či jeho potom-
ky a příbuzné či sousedy, aby 
se laskavě ozvali na mailo vou 
adresu princip@seznam.cz. 
Rádi bychom si zapůjčili i staré 
fotografie, na kterých se vysky-
tuje. 
Telefon 796 613 603 Ivan Čech

Cvičební prvky pro seniory  
ve Vrahovicích
Nové sportoviště s venkovními 
cvičebními prvky doplnilo stáva-
jící workoutové hřiště ve Vrahovi-
cích. Bylo rozmístěno a instalová-
no šest různých cvičebních prvků, 
jeden balanční prvek a slackline 
zařízení. Každý cvičební prvek 
obsahuje návod na doporučené 
použití. Hřiště bylo zároveň dopl-
něno o stojan na kola. 

Celkové náklady činily cca 300 tis. 
Kč. Stavbu realizovala společnost Ev-
ropská Training s.r.o.

Ing. Kamila Benešová,  
Vlastimil Kupka,  

Odbor rozvoje a investic

Květinové pásy 
ve městě

Zajímá vás, co přesně kvete na zá-
honcích v Prostějově?

Informační tabule v Kolářových 
sadech, Smetanových sadech, v ulici 
Brněnská a Dolní napoví. „Chtěli by-
chom, aby květinové pásy jak potěšily 
oko kolemjdoucího, tak nabídly i zá-
kladní informace o výsadbě. Do bu-
doucna počítáme s další výsadbou 
květinových pásů,“ potvrdila náměst-
kyně primátora Milada Sokolová. -jg-

Pískoviště a prolézačky  
vedle hřiště TJ Sokol Vrahovice
Jedná se o dětské hřiště v areálu 
fotbalového hřiště ve Vrahovicích. 
Vybudována byla herní plocha 
z pískového podkladu o rozměrech 
12x7 m, na kterou byla osazena 

herní sestava, jejíž součástí je věž 
se skluzavkou a řetězová houpačka 
a dvě pružinová houpadla.

Celkové náklady činily cca 200 tis. Kč. 
Stavbu realizovala společnost FLO-

RA SERVIS s.r.o.

Ing. Kamila Benešová,  
Vlastimil Kupka,  

odbor rozvoje a investic
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On-line noviny 
do celé rodiny!

Nyní nás najdete i na
www.novinykraje.cz
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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.

Tel.:  +420 224 236 655
e-mail: fod@fod.cz, www.fod.cz
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Je nám osmnáct
Podané ruce – osobní asistence již 
osmnáct let pomáhají lidem s posti-
žením a seniorům. Neuvěřitelných 
osmnáct! V březnu roku 2001 se 
členové spolku Podané ruce, o.s., 
rozhodli, že budou naslouchat spo-
luobčanům s handicapem a budou 
jim také pomáhat, a to službou 
osobní asistence. Tehdy to nebyla 
běžně využívaná ani známá služba. 
Nebylo to jednoduché, ale podařilo 
se a Podané ruce – osobní asistence 
mohly začít v květnu 2001 posky-
tovat osobní asistenci. S nadšením 
jsme se vrhli i do prosazování služ-
by v institucích a propagaci zatím 
ne tolik známé formy pomoci. Náš 
pracovní tým čítal pět lidí. Tři jsme 
službu přímo poskytovaly. Já tehdy 
chodila ke klientům, rozdělovala 
služby i sepisovala smlouvy s nový-
mi zájemci o službu. Kolegyně za-
jišťovala účetnictví i personalistiku, 
její manžel komunikoval s institu-
cemi a psal žádosti. 

Čas neuvěřitelně běží. A těch 
krásných a hlavně velmi plodně 
využitých osmnáct let nám všem 
pomohlo profesionálně dospět. 
I samotná organizace vyzrála, 
zmoudřela, vypracovala se. V sou-
časné době jsme jedním z největ-
ších poskytovatelů osobní asis-
tence v České republice. Službu 
poskytujeme nejen ve Frýdku–
Místku a nejbližším okolí. Máme 
pobočku také v Ostravě, ve Zlí-
ně pro obyvatele Zlínského kra-
je a v Prostějově pro Olomoucký 

kraj. Zveme vás na naše webové 
stránky, kde se o nás dozvíte více:  
www.podaneruce.eu.

Jen několik čísel ke srovnání. 
V roce 2001: 8 zaměstnanců a 4 781 
hodin služby pro 39 klientů. V sou-
časné době je počet zaměstnanců 
zhruba 130 a počet klientů se po-
hybuje kolem 250 měsíčně. V roce 
2018 osobní asistentky a asistenti 
poskytli více než 124 tisíc hodin 
služby u klientů. Čísla jsou důleži-
tá a objektivní. Hlavní je ale každý 
službou zajištěný klient. Osobní 
asis tence je jednou z možností ře-
šení svízelné zdravotní i sociální 
situace. A při službě člověk pomáhá 
člověku. Je to pro všechny strany 
ten nejpřirozenější stav. 

V první výroční zprávě za rok 
2001 jsem napsala do výroční zprá-
vy: „Osobní asistence je služba 
velmi potřebná, dosud postrádají-
cí legislativní krytí, a tím i obtížně 
zařaditelná do tolik potřebného 

finančního toku. Nenechme se ale 
odradit, bez bolesti se přece nerodí 
nic, ani dobré nápady. Mnoho lidí 
nás potřebuje, mnoho lidí nám fan-
dí i pomáhá. Srdce máme všichni 
otevřené pro ty nejpotřebnější…“ 
Poslední dvě věty určitě stále platí, 
i když v současné době máme zase 
jiné problémy – např. se sháněním 
tolik potřebných zaměstnanců. Vě-
říme, že v dalších letech budeme 
stále organizací, která je přínosem 
a oporou našim klientům i jejich 
rodinám. Dovoluji si ukončit citá-
tem z jednoho z mnoha děkovných 
dopisů, které dostáváme: „Vážená 
paní ředitelko, velmi si cením, že 
Vaše organizace pomáhá rodinám 
v jejich těžké situaci, aby milovaný 
člověk mohl prožít své dny v kruhu 
rodiny. Moc děkuji za vstřícné jed-
nání, práci s úsměvem…“ Také my 
bychom chtěli poděkovat – našim 
klientům, jejich rodinám, našim 
zaměstnancům a také všem, kdo 
nás podporují a pomáhají nám po-
máhat! Jmenovitě bychom rádi po-
děkovali za finanční podporu také 
statutárnímu městu Prostějov.

Přejeme k osmnáctinám všem 
z organizace Podané ruce – osob-
ní asistence hlavně hodně zdraví. 
Přejeme radost z pomáhání, stálou 
pozitivní energii. Klientům i jejich 
rodinám stále někoho spolehlivého, 
aby na své bolesti nebyli sami. Pro-
to jim přeju Podané ruce k ruce.
Za Podané ruce – osobní asistence 

Bc. Helena Fejkusová, ředitelka

Vítání dětí 
23. 5. 2019
Natálie Psotová
Oliver Skoták
Veronika Prokešová
Glorie Pajerová
Sofie Kalincová
Hugo Bernatík
Vendula Havlová
Samuel Klus
Filip Vymazal
Marek Pohořelský
Marek Pekař
Nikol Juptnerová
Jiří Potěšil
Tomáš Pavelka
Tomáš Čermák
Isabela Hladišová
Martin Hříbal
Fabián Pácl
Šimon Luňáček
Sofie Zatloukalová
Josef Václav Hrnčíř
Adina Ester Navrátilová
Filip Zbranek
Victoria Čížková
Anna Kročilová
Tereza Nehybová
Šárka Řezníčková
Valerie Šťastná
Eliška Vančurová
Elliot Vrtil
Julie Zemanová
Adéla Wantulová
Rozálie Žaloudková
Ted Bret
Jan Doležal
Evelína Hofmanová
Nikol Nakládalová
Jonatan Lauko
Anežka Sekaninová

Vítání dětí
27. 6. 2019 
Michael Adler
Lilly Schnaubertová
Jeroným Křivánek
Jan Fabiánek
Šimon Bečka
Tomáš Vychodil
Livie Mirková
Judita Krejčí
Michal Karas
Elizabeth Málková
Jakub Labonek
Lucie Lišková
Aneta Klugová
Dominik Ondroušek
Nikolas Janura
Nicolas Mazáč
Petr Slamenec

Marcus Strouhal
Josef Dostál
Jakub Hnízdil
Eliška Burgetová
Matyáš Zelinka
Artur Kopečný
David Adamec
Vanesa Remeňová
Jakub Balog
Julie Petrů
Zoe Patajová
Ela Bušová 
František Šustr
Eliška Ptáčková
Vilém Čuda 
Vanesa Matušková
Daniel Kováč
Alessio Porso

Tereza Kolářová
Kateřina Bičiště
Sofie Veselá
Lukáš Horváth

Sebastian Hanák
Oldřich Navrátil
Zora Zochrová

ilustrační foto - vítání občánků
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Alžběta Zelená by si ocenění vážila
V polovině května jsem v obřadní 
síni prostějovské radnice převza-
la za svou zesnulou tchyni Alžbětu 
Zelenou Cenu města Prostějova. 
Chtěla bych poděkovat „městu“, že 
na svou rodačku, celoživotní pa-
triotku a malířku nezapomnělo. 
Cena byla udělena v roce 100. vý-
ročí narození a současně 15. výročí 

úmrtí této neobyčejné ženy. 
Jako devatenáctiletou dívku ji 

v roce 1939 otec posadil v Praze 
do vlaku směřujícího do Anglie. 
Od té chvíle se musela starat sama 
o sebe. V té chvíli také ztratila svou 
rodinu. Rodiče zavlečené do kon-
centračních táborů již nikdy nevidě-
la, sestra přežila věznění v Terezíně 

a po válce se rozhodla emigrovat 
do USA. Alžběta Zelená se do své-
ho rodiště vrátila – snad i proto, 
že měla domov uložený hluboko 
ve svém srdci. 

Do malování Alžběta Zelená 
vtiskla všechny bolesti i rados-
ti svého života. Výtvarné umění 
bylo její životní potřebou a uhá-

jila je za všech okolností. Pocty, 
které se jí dostalo udělením ceny, 
by si velmi považovala. Radost by 
měla také z výstavy, která byla 
od února do dubna k vidění v Mu-
zeu a galerii v Prostějově. Děkuji 
všem, kteří se o tato připomenutí 
zasloužili.

Eva Zelená

VÝLETY PRO SENIORY V SRPNU
I v druhé části prázdnin počítáme, 
že s sebou někteří senioři vezmou 
na výlet i vnoučata. Tady je plán 
na srpen:
 ¶ 13. 8. – út – STARÝ JIČÍN 

a NOVÝ JIČÍN – podíváme se 
na zříceninu hradu Starý Jičín 
a projdeme se po Novém Jičíně 
s průvodcem. A kdo ještě neviděl 
výstavu klobouků, bude mít mož-
nost expozici navštívit.

 ¶ 15. 8. – čt – SVATÝ HOSTÝN 
a MUZEUM HRANICE – pro-
jdeme se po Hostýně a zajedeme 
do města Hranice, kde se mimo 
jiné podíváme i do muzea.

 ¶ 20. 8. – út – ARBORETUM 
KŘTINY a KATEŘINSKÁ 
JESKYNĚ – čeká nás komento-
vaná prohlídka arboreta ve Křti-
nách, které se zaměřuje na par-
kovou úpravu dřevin, a návštěva 
Kateřinské jeskyně. Na oběd se 
zastavíme ve Křtinách.

 ¶ 22. 8. – čt – ZAHRADNICTVÍ 
KAPIAS (Polsko) a KARVINÁ 
– navštívíme vyhlášené zahradnic-
tví (kousek od města Bialko-Biala), 
kde jsou volně přístupné ukázkové 
zahrady, ale také prodejna a restau-
race. Platit je možné kartou. Cestou 
se krátce zastavíme v Karviné.

 ¶ 27. 8. – út – LUHAČOVICE 
– čeká nás procházka po městě 
a zastávka na přehradě.

 ¶ 29. 8. – čt – VESELÍ NAD 
MORAVOU – v plánu je dvou-
hodinová plavba lodí Danaj 
po Baťově kanále a odpolední ná-
vštěva zdejšího muzea.
Na všechny akce se můžete, jako 

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

Akce jsou pořádané ve spoluprá-
ci se Zdravým městem Prostějov.

LIPKA zve
Vážení příznivci našeho spolku,

velmi nás těší, že s námi obje-
vujete Prahu a jiná krásná místa 
naší vlasti. Proto jsme se rozhodli 
rozšířit nabídku našich poznáva-
cích výletů. Na všechny naše akce 
se můžete přihlásit každé úterý od  
13 hod. na Tetíně u p. Vybíhalové 
(od 1. 9. 2019), o prázdninách si za-
telefonujte na 582 360 295. K  při-
hlášce se platí i cena výletu.
 ¶ 9. 9. 2019 – Výlet vlakem 

s exkurzí do Senátu ČR
Pod záštitou paní senátorky 
MUDr. Jitky Chalánkové navštíví-
me budovu Senátu (Valdštejnský 
palác a zahradu). 

 ¶ 25. 9. 2019 Výlet vlakem 
do Prahy s exkurzí na Letiště 
Václava Havla 

Zajímá vás letištní technika? Vyraz-
te na technickou exkurzi na Letiště 
Václava Havla. Dostanete se do le-
teckého hangáru, exteriérů letiště 
i k ranveji.

Prohlídka  hangáru společnosti 
Czech Airlines Technics potrvá zhru-
ba 30 minut. Seznámíte se s prová-

děním údržby letadel, revizí a potřeb-
ných kontrol. Z několika málo metrů 
uvidíte např. otevřené motory, zblíz-
ka podvozky letadel a další zajímavé 
činnosti. Následně vás vyzvedne au-
tobus a projedete se po ploše letiště, 
kde zhlédnete odbavení letadel před 
startem i po přistání. Dostanete se 
do blízkosti vzletové a přistávací drá-
hy, kde budete moci sledovat starty 
a přistání letadel skutečně zblízka.

 ¶ 3. 10. 2019 Výlet vlakem 
do Prahy s prohlídkou his-
torické budovy Národního 
divadla

Prohlídka vede přes jednotlivá 
podlaží celým divadlem. Navští-
víme základní kameny v podzemí, 
přízemí s hledištěm, 1. balkon,  
1. foyer, 2. foyer. Trasa prohlídky 
rovněž vede na terasu k trigám.

 ¶ 6. 11. 2019 Výlet vlakem 
do Prahy s exkurzí do České 
televize

Připravili jsme pro vás stálou pro-
hlídkovou expozici, která nenaruší 
přípravu a realizaci programů a vy-

sílání, ale zároveň uspokojí váš zá-
jem o dění v České televizi.

Pozveme vás do kina – natočili 
jsme pro vás krátký film o České 
televizi, v němž si prohlédnete i ta 
pracoviště, která není možné běžně 
navštívit z důvodu rušení provozu 
či ochrany vaší bezpečnosti.

Jen pro vás jsme upravili sál, 
kde najdete pohádkové kostýmy, 
filmové zbraně, paruky, zpravodaj-
ské studio, režii a mnoho dalšího.

Provedeme vás studii, ve kterých 
probíhá a probíhalo natáčení mno-
ha známých pořadů.

Po cestě možná potkáte známé 
osobnosti, které vídáte na televizní 
obrazovce.

 ¶ 26. 11. 2019 Výlet autobu-
sem s exkurzí do HYUNDAI 
Nošovice 

Exkurze začíná prezentačním filmem 
společnosti, následuje prohlídka vý-
robních hal HMMC v návštěvnických 
vláčcích, zahrnující lisovnu, svařov-
nu, finální montáž a převodovkárnu. 

Těšíme se s vámi na viděnou 
na některém z těchto výletů.

Prostějov bude 
mít svoji  
„Letní scénu“
Radní na své schůzi schváli-
li zahájení zadávacího řízení 
podlimitní veřejné zakázky 
na „Letní scénu Prostějov“ 
zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení. V hodno-
cení nabídek v předmětném 
zadávacím řízení bude dáván 
nejvyšší důraz na ekonomic-
kou výhodnost, tedy výběr se 
bude řídit podle nejnižší na-
bídkové ceny (v Kč bez DPH).

Celková předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky: 
3,5 milionu korun (bez DPH)

Doba plnění zakázky: 
Termín zahájení dodávek: 
  do 30 dnů od pod-
pisu smlouvy

Termín dodávek:  
srpen–září 2019

Záměr zřídit na nádvoří zám-
ku letní scénu vítá i náměst-
kyně primátora Milada Soko-
lová, která má v gesci mimo 
jiné kulturu: „Jsem tomu 
velmi ráda, neboť tímto kro-
kem opět rozšíříme kulturní 
nabídku ve městě. Věřím to-
tiž, že stálé pódium od jara 
do podzimu přiměje spousty 
prostějovských kapel i jiných 
organizací k jejich prezenta-
cím a tím zvýšené návštěv-
nosti zámku, jeho galerie, po-
tažmo celé kulturní nabídky."

-kaa-
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Nemocnice Prostějov otevřela lůžkové 
oddělení paliativní péče
Nemocnice Prostějov dnes jako prv-
ní z nemocnic v Olomouckém kraji 
slavnostně představila za účasti 
arcibiskupa Mons. Jana Graubne-
ra a hejtmana Olomouckého kraje 
Ladislava Oklešťka nové lůžkové 
oddělení pro paliativní péči.

Oddělení paliativní péče je sou-
částí čtvrté stanice Léčebny dlou-
hodobě nemocných, která vznikla 
po půl roku trvající rekonstrukci, 
s celkovou kapacitou 24 lůžek. „Pět 
lůžek je na nové stanici LDN vyhra-
zeno pro nevyléčitelně nemocné 
pacienty s potřebou paliativní péče. 
Tyto pokoje jsou vybaveny vlast-
ním sociálním zařízením, klimati-
zací a televizorem a bude na nich 
umožněn nepřetržitý pobyt rodin-
ných příslušníků,“ říká předsedky-
ně představenstva Středomoravské 
nemocniční a ředitelka prostějov-
ské nemocnice MUDr. Marie Mar-
sová, MBA, s tím, že kapacita může 
být kdykoliv rozšířena v souvislosti 
s aktuální potřebou až na 24 palia-
tivních lůžek.

Projekt byl financován převážně 
Olomouckým krajem, který posky-
tl 27,3 milionu korun. Dva miliony 
korun investovala společnost Stře-
domoravská nemocniční, přičemž 
tyto prostředky putovaly na nákup 
nábytku a dalšího vybavení pokojů 
pro pacienty i vybavení zázemí pro 
personál. Dotaci ve výši 310 tisíc 
korun poskytlo v rámci projektu 
„Rozvoj paliativní péče“ Minister-
stvo zdravotnictví. 

„Nové oddělení vzniklo v soula-
du s rozsáhlou koncepcí paliativní 
péče, kterou hejtmanství připravilo 
ve spolupráci s řadou odborníků. 
Naší snahou je hlavně to, aby bylo 
na špičkové úrovni a poskytlo dů-
stojné zázemí nemocným i jejich 
rodinám,“ uvedl hejtman Olomouc-
kého kraje Ladislav Okleštěk.

Kromě přípravy prostor mu-
sela Nemocnice Prostějov zajistit 
pro hladký chod nového oddělení 
například také personál paliativ-
ního týmu. „Přijali jsme dva nové 
lékaře, sedm zdravotních sester, 
sedm sanitářů a další nelékařský 
zdravotnický personál, věnovali 
jsme se vzdělávání našich zdra-
votníků v oblasti paliativní péče. 
Zároveň bylo nutné navýšení lů-
žek následné a paliativní péče na-

smlouvat u zdravotních pojišťoven 
za podmínky restrukturalizace 
akutní péče. Dále jsme o tom, jaké 
možnosti nové oddělení nabízí, 
informovali také praktické a další 
spolupracující lékaře v regionu,“ 
poodhaluje MUDr. Marsová, co 
všechno otevření nového oddělení 
předcházelo. 

„Díky novému oddělení dojde 
k dalšímu prohloubení kvality 
péče o naše nemocné. Mnoho pa-
cientů s velmi závažnými zdravot-
ními problémy bylo dosud léčeno 
právě na jednotlivých odděleních, 
když nyní jim bude komplexně 
poskytnuta péče v souladu s nej-
modernějšími světovými trendy 
a specializovaná oddělení získají 
kapacitu pro hospitalizaci dal-
ších pacientů,“ sdělil předseda 

představenstva společnosti AGEL 
MUDr. Aleš Herman, Ph.D. 

Pacienti v závěru života, o které 
už nemohla rodina pečovat v domá-
cím prostředí nebo jejich zdravotní 
stav nedovoloval pobyt v zařízení 
poskytujících sociální služby, byli 
dosud hospitalizováni nejčastěji 
na LDN či interním oddělení. „Po-
byt na standardní jednotce není 
pro nevyléčitelně nemocné vhodný, 
protože režim zde nedovoluje ne-
přetržitý pobyt blízkých a mnohdy 
neposkytuje ani dostatek intimity. 
Péče o tyto pacienty je rovněž vel-
mi specifická a klade vysoké nároky 
na zdravotnický personál,“ uvádí 
odborný garant paliativní péče Ne-
mocnice Prostějov doc. MUDr. Mi-
roslav Kala, CSc., s tím, že úkolem 
paliativního týmu není pouze tlu-
mit bolesti a zvyšovat kvalitu živo-
ta nevyléčitelně nemocných. Jejich 
úloha je mnohem širší a zahrnuje 
také řešení psychologických, sociál-
ních a duchovních problémů.

V České republice umírá ročně 
asi 108 tisíc lidí a zhruba 65 až 70 
procent jich zemře v nemocnici. 
„Věřím, že nové oddělení palia-
tivní péče bude důkazem toho, 
že i v nemocničním prostředí je 
možné prožít závěr života kvalit-
ně a důstojně v přítomnosti svých 
nejbližších, s podporou naslou-
chajících lékařů, sester a dalších 
odborných pracovníků,“ uzavírá 
doc. MUDr. Kala, CSc.

Barbora Olejníková

V Nemocnici Prostějov se v 1. pololetí narodilo 396 dětí
Téměř čtyřmi sty novorozenců se 
v 1. pololetí roku může pochlubit 
Nemocnice Prostějov. Zdravotní-
ci zde přivedli na svět 214 chlap-
ců a 182 děvčat. Nejvíce dětí se 
narodilo v měsíci červnu. Na svá 
letošní první dvojčátka v Prostě-
jově zatím čekají.

Nejvíce dětí přinesl první letní 
měsíc – červen. „Za poslední čtyři 
týdny se v naší porodnici narodilo 
87 dětí. To je zhruba pětina z cel-
kového počtu. Na první letošní 
dvojčata zatím čekáme,“ bilancu-

je Bc. Věra Tisoňová, vrchní ses-
tra gynekologicko-porodnického 
oddělení Nemocnice Prostějov.

Mezi jmény dominují ta tra-
diční česká, najdou se však i vý-
jimky. „Naši porodníci přivítali 
na světě už i Benedikta, Chris-
tiana Allpacina, Huga, Jonatana, 
Ricarda nebo Santiaga. Z dívčích 
neobvyklých jmen to byly Valérie, 
Anabel, Berenika, Isabel, Jasmí-
na, Lily nebo Vivien. Nejčastěji 
však rodíme Jakuby, Tomáše, 
Honzy a z děvčat Elišky, Sofie 

a Terezy,“ vyjmenovává Věra Ti-
soňová.

Nastávající maminky přijíž-
dí ze všech koutů Olomouckého 
kraje, ale i z okolních regionů. 
Místní zdravotníky však nepře-
kvapí ani rodičky z velké dálky, 
třeba z Prahy. Porodnice Nemoc-
nice Prostějov pravidelně pořádá 
velmi oblíbené dny otevřených 
dveří, které mohou zájemci na-
vštívit na podzim a jejichž termín 
najdou na webových stránkách 
oddělení.

Porodnice Nemocnice Prostě-
jov nabízí budoucím maminkám 
tři samostatné uzavřené klimatizo-
vané porodní boxy pro maximální 
soukromí. Součástí těchto boxů je 
kromě speciálních polohovacích lů-
žek také porodní vana, rehabilitační 
balony, žíněnky, sprcha, křeslo, rá-
dio s CD přehrávačem. Porodnice je 
také držitelem titulu Baby Friendly 
Hospital. Po porodu je samozřej-
mostí bonding i zavedený systém 
rooming-in na oddělení šestinedělí.

Radka Miloševská
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ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

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

www.jhreality.cz

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

Prostějov, ul. J. Kuchaře 
Prodej bytového domu se 3 byty po rekonstrukci v r. 2018. 
Podsklepeno, garáž, 2 byty pronajaty. Zast. plocha: 148 m2, 
zahrada 339 m2. PENB - E.

Cena: 7.600.000 Kč

Prostějov, ul. Pod Kosířem
Pronájem luxusního podkrovního bytu 3+kk, plocha 
100 m2, terasa, 3. patro. Inkaso cca 2.500 Kč. PENB – C.

 Cena: 13.000 Kč/měsíc

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

INZERCE
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Program MC Cipísek / srpen 2019
V srpnu je MC Cipísek pro veřejnost 
zavřeno, probíhají sanitární dny 
a příprava na nový školní rok.

Zápisy do programů v novém 
školním roce září–prosinec 
2019
Registrace do nových programů 
od září 2019 probíhá v našem regis-
tračním systému www.mcprostejov.
webooker.eu/ Bližší informace na-
jdete na www.mcprostejov.cz nebo 
vám je poskytneme přímo v MC 
nebo e-mailem: mcprostejov@cent-
rum.cz
Programy pro rodiče s dětmi pro-
bíhají v tříměsíčních kurzech a za-
hrnují program zaměřen na rozvoj 
dětí a jejich dovedností, začlenění 
do skupiny, na spolupráci rodičů 
a dětí atd. Program je přizpůsoben 
věku dětí. Součástí programů je 
sdílení v rodičovských skupinách 
a předávání zkušeností i individuální 
poradenství v oblasti výchovy a ko-
munikace s dětmi. Pravidelné pro-

gramy s Cipískem budou zahájeny 
podle rozpisu skupin od 16. 9.

Na září připravujeme:
Dny otevřených dveří  
MC Cipísek – volné herny 
ve všední dny od 3. 9. do 11. 9. 
vždy 8.30–12.00
Přijďte se za námi podívat, pohrát 
si, informovat se o našich aktivitách 
nebo se i zapsat na další školní rok.

Bližší informace a rezervace 
na našich kontaktních adresách:  
www.mcprostejov.cz, www.face-
book.com/cipisekprostejov, e-mail: 
mcprostejov@centrum.cz
Aktivity projektu MC Cipísek-aktiv-
ní podpora harmonické rodiny jsou 

podpořeny z dotačního programu 
MPSV, statutárním městem Prostě-
jov a Olomouckým krajem.

Pohádkové prázdniny  
s Cipískem
V době letních prázdnin neprobíhá 
v MC Cipísek pravidelný program, 
ale příměstské letní tábory pro rodi-
če s dětmi od dvou do pěti let, které 
MC pořádá už dvanáct let. Letošní 
prázdninové týdny jsou věnovány 
pohádkám. „Program je připraven 
vždy tak, aby se mohli aktivně za-
pojit nejen děti, ale i dospělí a užít 
si společný čas tak, jak ho běžně 
neprožívají. Vždyť plesat s mamin-
kou v princeznovských šatech, vidět 
babičku skákat v pytli nebo sledovat 
rodiče, jak hrají pohádku o zvířát-
kách, to vše je pro děti velký zážitek. 
A doufáme, že jsou to zážitky i pro 
dospělé :).“
V pohádkových týdnech s Cipískem 
se rodiče s dětmi například vydali 
na výpravu za vodníkem, zúčastnili 

se trpasličích závodů, 
pekli dort s pejskem 
a kočičkou, tanco-
vali na královském 
bále či skákali na nafukovacím hra-
dě. Čekal je i výlet kolem Hloučely 
po stopách Jeníčka a Mařenky, hry 
na dopravním hřišti, cesta z pohádky 
do pohádky, spousta pohádkových 
výtvarných, hudebních i pohybových 
aktivit, hledání pokladu... prostě po-
hádkové prázdniny.
„Jsme moc rády, že je o letní progra-
my s Cipískem tolik let stále velký 
zájem a že se rodiče už nyní ptají, 
kdy se mohou přihlásit na další rok 
:) My samozřejmě už teď přemýšlí-
me, jaký program nabídneme příští 
prázdniny. Kromě novinek nebudou 
chybět osvědčené akce, jako třeba 
výlet za vodníkem Hloučelákem, 
kterého nám už dvacet let? pomáhá 
oživit Karel Pokorský. Za jeho dob-
rovolnou spolupráci mu patří velké 
díky. Rozzářené dětské oči za to ur-
čitě stojí.“
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Každoroční exkluzívní galerijní projekt přibližující vynikající 
osobnosti výtvarného života čeká na návštěvníky již počátkem 
září, kdy se v prostorách výstavních sálů hlavní budovy představí 
rozsáhlou kolekcí obrazů Václav Brožík, nejúspěšnější český ma-
líř poslední čtvrtiny 19. století, kterého uznávala nejen Evropa, 
ale jeho obrazy byly obdivovány i v zámoří.

Výstava je uváděna ve spolupráci se společností TK plus.

ŠPALÍČEK, 
Uprkova 18

KDYŽ DŘEVO PROMLUVÍ
27. 6.–25. 8. 2019

Výstava láká návštěvníky ukázka-
mi řezbářských prací žáků střed-
ní školy z Tovačova. Ke zhlédnutí 
jsou výtvory studentů od prv-
ního ročníku po závěrečné ma-
turitní práce, významné školní 
projekty, ale také několik před-
mětů ze sbírek muzea. 

Přijďte se sami přesvědčit, jakou podobu má tradiční řemeslo 
dnes.

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE 
ANEB NAJDI DŘEVĚNÉHO PRINCE
Zveme všechny děti a jejich rodiče nebo doprovod na pohádko-
vé odpoledne v muzeu. Zde si budou moci prohlédnout výsta-
vu trochu netradičně, neboť během putování po ní se setkají se 
zajímavými průvodci, umístěnými v prostoru za jistým účelem. 
Kouzelné postavičky je dovedou pohádkovou cestou k dřevěné-
mu princi.
TERMÍN: 8. 8. 2019, 14:00 – 17:00 hodin
DOPORUČENÁ VĚKOVÁ KATEGORIE: 5–10 LET
Celý program bude volně přístupný všem zájemcům.

ŽIVOT GENERÁLA FRANTIŠKA MORAVCE
Vernisáž výstavy 27. 8. 2019 v 15:00 hodin
28. 8.–26. 9. 2019

Brigádní generál František Mo-
ravec (1895-1966) po celý život 
věrně sloužil ideálu svobodné 
a demokratické republice čes-
koslovenské. Byl legionářem, 
vojenským zpravodajcem, mu-
žem, který rozhodl o cíli operace 
Anthropoid, a rovněž účastníkem 
protikomunistického odboje. Tato 
putovní výstava představí ná-

HLAVNÍ BUDOVA, 
nám. T. G. Masaryka 2

FOTBAL TO JE HRA 
7. 6.–28. 8. 2019

Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a stejně tak se od-
počítávají dny, kdy si ještě můžete přijít prohlédnout mnoho 
zajímavostí týkajících se minulosti i současnosti prostějovského 
fotbalu na výstavě s výstižným názvem Fotbal to je hra, která 
byla uspořádána k 115. výročí založení SK Prostějov.

Návštěvníci, kteří se již na výstavu byli podívat, nejvíce ocenili 
možnost prolistovat si unikátní fotografická alba a prohlédnout 
si předměty, které jsou běžně schovány v depozitáři nebo které 
jsou zapůjčeny ze soukromých sbírek. Výstavu také ozvláštňu-
jí obrazy s fotbalovou tematikou a rozsáhlá zápůjčka originál-
ních dresů reprezentačního hráče Jana Poláka. A pro zábavu 
dětí a mládeže je k dispozici herna, kde si mohou zahrát oprav-
dový fotbalový zápas nebo si vyzkoušet stolní fotbálek a fot-
balovou hru FIFA na konzole XBOX. Ještě předtím, než začne 
podzimní část fotbalových soutěží, přijďte si oživit vzpomínky, 
jak to bylo v Prostějově v začátcích této nejpopulárnější hry!

„PUBLIKUM ZTICHLO OHROMENO
VELKOLEPOSTÍ DÍLA“
5. 9.–3. 11. 2019

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
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MUZEUM

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

a ještě se u toho něco přiučíte. Začínáme 10. 9. v 15 hodin, tak 
si nezapomeňte toto datum poznačit do svého diáře. 

Kroužky
Muzeum a galerie v Prostějově nabízí pravidelnou spolupráci 
domům dětí a mládeže, družinám či kroužkům při tvorbě ná-
plně jejich programu. Po domluvě je možné vytvořit pořad 
na míru a opakovaně se setkávat v muzeu. Další informace 
na tel. číslech 770 128 305 a 778 498 359.

MUZEUM SI SVÝCH MECENÁŠŮ VÁŽÍ
Bruno Winter, továrník a sběratel, ukončil dne 
27. 6. 1942, společně se svou ženou, předčas-
ně svůj život sebevraždou, aby tak unikl další-
mu utrpení – nástupu do transportu. 

Bruno Winter byl vášnivým sběrate-
lem hodin, které sám opravoval a stavěl. 
Skutečný rozsah jeho sbírky lze dnes už 
jen stěží definovat. Poprvé se jeho sbír-
ka objevila v prostějovském muzeu už 
v září roku 1935, kdy proběhla výstava 
s názvem Umělecké hodiny a hodinky 15.–19.  století. 102 ex-
ponátů (což byla téměř polovina) bylo právě ze sbírky Bruno 
Wintera. První dar části své sbírky muzeu učinil Bruno Win-
ter v roce 1938 a rok nato odkázal muzeu 66 svých exponátů. 
Expozice hodin a hodinek dodnes tvoří jednu ze stálých expozic 
v prostorách hlavní budovy muzea. Abychom i po letech moh-
li projevit své díky, připomenuli jsme si výročí úmrtí našeho 
mecenáše tím, že jsme provedli údržbu jeho hrobu a uctili tak 
jeho památku.

vštěvníkům zásadní životní události významného generála 
v rovině profesní i osobní. Záštitu nad ní převzala 601. skupi-
na speciálních sil z Prostějova, jež je nositelem čestného názvu 
„generála Moravce“. Výstavu pořádá KVH 8280 při PS Výsadkáři 
8280 Mladá Boleslav.

BOJOVALI NA VŠECH FRONTÁCH – 
ŽIDÉ V BOJI A ODBOJI
Vernisáž výstavy 29. 8. 2019 v 17:00 hodin
30. 8. - 20. 10. 2019

Do historické paměti se 
z období protinacistického 
a protifašistického odboje za-
psalo mnoho osob. Ty jsou 
však často brány více jako 
symboly než jako lidé z masa 
a kostí. Boj proti nacistům a fa-
šistům však nevedly symboly, 
vedlo jej tisíce a tisíce pěšáků 
odboje. Nezanedbatelný podíl mezi protinacistickými a proti-
fašistickými bojovníky tvořili Židé. Tedy ti, kterým se podařilo 
zavčas uprchnout a dostalo se jim možnosti zapojit se do bojů 
proti Hitlerovi. 

Z osob židovského původu, které emigrovaly konkrétně 
z Prostějova, se zvlášť mladší svobodní muži často zapojili do za-
hraničních armád. Na východě vstupovali do Rudé armády, 
na západě do armád Spojenců.

Od roku 1940 byly součástí britské armády zvláštní židovské 
pěší setniny z židovských obyvatel tehdejší Palestiny, z nichž 
roku 1942 vznikly tři prapory, bojující v Egyptě a Itálii. Jejich čle-
ny byli samozřejmě i lidé pocházející z Československa...

Židovským vojákům, kteří bojovali proti nacistům, kteří bojovali 
za osvobození Československa, je věnována výstava Židé v boji 
a odboji.

Výstavu pořádá spolek Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s Mu-
zeem a galerií v Prostějově, p. o., a statutárním městem Pros-
tějovem.

NOVINKA V MUZEU!
Kreativní odpoledne
Počínaje měsícem září jsme pro ná-
vštěvníky připravili novinku. Každé 
druhé úterý v měsíci, v čase mezi 
15.–17. hodinou, budete moci přijít 
do hlavní budovy muzea na Masary-
kově náměstí a vyzkoušet si zábavně naučným způsobem tech-
niky malování, restaurování, konzervování a jiné činnosti či ruč-
ní práce spojené nejen s prací muzejníků, které můžete využít 
i v domácím prostředí. Akce je určena pro děti i dospělé, podle 
aktuální nabídky, kterou můžete předem zhlédnout na našich 
webových stránkách, a každý měsíc vám obsah kurzu přiblížíme 
v těchto listech. Na kreativní odpoledne se není třeba předem 
hlásit ani si rezervovat místo. Přijít a odejít můžete během vy-
mezeného času kdykoliv. Vezměte však na vědomí, že abyste se 
něco dověděli, nebo dokonce naučili, je minimální doba strá-
vená u nás přibližně 45 minut. Cena bude předem stanovena 
podle náročnosti a obsahu kurzu od 50 do 100 korun.
Neváhejte a přijďte se společně se svými dětmi nebo i sami 
přesvědčit o tom, jak je práce v muzeu zajímavá a pestrá, 

Nemáte doma zajímavé záběry z listopadu 89?
Muzeum a galerie v Prostějově se od října připojí výstavou 
k oslavám 30. výročí sametové revoluce. Pojďme společně za-
vzpomínat a připomenout si, jak to tehdy v Prostějově probíhalo. 
Za tímto účelem bychom rádi oslovili vás, pamětníky, kteří jste 
se na listopadových událostech aktivně podíleli, a natočili s vámi 
vaše vzpomínky v krátkých medailoncích. Současně vás prosíme 
o pomoc: pokud máte doma jakékoliv záběry, fotografie či jiné 
předměty tuto dobu připomínající, přineste je, prosím, k zapůjče-
ní k nám do muzea.
Děkujeme! 
Za Muzeum a galerii v Prostějově Mgr. Soňa Provazová, ředitelka 
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ULOVTE SI SATURN!
Pozorování noční oblohy probíhá za jasného počasí každé 
pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 21:30 do 22:30 hodin.

Nenechte si v srpnu určitě ujít pohled na další obří planetu, 
kterou let Země okolo Slunce postupně posunuje výš 
a výš nad jižní obzor. Krom slavných prstenců si našimi 
dalekohledy můžete také prohlédnout nejjasnější měsíce 
– největší z nich Titan pak i za horšího počasí. A i když už 
se vzdálenost mezi Zemí a Saturnem zvětšuje, menší vrstva 
atmosféry mezi ním a dalekohledem zajistí mnohem lepší 
podívanou. Ale nebojte se, Jupiter bude druhý prázdninový 
měsíc také vhodný kandidát na pozorování , pokud jste ho 
v červenci nestihli, můžete to v srpnu napravit.

Měsíc bude už 9. srpna v konjunkci s Antarem (souhvězdí Štíra). 
To bude dva dny po první čtvrti, a bude-li jasno, čeká nás další 
estetický zážitek letního nebe. O den později nastane jeho 
konjunkce s Jupiterem a 12. srpna pak bude Měsíc v konjunkci se 
Saturnem. To vše možná jako navnadění a předehra před hlavní 
astronomickou událostí srpna – maximem meteorického roje 
Perseid, který nastane 13. srpna dopoledne. Smysl pozorovat 
Slzy svatého Vavřince (jak se tomuto roji většinou říká) má 
nejen o den dřív, ale také hned další noc 14. srpna, kdy bude 
šance spatřit „padající hvězdu“ pořád hodně vysoká. V době 
meteorické špičky bude u nás bohužel den… 

Od 10. srpna bude také k mání planeta, kterou jste možná 
dosud neviděli – Merkur. Ten se totiž dostává od Slunce jen 
kousíček, myšleno tedy v úhlových stupních na naší pozemské 
obloze. Tentokrát bude ráno v maximální západní elongaci, 
a proto se bude nacházet asi 20 stupňů od Slunce západně 
před jeho východem. Sám se tedy nad obzor dostane asi 
o hodinu dřív, než vyjde denní hvězda, a spatřit ho bude chtít 
dobré oči, podmínky a možná i trochu štěstí na počasí. To vás 
na hvězdárně neobsloužíme. Z Kolářových sadů asi budou 
zavazet stromy. Bude to chtít tedy někam na kopec, odkud je 
dobrý výhled do kraje. Tak hezký výlet a šťastný lov!

Pozorování Slunce probíhá za jasného počasí každé 
pracovní pondělí, čtvrtek a pátek  od 15:00 do 16:00 hodin.
Vstupné 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč.

SLUNÍČKO PRO DĚTI
Stejně jako v červenci nabízíme i v srpnu speciální týden 
pro naše nejmenší. Slunce budeme pozorovat pomocí 
speciálních dalekohledů s filtry, a to v týdnu od 12. 8.  
do 16. 8. 2019. Začátek pořadů je v 10:00 a ve 14:00 hodin.  
A nebojte se, dojde i na pohádkový příběh… 
Vstupné 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč.

Přednáška
RNDr. JIŘÍ GRYGAR, CSc. – 
MNOHOPÁSMOVÁ ASTRONOMIE
POZOR - přednáška se výjimečně nekoná na hvězdárně, ale 
v budově reálného gymnázia!
Sobota 10. srpna 2019 ve 20:00 hodin respirium reálného 
gymnázia, Studentská ul. 2, Prostějov – vstupné zdarma. 
Přednáška se koná v rámci akce Ebicykl – prázdninové 
cykloputování astronomů po hvězdárnách. Prostějov je 
etapovým městem.

ČERNOBYL – (NE)PLÁNOVANÝ EXPERIMENT
Pátek 30. srpna od 19:00 do 3:00
Na konec prázdnin jsme pro vás připravili mimořádnou událost! 

S laskavým svolením společnosti HBO a ve spolupráci s ki-
nem Metro 70 uvedeme v pátek 30. srpna od 19:00 hodin 
do cca 03:00 hodin promítací maraton oblíbené série TV se-
riálu Černobyl. Před samotným promítáním zazní dvě před-
nášky – první přednese Martin Tylšar od 19:00 hodin. Prove-
de vás zakázanou zónou, navštívíte vesnice okolo elektrárny 
i mrtvé město Pripjať, samotnou elektrárnu a prohlédnete 
si i nový sarkofág. Po něm naváže ve 20:00 hodin Bc. Robert 
Kratochvíl s přednáškou věnovanou nehodám jaderných elek-
tráren a bezpečnosti těchto provozů v ČR. Jako specialista bez-
pečnosti jaderné elektrárny nás nechá nahlédnout alespoň 
trochu pod pokličku těchto složitých zařízení. Vstup na akci je 
zdarma. Upozornění: seriál Černobyl obsahuje drastické scény.

MIMOŘÁDNÉ POZOROVÁNÍ
Sobota 3. srpna od 10:00 do 22:00
V sobotu 3. srpna se do Kolářových sadů můžete vypravit 
ještě na jeden happening. Od 10:00 do 22:00 hodin bude 
u hvězdárny probíhat poprvé akce City Picnic pro milovníky 
dobrého jídla, hudby a povalování. Přes den budeme pozoro-
vat Slunce, a to v časech 10:00–11:00, 13:00–14:00 a 15:00–
16:00 hodin. Večer pak hvězdy od 21:00 do 22:00 hodin. 
Podrobnější a průběžně aktualizované informace najde-
te na našich webových stránkách www.hvezdarnapv.cz. 
Krásné léto!

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ – 
HVĚZDÁRNA

Kolářovy sady 3348
796 01 Prostějov
Tel.: 582 344 130
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Hyundai ix20 – kombinovaná spotřeba: 6,5–6,9 l/100 km,emise CO2: 149–159 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.Hyundai
Assistance

www.hyundai.cz

Vyrazte s námi do éry nového přístupu k zákazníkům.

Tyto benefity platí pro všechny modely Hyundai.

 * Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu. 

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

NÍZKÉ SPLÁTKY
S NULOVÝM NAVÝŠENÍM

SLEVOVÁ TANKOVACÍ 
KARTA NA 5 LET

SADA ZIMNÍCH
KOL ZDARMA

NEJVÝHODNĚJŠÍ 
HYUNDAI POJIŠTĚNÍ

Již od 279 990 Kč*

Hyundai prémie  60 000 Kč

Poslední šance 
pořídit si legendární
Hyundai ix20.

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

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

Inzerci objednávejte u obchodních manažerů:

www.chciinzerci.cz

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

cyklovýlet pro veřejnost
Cyklovýlet podél Mlýnského 
náhonu 
KDY: úterý 6. srpna od 9:00 
KDE: Mostkovice–Prostějov
Cestou náš čeká ukázka starých 
fotografií míst, která vypadala 
před 100 lety úplně jinak než dnes. 
Podíváme se také na mapy a pro 
děti i dospělé budou připraveny 
krátké aktivity.
Sraz v 9.00 v Mostkovicích u kapličky 
pod kopcem. Výlet není možné 
absolvovat pěšky. Délka trasy 9 km. 
Konec akce v Kralickém háji. 

vycházka nejen pro rodiny s dětmi
Den na loukách u Dětkovic a Alojzova
KDY:  sobota 24. srpna  

od 9:15 do 15:50

KDE: Dětkovice–Alojzov 
Vycházka s hravými aktivitami pro 
děti, jejich rodiče a další zájemce. 
Budeme putovat z Dětkovic přes 
louky na Plánivě až k mokřadu 
u Alojzova. Na Plánivě si 
prohlédneme loučky se vzácnými 
rostlinami a seznámíme se 
s pojmem mozaiková seč. Ráno 
sraz na autobusovém nádraží 
v Prostějově v 9.15 (u stanoviště  
č. 12), společný odjezd do Dětkovic. 
Návrat autobusem z Alojzova 
do Prostějova do 16 hod. Délka 
trasy do 7 km. 

vycházka nejen pro rodiny s dětmi
Bělecké pozorovatelny
KDY:  úterý 27. srpna  

od 8:35 do 15 hod.

KDE: lesy v okolí Běleckého mlýna 
Společně projdeme lesy v okolí 
Běleckého mlýna a pokusíme 
se najít a navštívit všechny 
pozorovatelny zvěře. Hledání 
pozorovatelen bude spojeno 
s plněním hravých přírodovědných 
aktivit zaměřených na život 
organismů v lese. 
Ráno sraz na vlakové zastávce 
Zdětín v 8:30, odjezd vhodného 
vlaku z Prostějova v 8:02. Ukončení 
vycházky opět na vlakové zastávce 
Zdětín do 14:30. Délka trasy asi 7 km. 
Poplatek: 30 Kč/dítě. 

výlet pro seniory
Vláčkem na Kosíř II.
KDY:  pátek 30. srpna  

od 8 do 16 hod.

KDE: Velký Kosíř a okolí
Akce je určena jen seniorům. Návrat 
do Prostějova do 16 hod. Poplatek 
100 Kč. Nutno se předem přihlásit, 
a to v kanceláři Ekocentra Iris (vždy 
v út a čt od 13 do 16 hod.), mailem: 
iris@iris.cz, na tel. 603 730 594 
nebo v obchůdku Filemon & Baucis 
na nám. TGM. Nutno se přihlásit 
do 23. srpna, v případě nízkého zájmu 
se akce ruší! Změna doplňkového 
programu vyhrazena! Podrobné 
informace obdrží přihlášení účastníci. 

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

Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris 
Husovo náměstí 67, Prostějov  www.iris.cz, iris@iris.cz, tel.: 582 338 278, facebook: Ekocentrum Iris pořádá 

v srpnu tyto akce:
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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 stáh-
nout 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 poli-
tickým či ekologickým děním. Výstava je součástí letošních oslav stoletého výročí školy a můžete ji navštívit v Galerii 
Na Půdě knihovny do konce srpna.

8., 22. 8. | ČT | 15 – 17 H | UČEBNA 
PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam se obrátit? 
Každý sudý týden, vždy ve čtvrtek, se v Městské 
knihovně Prostějov koná „Poradna pro spotřebitele“. 
Odborní právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů 
– Asociace s Vámi budou řešit Váš konkrétní problém. 

5., 12., 19., 26. 8. | PO | 11.00 -11.45 H
KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ  
PIZZA KVIZ
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 há-
danek, křížovek a kvizů. Ze správných odpovědí se ve 
12 hodin vylosují tři dětští luštitelé (do 15 let), kteří 
dostanou čerstvou pizzu od Pizzerie Pohoda.

5., 12., 19., 26. 8. | PO | 14 – 16 H
KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ  
TVOŘIVÁ DÍLNA
Tvoříte rádi? Pak je pro vás knihovna to pravé místo! 
Každé prázdninové pondělní odpoledne budeme 
vyrábět dárečky, upomínkové předměty a další drob-
nosti z papíru a přírodních materiálů. Akce je určena 
dětem do 15 let a koná se s podporou projektu Zdravé 
město Prostějov. 

7., 14., 21., 28. 8. | ST | 10 – 16 H
KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ    
DESKOHRANÍ   
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. 

1., 15., 29. 8. | ČT | 9 - 11 H 
KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ  
ČTENÍ POHÁDEK A PŘÍBĚHŮ PRO 
NEJMENŠÍ (2 – 5 LET)  
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. 

8., 22. 8. | 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 pohád-
ku, která se bude líbit všem od 5 do 99 let. 
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Letní kino – srpen
Pátek 2. 8.  
ve 21,00

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

Sobota 3. 8.  
ve 21,00

Vdovy 
Vdovy jsou příběhem žen, které nemají téměř nic společného. S výjimkou mrtvých manželů a velkých dluhů, které jim zanechali ze své nezdařené 
trestné činnosti. Musí tak hodně přitvrdit a bojovat za své přežití. 129 min. Vstupné: 90 Kč. Pro mládež do 12 let nevhodné 

Neděle 4. 8.  
ve 21,00

Psí veličenstvo 
Rex je nejšťastnější štěně v celém království. Je sice roztomilý a rozpustilý, ale jak roste, začíná být drzý a zlomyslný. Ze dne na den se však 
stává toulavým psem bez domova. Čeká ho dobrodružná cesta, během které objeví své pravé já a hlavně pozná sílu opravdové lásky a přátelství. 
Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno.  
Pozvánka pro děti – přijďte s dětmi dřív, společnost ZÁBAVNÉ ATRAKCE.CZ si pro vás připravila překvapení před filmem

Středa 7. 8. 
ve 21,00

Útok z hlubin 
Severní oceán je místem, kde studená válka mezi Západem a Ruskem nikdy neskončila. Nejmodernější nukleární ponorky na obou stranách mají 
nepřítele odstrašit od útoku, jež by měl za následek stejně strašlivou odvetu. 121 min. Vstupné: 80 Kč. Pro mládež do 12 let nevhodné

Pátek 9. 8.  
ve 21,00

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

Sobota 10. 8. 
ve 21,00

Teroristka 
„Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi,“ říká darebák. „Právě. Ale teď už si tím nikdy nebude jistý,“ odpoví mu paní, než odjistí zbraň. Hrají  
I. Janžurová.T. Wilhelmová, E. Holubová, P. Liška a další. 95 min. Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno

Neděle 11. 8. 
ve 21,00

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru 
Sveřepí Galové se vracejí! Napětí stoupá, v kotlíku to vře! Animovaný film. 105 min. Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno

Středa 14. 8. 
ve 21,00

Na střeše 
Na střeše je příběh o setkání s někým, koho považujeme za cizince, nicméně může být součástí, kterou postrádáme. Vstupné: 80 Kč. Pro mládež 
do 12 let nevhodné

Pátek 16. 8.  
ve 21,00

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 nepřístupno 

Sobota 17. 8. 
ve 21,00

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 

Neděle 18. 8. 
ve 21,00 

Dumbo 
Majitel cirkusu Max Medici (D. DeVito) pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera (C. Farrell) a jeho děti Milly a Joe, aby se starali o novorozeného 
slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku v cirkusu, jehož sláva upadá. Poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný 
návrat. 112 min. Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno 
Pozvánka pro děti – přijďte s dětmi dřív, společnost ZÁBAVNÉ ATRAKCE.CZ si pro vás připravila překvapení před filmem

Středa 21. 8. 
ve 20,30

Eric Clapton 
Eric Clapton se stal díky své unikátní hře na kytaru národním hrdinou. Dodnes je bezesporu jednou z největších ikon hudebního světa a patří 
mezi nejlepší bluesové kytaristy. Dokumentární film přináší nevšedně intimní pohled na umělcův osobní život a kariéru. Délka 135 min

Pátek 23. 8. 
ve 20,30

Léto s gentlemanem 
Letní romantická komedie o touze po svobodě, pozdní lásce a naději… Hrají J. Hanzlík, A. Antalová, I. Bareš a další. 98 min. Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno

Sobota 24. 8. 
ve 20,30

Ženy v běhu  
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štestí naproti.. Hrají Z. Adamovská, T. Kostková a další. 93 min. Vstupné: 80 Kč. Pro mládež do 12 let nevhodný

Neděle 25. 8. 
ve 20,30

Kouzelný park  
Kouzelný park je animák plný adrenalinu, jenž otevírá brány dětem, které se nebojí snít. 85 min. Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno

Středa 28. 8. 
ve 20,30

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 neodje-
li...Francouzská komedie, režie Philippe de Chauveron. Vstupné: 80 Kč. Pro mládež do 12 let nevhodné 

Pátek 30. 8. 
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

Sobota 31. 8. 
ve 20,30

Captain Marvel  
Snímek se odehrává v devadesátých letech dvacátého století a je tak zcela novým dobrodružstvím z dosud neviděného období filmového světa Marvel. 
Když Zemi zasáhne válka mezi dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu. 128 min. 
Vstupné: 80 Kč. Pro mládež do 12 let nevhodný
Ukončení sezony v letním kině MOSTKOVICÍCH.
Pozvánka na 29. ročník „Silvestrovského promítání“ 31. 12. 2019!
Součástí uvedeného vstupného je příplatek dle zák. 496/2012 Sb. na rozvoj české kinematografie.
Přijeďte do kina na kole, zdarma si jej můžete bezpečně uložit do stojanů v areálu kina!!!

Změna programu vyhrazena 
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.
Nám. J. V. Sládka 2, 796 04 Prostě-
jov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprpro-
stejov@ado.cz, tel. 608 228 464

MATEŘSKÉ CENTRUM – 
o prázdninách volná herna
V pondělí – 12. a 19. 8. 2019 
od 9–12 hod 

PRVNÍ ŠKOLIČKA 
provoz začíná 12. 9. 2019
každé úterý a čtvrtek od 8.30 
do 11.30 hod 
PŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI NA OB-
DOBÍ ZÁŘÍ–PROSINEC 2019
Dopolední adaptační kroužek pro 

děti od 2 do 4 roků. Účast v krouž-
ku usnadňuje přípravu na nástup 
do MŠ, připravuje na separaci 
od rodičů a navazování vztahů 
s vrstevníky v malé skupině a bez-
pečném prostředí.

Rodiče zveme na Kurz efektivní-
ho rodičovství
8 lekcí = 8 kroků k efektivnímu rodi-
čovství. Termíny lekcí: 24.  9., 1. 10.,  
8. 10., 15. 10., 22. 10., 5. 11., 12. 11., 
19. 11. od 17 do 19.30 hod
Cena za kurz je 600 Kč pro jednot-
livce, 1000 Kč za pár. V průběhu 
kurzu nabízíme hlídání dětí.
Cílem kurzu je, jak děti učit odpo-

vědnosti, jak jim pomoci překo-
návat překážky a čelit těžkostem 
v životě. Zaměříme se s postupy, 
jak dětem dát podporu při zvládání 
situací, a seznámíme se na přístu-
py, které pomáhají naplnění těchto 
cílů.
Přednášející Bc. Marcela Kořenko-
vá je lektorkou Kurzů efektivního 
rodičovství a terapeutkou v oblasti 
rodičovského poradenství.
Součástí semináře je hlídání dětí.
Kapacita je omezena, proto se pro-
sím nahlaste. 1url.cz/atZCj
Kde: Centrum pro rodinu Prostě-
jov, nám. J. V. Sládka 2, Prostějov-
-Krasice.

Více informací u Bc. Blanky  
Neckařové, tel: 608 228 464  
nebo e-mailem na adresu:  
cprprostejov@ado.cz.
V případě vašeho zájmu o někte-
rou z nabídek, se můžete přihlá-
sit u Bc. Blanky Neckařové, tel: 
608 228 464 nebo e-mailem na  
adresu: cprprostejov@ado.cz.

Aktivity projektu Rodina, tam vše 
začíná jsou podpořeny z dotačního 
programu RODINA A OCHRANA 
PRÁV DĚTÍ MPSV
Olomouckým krajem a statutárním 
městem Prostějov

Výročí měsíce
Významnou osobností našeho měs-
ta byl malíř Viktor Hohaus, od je-
hož narození tento měsíc uplyne sto 
třicet let. Malíř samouk, nesmírně 
talentovaný a svébytný umělec byl 
s Prostějovem spjatý přes padesát 
let. Stal se jeho jakýmsi výtvarným 
kronikářem. Zachycoval jeho atmo-
sféru, proměny i pulzující život.

Narodil se 30. srpna 1889 v Brně 
v rodině stolaře. Potom žil v Rousíno-
vě. Kreslení jej přitahovalo již od dět-
ství. Po vyučení se soukromě vzdě-
lával u malíře Samuela Brunnera. 
V Prostějově se poprvé objevil v létě 
roku 1914 s akademickým malířem 
Aloisem Kalvodou, který zde tehdy 
maloval známý obraz Pohled na Pro-
stějov z držovského kopce. Kalvoda 
byl dalším Hohausovým učitelem. 
Prostějov mladého umělce okouzlil 
natolik, že se sem potom odstěhoval. 

V letech 1. světové války byl  
u 8. brněnského pluku v sedmihrad-
ské Sibini. Také zde našel řadu 
námětů pro výtvarné ztvárnění. 
V letech 1924–1928 působil na Slo-
vensku jako spoluzakladatel Tova-
ryšstva výtvarných umelcov Tatran 
ve Važci. Od roku 1929 byl členem 
Klubu výtvarných umělců Aleš 
v Brně. 

Tvořil v duchu impresionismu, 
expresionismu a fauvismu. Na pře-
lomu dvacátých a třicátých let se 
přiklonil k sociální tematice. Navá-
zal tímto programově na zaměření 
skupiny pražské Umělecké besedy 
tvořené výtvarníky Václavem Raba-
sem, Miloslavem Holým, Karlem 
Holanem, Emilem Kotrbou a Janem 
Kotíkem. 

Především byl krajinářem. Kra-
jinu chápal jako životní prostředí 

člověka určité doby. V jeho tvorbě 
najdeme zákoutí prostějovských 
ulic, náměstí, motivy průmyslové-
ho města i periferie. Připomeňme 
například obrazy Pohled na Pros-
tějov od Vrahovic, Židovské uličky, 
Jarmark, Rybník v zimě, Kaplička 
sv. Floriána, Hlavní náměstí. Malo-
val také krajinu v okolí Prostějova, 
například plumlovský zámek, Žáro-
vice, Hamry. Z malířských technik 
uplatnil olejomalbu, akvarel, pastel, 
kvaš, perokresbu a temperu. Zná-
mými tvůrčími místy byly jeho ate-
liéry v hostinci Pod Žudrem, v ulici 
Karlov a v Mostkovicích.

Svoji tvorbu poprvé představil 
v Prostějově v roce 1923 v Národ-
ním domě. V roce 1924 vystavo-
val společně s malířem Eduardem 
Wirthem v pavilonu Smetanových 
sadů v Olomouci. Další samostatné 

výstavy v Prostějově byly v letech 
1972 a 1979. V letech 1967 a 1969 
vystavoval v Brně. Prostějované se 
mohli s jeho tvorbou seznámit v roce 
2013 v Galerii ve Školní ulici a v roce 
2015 v Galerii club Mánes. Jeho ob-
razy se nacházejí v Muzeu a galerii 
v Prostějově a v městské obrazové 
sbírce. Při otevření městské galerie 
loni v zámku bylo možno vidět také 
Hohausův akvarel – interiér chrámu 
Milosrdných bratří v Prostějově.

Viktor Hohaus zemřel 12. ledna 
1981 ve svých jednadevadesáti le-
tech v Mostkovicích. Jeho přítel aka-
demický malíř František Havránek 
jej plným právem označil „za malíře 
nevšedního nadání, který se pilným 
studiem, praktickým a teoretickým, 
vypracoval k svéráznému vyjadřová-
ní barvou a kresbou“.

Hana Bartková

ICM
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  
19. července do 12. srpna bude 
ICM Prostějov z provozních důvodů 
zavřeno.
Aktuální informace vždy najdete 
na našich stránkách www.icmproste-

jov.cz.
Akce plánované na srpen
Prázdninové herní úterky
Přijďte si zahrát hry, které znáte, 
a naučit se ty, které neznáte. Pět 
prázdninových úterků se od 12.00 
do 16.00 budeme těšit na tebe a tvé 
kamarády. Kdy a jaké hry budeme 
hrát v srpnu?
13. srpna – Pictomania

20. srpna – Múza
27. srpna – V pasti
Budete si moct také zatančit na DDR 
tanečních podložkách, vyzkoušet si 
soutěžní kvízy a pro nejzdatnější hrá-
če budou nachystány speciální ceny.
Prázdninová soutěž – Popřej Íčku, 
pošli…!
Informační centrum pro mládež 
Prostějov slaví 18 let a na prázdniny 

vyhlásilo velkou letní soutěž. Vyfoťte 
se na svých prázdninových cestách 
a pošlete nám svůj pozdrav do jedné 
ze tří soutěžních kategorií. Soutěžit 
můžete o únikovou hru Fakescape, 
lístky do virtuální reality Golem, 
dort, powerbanku nebo karetní hru. 
Uzávěrka soutěže je 15. září 2019. 
Více informací najdete na  
www.icmprostejov.cz/poprej-icku. 



28 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

KINO PROSTĚJOV

KINO METRO 70
Školní 1, 796 01 Prostějov 
E: kino@metro70.cz
T: 582 329 641/642
 
Pokladna je otevřena hodinu před prvním 
představením dne. Online prodej vstupenek 
na www.metro70.cz, rezervace neposkytujeme. 
Změna programu vyhrazena. Z akcí v kině mohou 
být za účelem propagace pořizovány fotografie.

Není-li uvedeno jinak, je cena všech představení 
130 Kč, 3D za 150 Kč, FILMOVÝ KLUB za 100/80 Kč, 
PRO DĚTI sleva 20 kč pro děti do 12 let. 

8
SRPEN

18. NE 10:30 LVÍ KRÁL PRO DĚTI 
   15:00 HODINÁŘŮV UČEŇ PRO DĚTI 
   17:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU  
   20:00 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW 

19. PO 17:30 HODINÁŘŮV UČEŇ PRO DĚTI 
   20:00 BECASSINE! FK | KOMEDIE

20. ÚT 17:30 PŘES PRSTY PŘEDPREMIÉRA | KOMEDIE | 101’

   20:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU   

21. ST  17:30 HODINÁŘŮV UČEŇ PRO DĚTI 
   20:00 JAKO Z FILMU FK | EXPERIMENTÁLNÍ

22. ČT  17:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU   
   20:00 KRVAVÁ NEVĚSTA HOROR | 96’

23. PÁ 15:30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK PRO DĚTI 

   18:30 BEETHOVENOVA DEVÁTÁ 
      BERLÍNSKÁ FILHARMONIE | PŘÍMÝ PŘENOS KONCERTU | 150,-

   22:00 KRVAVÁ NEVĚSTA 

24. SO 15:30 HODINÁŘŮV UČEŇ PRO DĚTI 
   17:30 PŘES PRSTY  
   20:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU   

25. NE 10:30 HODINÁŘŮV UČEŇ PRO DĚTI 
   15:30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK PRO DĚTI 3D

   17:30 PŘES PRSTY 
   20:00 ANNA AKČNÍ | 118’

26. PO 17:30 HODINÁŘŮV UČEŇ PRO DĚTI 
   20:00 BOUŘLIVÉ VÝŠINY  FK | ROMANTICKÝ

27. ÚT 17:30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK TITULKY  

   20:00 ANNA 
  
28. ST  17:30 HODINÁŘŮV UČEŇ PRO DĚTI 
   20:00 INTIMNÍ OSVĚTLENÍ FK | KOMEDIE

29. ČT  15:30 PŘES PRSTY BABY BIO

   17:30 ANGRY BIRDS VE FILMU 2 PRO DĚTI  3D | ANIMOVANÝ | 97’

   20:00 PŘES PRSTY  
 
30. PÁ 15:30 ANGRY BIRDS VE FILMU 2 PRO DĚTI 
   17:30 PŘES PRSTY   
   20:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU   
   21:00 CHERNOBYL            
      MARATON SERIÁLU HBO | LETNÍ KINO V KOLÁŘOVÝCH SADECH | ZDARMA 

31. SO 15:30 ANGRY BIRDS VE FILMU 2 PRO DĚTI 
   17:30 PŘES PRSTY   
   20:00 KRVAVÁ NEVĚSTA  
   21:00 COCO LETNÍ KINO | 105’ | 50,-

1. ČT  17:30 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW AKČNÍ | 134’

   20:00 ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY  KOMEDIE | 102’

2. PÁ  15:30 TLAPKOVÁ PATROLA   PRO DĚTI I ANIMOVANÝ | 66’

   17:30 LVÍ KRÁL RODINNÝ | TITULKY | 118’

   20:00 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW 
  
3. SO  15:00 LVÍ KRÁL PRO DĚTI 

   17:30 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW  
   20:00 APOLLO 11 DOKUMENT | 93’ | 200,-

4. NE  10:30 TLAPKOVÁ PATROLA  PRO DĚTI 
   15:00 LVÍ KRÁL PRO DĚTI 3D

   17:30 IBIZA KOMEDIE | 86’

   20:00 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW 

5. PO  17:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 PRO DĚTI | ANIMOVANÝ | 86’

   20:00 SLUNOVRAT FK | HOROR 

6. ÚT  17:30 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA    
      AKČNÍ | 130’ | 100,-

   20:00 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW 
  
7. ST  17:30 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW   
   20:00 JE MI FAJN S.R.O. FK | KOMEDIE 

8. ČT  17:30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 
      PRO DĚTI | ANIMOVANÝ | 100’

   20:00 NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT HOROR | 111’

9. PÁ  15:30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK PRO DĚTI 3D

   17:30 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW   
   20:00 SLUNOVRAT   

10. SO 15:30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK PRO DĚTI 

   17:30 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW   
   20:00 SLUNOVRAT   
   21:30 TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
       LETNÍ KINO | 114’ | 50,-

11. NE 10:30 LVÍ KRÁL PRO DĚTI 

   15:30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK PRO DĚTI  3D

   17:30 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW   
   20:00 NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT   

12. PO 17:30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK TITULKY 

   20:00 ZATOULANÝ FK | DRAMA

13. ÚT 15:00 PAVAROTTI  METRO SENIOR | DOKUMENT

   17:30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK PRO DĚTI

   20:00 AVENGERS: ENDGAME + BONUSY AKČNÍ | 100,-

14. ST  17:30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK PRO DĚTI

   20:00 SPITFIRE FK | DOKUMENT

15. ČT  17:30 HODINÁŘŮV UČEŇ PRO DĚTI | POHÁDKA | 102’

   20:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU KOMEDIE | 159’

16. PÁ 15:30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK PRO DĚTI 3D

   17:30 HODINÁŘŮV UČEŇ PRO DĚTI

   20:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU   

17. SO 15:30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK PRO DĚTI

   17:30 HODINÁŘŮV UČEŇ PRO DĚTI 
   20:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU   
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Vykoupíme a v hotovosti zaplatíme 
starožitný nábytek, chromový, umakartový 

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

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

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

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

Neváhejte a zavolejte – tel.: 773 113 303

INZERCE
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15Krakovská 14, 779 00 Olomouc, www.chocobonte.cz, tel.: 775 905 717

Poskytujeme náhradní plnění.

Rádi bychom Vám nabídli možnost netradiční prezentace Vaší fi rmy, 
pro obchodní partnery nebo zaměstnance, formou kvalitní čokolády 

či ručně vyráběných pralinek, v originálním obalu s grafi ckou úpravou 
v designu Vaší fi rmy. Grafi ku Vám rádi zdarma připravíme.

Originální obaly vyrábíme již od 30 ks.

Obdarujte své obchodní partnery
kvalitní čokoládou

Prezentujte svůj podnik vlastním obalem

ČOKOLÁDA

ve VAŠEM DESIGNU

BERLÍNSKÁ FILHARMONIE: 
BEETHOVENOVA DEVÁTÁ  
DE | 2019 | PŘÍMÝ PŘENOS KON-
CERTU 180‘ | 150,- | MP

Nadešel čas, aby Kirill Petrenko popr-
vé stanul před Berlínskou filharmonií 
jakožto její nový vrchní dirigent. Při této 
slavnostní příležitosti, která je zároveň 
zahajovacím koncertem nové sezóny, 
zazní slavná Beethovenova Symfonie 
č. 9 za hlasového doprovodu soprani-
stky Marlis Petersenové. A vy můžete 
být v pátek 23. srpna od půl sedmé 
večer při tom. Jde o jedinečnou udá-
lost, která se již nebude opakovat.

TENKRÁT V HOLLYWOODU
US | 2019 | komedie | Quentin Taran-
tino | 159‘ | titulky | 130,- | 15+

Ve filmu Hanebný pancharti, jenž budete 
mít možnost poslední červencovou sobotu 
vidět znovu na plátně v rámci našeho letní-
ho kina, Quentin Tarantino popravil Adolfa 
Hitlera ve fiktivním pařížském kině za po-
moci hořlavého filmového materiálu. Taran-
tinova neuhasitelná láska ke kinematografii 
a smysl pro alternativní minulost jsou zákla-
dem i jeho dlouho očekávaného snímku o 
televizním herci Ricku Daltonovi (Leonardo 
DiCaprio), který se rozhodne na konci 60. 
let prorazit v Hollywoodu.

CHERNOBYL MARATON
US/GB | 2019 | historický | Craig Mazin 
5x60‘ | zdarma | 30. 8. od 21:00

Americký scenárista nezávazných ko-
medií Scary Movie či Pařba v Bangkoku 
Craig Mazin šokoval filmové a televizní 
nadšence vážně pojatým dokudrama-
tem o největší jaderné katastrofě v dě-
jinách lidstva. Minisérie Chernobyl te-
levizní stanice HBO okamžitě po svém 
uvedení vzbudila silný mediální ohlas a 
vyšplhala se na vrchol diváckých žebříč-
ků. Exkluzivní venkovní projekci všech 
pěti dílů od 21:00 u prostějovské hvěz-
dárny budou předcházet dvě atomové 
popularizační přednášky od 19:00.

SLUNOVRAT
US | 2019 | horor | Ari Aster | 146‘ | titulky  
100(FK)/130,- | 15+

Nezávislá produkční společnost A24 
dlouhodobě představuje záruku kvality 
na poli alternativy k filmovému mainstre-
amu a daří se jí do svých řad lákat celou 
řadu mladých režisérských talentů. Jed-
ním z nich je i Ari Aster, který teprve loni 
fanoušky žánru překvapil debutem Dě-
sivé dědictví, rodinnou tragédií v hávu 
okultního hororu. Ve Slunovratu hledá 
mladá Američanka (Florence Pugh) po 
rozchodu s partnerem útočiště na švéd-
ské pohanské slavnosti, která se pomalu 
zvrhává do sluncem zalité noční můry.

KINO PROSTĚJOV | SRPEN 2019
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VEŘEJNÁ SBÍRKA
Elenka je  tříletá holčička s Westovým syndromem – 
nejtěžší formou dětské epilepsie. 
Sama nedokáže stát ani sedět, neudrží sama hlavičku. 

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

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

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

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

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

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

Zámek Čechy pod Kosířem, Vlastivědné muzeum v Olomouci a Olomoucký kraj
Vás pod záštitou Mgr. Dalibora Horáka, náměstka hejtmana Olomouckého kraje, 
zvou na

Sobota 24. srpna 2019
od 19 hodin v prostoru u zámecké oranžérie

Předprodej: zámek Čechy pod Kosířem, Vlastivědné muzeum v Olomouci a kancelář FTL v Prostějově
Více informací na tel. 773 784 110, www.zamekcechy.cz nebo na www.facebook.com/zamekcechypodkosirem

Vstupné 250 Kč

Zámecký ples
Open-air

v romantickém stylu
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15. 9.
2019
1300–1800
Pevnost poznání

Olomouc

Na co se můžete těšit:
• vědecké show • rodinná hra „Cesta pěstouna“ 
• zábavné aktivity pro děti • hudební vystoupení 
•  lmová promítání • besedy s pěstouny 
• konzultace s odborníky na náhradní rodinnou péči 
• výstavu „Jsem pěstoun“

Vstup na akci je ZDARMA
zvýhodněné vstupné 75 Kč do Pevnosti poznání
a k tomu ZDARMA vstup do planetária a na gyroskop
50% sleva na vstup do expozice Prachárna

Akce se koná pod záštitou hejtmana 
Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka. 

Vy
st

ou
pí

 youtuber LUKEFRY

+      AUTOGRAMIÁDA

RODINA
JE OK

www.rodinajeok.cz

Bezpečně do školy 
s Českou pojišťovnou
31. 8. 2019 od 14.00 hodin 
Kolářovy sady, Prostějov

Dětský den se koná pod záštitou Aleny Raškové, političky Zdravého města Prostějova a Milady 
Sokolové, náměstkyně primátora a předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.

Během akce bude probíhat autogramiáda hokejistů A Teamu LHK Jestřábi Prostějov 
a bude otevřena hvězdárna pro pozorování Slunce.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO RODIČE A DĚTI SE SPOUSTOU 
POUČNÝCH SOUTĚŽÍ A ODMĚNOU PRO ZÁVODNÍKY

Partneři: Speciální host:

Jsem rád, že...
Jsem rád, že konečně i na naší 
prostějovské radnici o svátku 
sv. Cyrila a Metoděje zavlála 
moravská vlajka. Prostějov se 
tak dostal do společnosti 1519 
obecních úřadů a magistrátů, 
které vlajku letos vyvěsily, při-
čemž těchto úřadů je na Mo-
ravě asi 1900. Takto se vlajka 
může vyvěšovat během roku 
i při jiných svátcích, slavnos-
tech a hodech. 5. července, 
na sv. Cyrila a Metoděje, se tak 
uctila památka těchto učen-
ců a patronů Moravy, Slovanů 
a také od roku 1985 patronů 
celé Evropy.

Náš stát je tvořen třemi his-
torickými zeměmi, a tak zde 
žijí Češi – Moravané – Slezané. 
A město Prostějov leží na Mo-
ravě. Může být proto hrdé, že 

i jeho bohatá městská historie 
je součástí starší historie Země 
moravské, jež byla zaznamená-
na už v roce 822 v Letopisech 
království Franků.

Tato vlajka je i vyjádřením 
úcty k našim předkům, kteří 
zde na Moravě vytvořili mnohé 
duchovní, kulturní i materiální 
hodnoty. Mnozí zde za svobodu 
položili své životy. Neměli by-
chom zapomínat.

Za vyvěšení vlajky Mora-
vy na radnici patří Magistrátu 
města Prostějova mé díky.

Výtvarník Jan Jankůj, 
 člen vedení historické  
a osvětové společnosti  

Moravský národní kongres 
a předseda pro oblast Haná.

BONSAI KLUB HANÁ  
při ZO ČZS Prostějov 1 slaví jubileum
Kdo by v r. 1990 tušil, že se z jedné 
náhodné výstavy bonsají stane o 9 let 
později tradice s pravidelnou výstavní 
činností. Je to jen díky tomu, že jsme 
stále nadšení pěstitelé s přátelskými 
vztahy a láskou k bonsajím.

Členy ČZS jsme se stali až v r. 2011, 
Začínalo nás asi 10 „skalních nad-
šenců“. Díky výstavám se k nám 
přidávali další zájemci o pěstování 
bonsají. Máme možnost se scházet 
v klubovně ÚS ČZS na Daliborce, 
kde se vlastně konala ta úplně první 
výstava ještě spolu s kaktusáři. Pořá-
dáme tam tzv. volné dílny, na které 
zveme i nečleny, mohou si donést 
své stromy a tvarovat podle rad po-
zvaného lektora, vždy významného, 
zkušeného pěstitele z ČR.

Každoročně se na pozvání Ochrán-
ců přírody IRIS účastníme Dne ži-
votního prostředí, kde soutěžící děti 
určují podle listů bonsajových stromů 
druhy stromů rostoucích kolem nás. 
Zdaleka ne všichni poznají lípu nebo 
javor, a to ani rodiče nebo prarodiče. 
Takže děláme i osvětovou činnost pro 
děti.

Výstavy pořádáme v obcích a měs-
tech na Prostějovsku a Vyškovsku. Le-
tos poprvé jsme vystavovali na zám-
ku v Bučovicích, a to tak úspěšně, že 
jsme hned dostali pozvání na příští 
rok. Jen v Prostějově se nám nedaři-
lo najít stálé místo, vystavovali jsme 
např. v muzeu, u Milosrdných bratří, 
v zahradě stacionáře Lipka na Tetíně, 
naposled v Rajské zahradě u kostela 
Povýšení sv. Kříže. A letos poprvé 
budeme vystavovat na nádvoří 
prostějovského zámku. To díky 
spolupráci a pochopení zaměstnanců 
magistrátu a Domovní správy města 
Prostějova. Děkuji tímto p. Gáborové, 
p. Kajlíkové, p. Průšovi, p. Sokolové, 
p. Zapletalovi.

Chceme naši dvacetiletou výstav-
ní činnost oslavit, zahájíme výstavu 
vernisáží dne 12. září 2019 v 17 hodin 
na nádvoří zámku v Prostějově. Srdeč-
ně vás zveme také na samotnou výsta-
vu ve dnech 13.–15. září. O programu 
budeme informovat příští měsíc.

Sledujte také naše webové stránky  
www.bkhana.cz

-mi-



33PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

INZERCE

RV
19

00
00

7/
09

Pokud doma řešíte, kam se vydat na zimní nebo jarní rodinnou 
dovolenou, máme pro vás ověřený tip. Je to jen pár dní, co 
jsme se vrátili z tyrolského Albachtalu, který je od českých 
hranic něco málo přes tři hodiny automobilem. A vzhledem 
k tomu, co zde najdete, cesta stojí rozhodně za to.

Alpbachtal: Pohodové rodinné lyžování 

Dvě propojená tyrolská údolí 
Alpbachtal a Wildschönau se řadí 
po bok největších rakouských ly-
žařských regionů, navíc označeno 
jako „přátelské k rodinám“. Region 
si navíc v roce 2017 odnesl oceně-
ní za nejlépe připravené sjezdovky, 
což můžeme potvrdit. Především ty 
méně náročné pro děti a začáteční-
ky nebo v případě nočního lyžová-
ní, které nabízí nezapomenutelný 
zážitek a můžete jej završit večeří 

v typické tyrolské chalupě s lokál-
ními delikatesami typu sýrových 
fondue, špeclí či místní knedlíčko-
vé polévky.

Letošní rok navíc nabízí skvělé 
sněhové podmínky, a to v celé ob-
lasti. Celkem můžete projet 109 km 
sjezdovek, svézt se 45 lanovka-
mi nebo vleky a také zajet do dvou 
snowparků. Doporučujeme dětský 
klub Juppi Kid ś Club Reith v údo-
lí Alpbachtal, který je zdarma pro 
všechny děti v údolí ubytované. 
Když si chcete odpočinout nebo ne-
chcete celý den strávit na sjezdov-
kách, tak jsou zde tři sáňkařské 
dráhy (půjčovny mají dost sáněk), 
nebo si můžete vyzkoušet stále po-
pulárnější skitouring, u nás ozna-
čovaný za skialpinismus.

Co se týká zázemí, region si 
drží typickou lokální kulturu, 
a tak jsou rodinné penziony, hotely 
i chalupy vystavěny a rekonstruo-
vány podle tradiční architektury. 

Uvnitř můžete čekat i pětihvěz-
dičkový komfort, jako například 
v „Der Alpbacherhof Natur & Spa 
Resort“, který nabízí 1 000 m2 we-
llness zázemí. Ale převažují ce-
nově dostupnější rodinné pen-
ziony, které si s těmi nejlepšími 
moc nezadají. Vzhledem k zacho-
vání kouzla tyrolské oblasti jsou 
zde ubytovací kapacity omeze-
ny, což má svou výhodu v podobě 

Martin Březina

nepřeplněných sjezdovek. Dopo-
ručujeme také sledovat možnosti 
rodinných balíčků a slev. Přejeme 
příjemné zimní zážitky.

  Foto | G. Grießenböck

  Foto | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

DŮLEŽITÉ ODKAZY

www.skijuwel.com
www.alpbachtal.at 
www.wildschoenau.com

Po roce opět pochodovaly  
vojenskými lesy červené 
barety
Více jak 700 lidí různého věku a po-
hlaví se zúčastnilo poslední červnovou 
sobotu již tradičního pochodu „Po sto-
pách 22. výsadkové brigády“. Spolek 
ČERVENÉ BARETY, z.s.. zorganizo-
val pochod, jehož letošní 7. ročník nesl 
čestný název po sedmém veliteli, který 
velel prostějovskému elitnímu útva-
ru 8280, plk. Luďku Skácelovi. Tratě 
byly opět dvě. Letos zhruba dvě třeti-
ny pochodujících vzhledem k vysoké 
teplotě ovzduší využilo možnosti jít 
kratší vzdálenost. Na startu nechyběli 
ani bývalí velitelé. Všichni účastníci si 
nejprve minutou ticha uctili památku 
na nedávno zesnulého třetího velitele 
genmjr. Čestmíra Hrbka. Celkově již 
útvaru s působností v Prostějově ve-
lelo 15 velitelů. Letos se pochodu zú-
častnilo 8 velitelů a vdova po prvním 
veliteli Věra Mansfeldová. 

Organizátoři připravili pro účast-
níky absolvovaného pochodu i doplň-
kovou střeleckou soutěž o hodnotné 
ceny. Nejrychlejšími běžci byl za muže 
třináctý velitel brig. gen. Karel Řehka, 
o kterém je známo, že rád běhá dlou-
hé tratě. Za ženy potom příslušnice 
aktivních záloh Petra Kurfiřtová. Oba 
převzali z rukou partnerské společ-
nosti krásné plynové pistole. Jejich 
start odstartoval sedmý velitel v po-
řadí, po němž je pochod pojmenován, 

dnes již plk. gšt. v.v. Luděk Skácel. 
Akci pravidelně navštěvují výsadkáři 
ze Slovenska. Tradičně jezdí členové 
klubů vojenských výsadkářů Sloven-
ské republiky. Letos přijela i velmi po-
četná skupina z „Únie vojnových vete-
ránov SR“. Organizátory těší, že o akci 
projevila opět zájem i početná skupina 
polských výsadkových veteránů, kteří 
se mnozí pochodu zúčastnili již po-
třetí. Toto velké rekreačně sportovní 
setkání tak umožňuje navazovat i me-
zinárodní přátelství a dává příležitost 
a možnost vyměňovat si s těmito lidmi 
své poznatky a zkušenosti.

Zahájení pochodu se zúčastnili 
mimo bývalé velitele i dva hosté, a to 
primátor města Prostějov František 

Jura a starostka města Plumlov Ga-
briela Jančíková, jejímž katastrem 
část trasy procházela. Velké poděko-
vání patří statutárnímu městu Pros-
tějov za finanční příspěvek z veřejné 
finanční podpory. Poděkování patří 
i všem partnerům, kteří přispěli ať už 
finančně, nebo materiálně na organi-
zaci. Hlavní organizátoři jsou rádi, že 
se mohli i letos opřít o mateřský klub 
výsadkových veteránů Prostějov, 
který tradičně pomáhá na stanovi-
štích a pracovištích. Velký dík patří 
i dobrovolníkům, kteří každoročně 
přistupují k akci profesionálně. Bez 
jejich pomoci by úroveň akce nebyla 
tak vysoká. 

Michal Mucha



34 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

Daniel Babor má stříbro  
z mistrovství Evropy na dráze

Závodník týmu TUFO-PARDUS 
Prostějov má za sebou první dis-
ciplínu v rámci mistrovství Ev-
ropy juniorů a U23 v belgickém 
Gentu a hned dosáhl na cenný 
kov. 

Ve scratchi nestačil pouze 
na Moritze Malchareka z Němec-
ka a dosáhl na svou první medaili 
z vrcholné akce v této kategorii. 

„Z medaile mám radost, nic-
méně mě čeká ještě bodovačka 
a madison, kde budu startovat 
společně s Petrem Kelemenem, 
takže nemůžu usnout na vavří-
nech a chci se koncentrovat také 
na tyto disciplíny,“ řekl k velké-
mu úspěchu Babor. 

Pro prostějovský tým se jedná 
o další velký úspěch této proza-

tím velmi vydařené sezóny: „Dan 
je ve vynikající formě, kterou má 
mimo jiné také díky kvalitnímu 
programu, který letos tým ab-
solvuje. Z medaile z takové akce 
máme velkou radost, ukazuje to, 
že jdeme správným směrem,“ ko-
mentuje úspěch svěřence spor-
tovní ředitel Michal Mráček. 

-jl-

Korfbalový úspěch
V termínu 5.–9. 7. se konalo kor-
fbalové mistrovství Evropy hráčů 
do 15 let v Maďarské Dunakeszi, 
na kterém nechyběl ani český tým 
vedený prostějovskými trenéry 
Martinem Šnévajsem a Anetou 
Lešanskou. Výběr talentované 
mládeže odehrál celkem dva tur-
naje – halový turnaj, kde získal 
bronzové medaile, a turnaj v bea-
chkorfbalu, který český tým ovlá-
dl a stal se mistrem Evropy ve své 
kategorii. Třešničkou na dortu 
bylo vítězství i druhého týmu 
na šampionátu „Rising stars“, 
tedy budoucích patnáctiletých re-
prezentantů. Na úspěchu má po-
díl i statutární město Prostějov, 

které hráčům umožnilo trénovat 
na beach kurtu na náměstí. Sou-
částí úspěšných týmů bylo kromě 
prostějovských trenérů i sedm 
odchovanců místního korfbalové-
ho klubu SK RG Prostějov.

Fotka z beachkorfbalu (pouze 
s prostějovskými hráči a trenéry): 
dole zleva Aneta Lešanská (tre-
nérka), Adéla Vaková, Lenka Bu-
riánková, Eliška Křížková, naho-
ře zleva Josef Valenta (asistent), 
Tomáš Buriánek (asistent), Jan 
Nedbal, František Valenta, David 
Jankovič, David Novák, Martin 
Šnévajs (trenér), Vojtěch Ošťádal 
(asistent).

Aneta Lešanská

SPORTOVNÍ 
HRY SENIORŮ 
PROSTĚJOVSKÉHO 
REGIONU 2019

Zdravé město Prostějov a Do-
movní správa s.r.o. pořádají  
2. ročník Sportovních her se-
niorů prostějovského regionu 
dne 22. srpna 2019.

Na akci zveme všechny aktiv-
ní seniory, kteří mají chuť dělat 
správné věci. Sportovní hry na-
bídnou účastníkům také spole-
čenský zážitek v krásném areá lu 
koupaliště ve Vrahovicích. Pro 
přítomné bude připraveno malé 
občerstvení a kulturní vystoupe-
ní. Odpoledne se ponese v du-
chu zdravého pohybu.

Důležité je zúčastnit se a do-
kázat sám sobě, že věk je jenom 
číslo.

Za organizátory se na  
vás těší Marie Hájková 

a Alena Dvořáková.

Ilustrační foto
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Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

Hudební divadlo Karlín ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla v Plzni uvádí 

kultovní MUZIKÁL

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

V  H L AV N Í  R O L I 

VOJTĚCH DYK
   H U D B A / T E X T Y / L I B R E T O 

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ
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Prostějovský nohejbalista Tomáš  
Roba ve světovém poli singlistů
Spartak Čelákovice pořádal v sobotu 
29. června 2019 mistrovství ČR mužů 
v singlech, které bylo letos poprvé jako 
OPEN za účasti i dalších světových 
singlistů ze Švýcarska, Rumunska, 
Maďarska a dalších států. Ve star-
tovní listině bylo celkem 32 singlistů, 
kde téměř každý hráč představoval 
velkou kvalitu. Za TJ Sokol I Prostějov 
startovali dva singlisté, a to L. Pírek  
a T. Roba. Hráči byli nasazeni do 8 zá-
kladních skupin, z nichž do osmifinále 
postupovali vždy dva nejlepší z každé 
skupiny.

Lukáš Pírek měl ve své skupině 
úřadujícího juniorského mistra světa 
Jana Hanuse, dále Sýkoru a Beránka. 
Nevedl si vůbec špatně, hned ve svém 
prvním zápase měl s Hanusem dva 
mečboly na první senzaci šampio-
nátu. Bohužel tuto šanci neproměnil 
a ve druhém zápase svedl naprosto 
vyrovnanou bitvu se Sýkorou, kde ov-

šem opět smolně prohrál a z dalších 
bojů byl vyřazen.

Náš prostějovský excelentní 23letý 
singlista Tomáš Roba, který letos  
v 1.lize prohrál pouze 2 utkání, začal 
svou velkou jízdu zápasem s medailis-
tou ze světového šampionátu před ně-
kolika roky Karlem Hronem z Liaporu 
Karlovy Vary senzačně, po skvělém 
výkonu vyhrál 2:0 a jednoho z favori-
tů na medaile poslal předčasně domů. 
V dalším zápase své skupiny hrál vy-
rovnaný zápas s posledním mistrem 
světa Ondrou Vítem ze Žatce, kterému 
podlehl až po velkém boji 7:10–8:10 
a mohl slavit postup do osmifinále 
Open mistrovství ČR.

V zápase o postup do vysněného 
čtvrtfinále neměl domácí extraligový 
hráč Čelákovic žádnou šanci a po se-
tech 10:8 a 10:0 !! byl Roba mezi nej-
lepšími 8 singlisty šampionátu. V jed-
nom z nejdramatičnějších soubojů 

celého mistrovství porazil v boji o po-
stup do semifinále juniorského mistra 
světa v této disciplíně Hanuse z MNK 
Modřice 2:1 po setech 5:10– 10:9 
a 10:9 a s celým zbytkem týmu Sokola 
I Prostějov slavil senzační úspěch své 
dosavadní kariéry. V boji o postup 
do finále ovšem extraligový reprezen-
tant z Čelákovic Kolenský nezaváhal 
a jasně Toma přehrál 2:0, kdy již byla 
na našem mladém nohejbalistovi pa-
trná únava z nesmírně vyčerpávající-
ho šampionátu. V boji o bronz ovšem 
ze sebe vydal všechny zbytky sil a jas-
ně přehrál Janíka z Českého Brodu 
po setech 10:6 a 10:4 a již mohl čekat 
slavnostní vyhlášení vítězů. Přitom 
Janík předtím vyřadil našeho mistra 
světa Víta, což byla největší senzace 
mistrovství.

Komentář trenéra Beneše k tomu-
to skvělému úspěchu :

Co říci k tomuto výsledku? Když 

Tomáš přebíral bronzovou medaili 
od šéfa Českého nohejbalového svazu 
Kleníka, musel jsem jednomu z diváků 
říci, aby mě štípnul, jestli se mi to nezdá. 
Je to největší úspěch hráče v prostějov-
ském dresu v kategorii mužů a navíc 
v otevřeném šampionátu a v nejtěžší 
nohejbalové disciplíně – singlu. Tuto 
vydřenou medaili počítám za svůj 
největší trenérský úspěch, a to přes  
36 mistrovských titulů v mládežnic-
kých kategoriích a dalších cca 40 me-
dailích z mládežnických šampionátů. 
Tomáš Roba hrál fantasticky, a když 
nepočítám slovenského reprezentan-
ta a rovněž medailistu ze světových 
šampionátů Laco Stupáka na 2. mís-
tě, je Tomáš prakticky vícemistrem 
ČR v singlech pro tento rok. Na tomto 
úspěchu má rovněž velký podíl i jeho 
týmový parťák Lukáš Pírek, který se 
s ním cca poslední měsíc intenzívně 
připravoval, což také Roba vysoce hod-
notil. Trenér Richard Beneš
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Najdete je?

S O Ú E D L B D S K K E

A P D A K R O P S Ú O D

G Ř Ž P N O F Č I H N R

K Í E O A K K V S T T Ž

L R C C Ř D E O I J E Z

O O A É M J C D U Š J O

L D L F T A Í S N T N P

T A K V I Ř Á Z R R E G

Ě U Y Y T R S T B Ě R K

V E C P Z V A N M A B K

S Á E K O L A M P L M S

Z T R H J A K V O R Á Ž

EKOKOUTEK

EKOLAMP

KONTEJNER

ODPAD

PŘÍRODA

RECYKLACE

SBĚR

SVĚTLO

TŘÍDIT

ÚSPORKA

ZÁŘIVKA

ŽÁROVKA

Používáte doma úsporné světelné zdroje? Jestli ano, dobře děláte. Jejich 
používáním šetříte nejen peníze, ale i přírodu. Když doslouží, je však potře-
ba odnést je na sběrné místo, jen odtud se totiž dostanou k recyklaci. Nej-
bližší sběrné místo vám pomůže najít mobilní aplikace „Kam s ní?“, kterou si 
můžete zdarma stáhnout do svého mobilu nebo tabletu.  
Slova v naší osmisměrce ale musíte najít sami. Je jich celkem 12 a jsou ve-
psána různými směry - vodorovně, svisle i šikmo.

Přehled odchycených psů v Prostějově, které je 
možné si osvojit
Liga na ochranu zvířat ČR místní or-
ganizace Olomouc, pobočný spolek
Telefon:  585 418 484, e-mail: olo-
mouc.utulek-loz@seznam.cz 
Aktuální přehled odchycených psů 
najedete na webových stránkách 
útulku: http://www.olomouckyutu-
lek.cz

Evid. č. 5901 (Denny) 

– pes kříženec, nalezen dne 10. 6. 
2019, místo nálezu: ul. Vrahovická

Evid. č. 5916 (Enrico) 

– pes stafordšírský teriér, nalezen 
dne 14. 6. 2019, místo nálezu: ul. Ur-
čická

Evid. č. 5919 (Rain)

– pes rhodéský ridgeback, nalezen 
dne 18. 6. 2019, místo nálezu: Vra-
hovice, ul. Čs. odboje

Evid. č. 5920 (Cherli) 
– fena belgický ovčák, naleze-
na dne 18. 6. 2019, místo nálezu: 
Vrahovice, ul. Jano Köhlera, čip č. 
939000010196409

Evid. č. 5927 (Jupiter) 
– pes kříženec, 
nalezen dne 
21. 6. 2019, 
místo nálezu: 
ul. Čechovická
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Co pro nás dnes znamená svátek  
sv. Cyrila a sv. Metoděje?

Den volna navíc, aniž víme 
proč? Prožití sváteční atmosféry 
na mších svatých a pak příjemné 
společenství mezi svými blízký-
mi. Nebo zcela něco jiného? 

Položila jsem si otázku, kdyby 
naši moravští věrozvěstové k nám 

zavítali dnes, kam by zamířili a co 
by měli za úkol. Mám představu, 
že by se snažili nenásilně oslovit 
všechny, vždyť mimo víry v Boha 
u nás zavedli písmo zvané cyri-
lice, šířili vzdělanost a hlásali 
křesťanství srozumitelnou řečí, 
založenou na pochopení a lásce 
k bližnímu.

 Dne 5. 7. 2019 na mši v kostele 
sv. Cyrila a Metoděje vyzdvihl náš 
nově vysvěcený jáhen Ing. Honza 
Černý  jejich význam a připome-
nul, že v jejich době a následně 
cca na 200 let byla tehdejší sta-
roslovanština na špičkové úrovni 
a byla jedním z mezinárodních 
jazyků, ve kterém se sloužila mše 
svatá společně s aramejštinou, la-
tinou, řečtinou.

Cesta služby lidem není jed-
noduchá, to nakonec znají mno-
zí z nás. Lze usuzovat, že oba 
rodní bratři i bratři v Kristu sv. 
Cyril a sv. Metoděj nebyli žádní 
„hrr“ a své názory i smysl života 
rozumně vysvětlovali, pokojnou 
cestou objasňovali, žádné nási-
lí. To bylo dobré a moudré. Tlak 
plodí vždy protitlak.

Jak lze přenést jejich úsilí do jed-
nání našeho zastupitelstva? Moje 
představa, že by vedoucí koalice 
byla tvořena zástupci všech stran, 
byla a patrně je naivní, přesto by se 
mi velmi líbila. Bylo by více názorů 
a jednání Rady statutárního města 
Prostějova by byla patrně bouřlivěj-
ší. Ale jsme všichni zvoleni občany 
našeho města, kteří šli odpovědně 

volit a směřování města Prostějo-
va jim není lhostejné. Přimlouvám 
se tedy za společná jednání všech 
zastupitelů, za vzájemný respekt 
a snahu budovat naše město dál.

Než popřeji dobré prožívání 
prázdnin a dovolených, ještě jed-
no sdělení.

Byla jsem požádána široké ve-
řejnosti sdělit, že ve farnosti Po-
výšení sv. Kříže (hlavní kostel Fi-
lipcovo nám. vedle muzea) bude 
mít roční “stáž“ nový jáhen pan 
Josef Hovád, který pochází z Ří-
kovic od Přerova. Přeji mu, ať se 
mu u nás daří a líbí se mu zde.

Příjemné prožití dalších dnů 
prázdnin i dovolených přeje 

 MVDr. Zuzana Bartošová- 
zastupitelka za KDU-ČSL 

Hospodaříme v Prostějově dobře s dešťovou vodou?
V poslední době se na nás jako 
na zastupitele obracejí naši voliči 
s dotazy, jak město již dnes řeší 
možný nedostatek vody. Jakou 
má koncepci do budoucna, zda 
vnímá současné suché a bez-
deštivé období a připravuje se 
na to, že vody bude stále méně. 
Všichni vnímáme dlouhodobé su-
cho, v jehož důsledku začíná být 
voda vzácnou surovinou. Týká 
se to především dešťové vody. 
Srážek je stále méně, a proto je 
nutné s dešťovou vodou velmi 
zodpovědně hospodařit. Tuto 
oblast řeší legislativa – zákon  
č. 254/2001 Sb., o vodách – vod-
ní zákon. Již v rámci územního 
plánování je obec povinna my-
slet na hospodaření s dešťovou 
vodou tak, aby budoucí stavební 
pozemky byla schopna podle sta-
vebního zákona správně vymezit 
a přitom respektovala veškerá 
ustanovení vodního zákona.

Legislativní úprava o hos-
podaření se srážkovými voda-
mi od roku 2010 upřednostňuje 
povinně zasakování. „Stavby, 
z nichž odtékají povrchové vody 
vzniklé dopadem atmosféric-
kých srážek (dále jen „srážkové 

vody“), musí mít podle § 6 odst. 4 
vyhlášky o technických požadav-
cích na stavby zajištěno jejich 
odvádění, pokud nejsou srážkové 
vody zadržovány pro další využi-
tí. Znečištění těchto vod závadný-
mi látkami nebo jejich nadměrné 
množství se řeší vhodnými tech-
nickými opatřeními. Odvádě-
ní srážkových vod se zajišťuje 
přednostně zasakováním. Není-li 
možné zasakování, zajišťuje se 
jejich odvádění do povrchových 
vod; pokud nelze srážkové vody 
odvádět samostatně, odvádí se 
jednotnou kanalizací.“ Hospo-
daření s dešťovou vodou podle 
těchto ustanovení platí i pro Pro-
stějov. 

Od roku 2010 má tedy kaž-
dý stavebník povinnost zajistit 
vsakování či zadržování dešťo-
vé vody. Vsakování srážek může 
probíhat jako povrchové nebo 
jako podzemní. Povrchové vsa-
kování řeší např. průleh, tj. vsa-
kovací příkop, rýha se štěrko-
vým tělesem, zelené vsakovací 
plochy, vsakovací pruhy podél 
komunikací, retenční objekty, 
umělé mokřady. Vsakování pod-
zemní je technicky složitější. 

Na splnění podmínky vsakování 
závisí získání stavebního povo-
lení, rozhodnutí o dodatečném 
povolení stavby, o změně stavby, 
o změně užívání stavby i kolau-
dační souhlas. Stavební úřad má 
tedy od roku 2010 povinnost při 
územním plánování řešit vsako-
vání či zádrž srážkových vod ne-
jen při nových stavbách, ale také 
při všech renovacích, revitaliza-
cích, rekonstrukcích. Kde jsou 
v Prostějově dešťové zahrady, 
vsakovací záhony, vsakovací prů-
lehy, nádrže na srážkovou vodu? 
Od roku 2010 již proběhla řada 
rekonstrukcí, renovací, oprav. 
Byly postaveny nové objekty. Zo-
hlednili jsme ustanovení vodního 
zákona?

Na zmírnění sucha, zpoma-
lení odtoku vody z území, ale 
i na opatření proti povodním 
poskytuje ministerstvo životního 
prostředí obcím až do února 2020 
dotace na hospodaření s dešťov-
kou (výzva č. 119). Jedná se o tzv. 
„Velkou dešťovku“, tedy finanční 
podporu na zajištění efektivního 
hospodaření s dešťovou vodou. 
Na systémové odpojování od deš-
ťové kanalizace, kdy se dešťová 

voda bez jakéhokoliv využití od-
vádí, jsou poskytovány dotace 
do výše 85 % celkových výdajů. 
Jak město Prostějov tuto štědrou 
nabídku doposud využilo nebo 
v budoucnu využije při revitaliza-
cích ulic Plumlovské, Trávnické, 
Wolkerovy, sídliště Šárka? Mož-
nosti řešení se nabízejí. Věřme, 
že samospráva o nich ví, moudře 
s nimi již dnes pracuje a v budou-
cích letech bude pracovat v sou-
ladu s platnou legislativou. A to 
především ve prospěch a k užitku 
občanů Prostějova.

h t t p s : / / v o d a . t z b - i n f o . c z /
destova-voda/16646-priklady-
-dobre-praxe-hospodareni-s-des-
tovou-vodou-v-rakousku Průlehy 
s retenčními rýhami mezi pavilo-
ny kampusu Masarykovy univer-
zity v Brně-Bohunicích.

https://www.moudramesta.
cz/moudre-hospodareni-s-vo-
dou-ve-meste-osetri-kvalitni-
-studie/ Hospodaření s dešťovou 
vodou: Ukázka vsakovacího prů-
lehu v obytné zástavbě. Foto: Jiří 
Vítek

Mgr. Martin Hájek, Ph.D. – 
zastupitelský klub Na rovinu!
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Na úsvitě (3) – vysvětlení právní
V Prostějově 
(13. 6. 2019) 
Ve druhém 
dílu našeho 
cyklu, jehož 
název by měl 
předzname-
návat no-
vou epochu 
v životě jižní 

části prostějovského historického 
centra a Prostějova vůbec, jsme se 
seznámili s doporučením právníků 
ohledně smlouvy s Manthellanem. 
S otevřenou pusou jsme zjistili, že 
právní stanovisko smlouvu neuzaví-
rat tehdejší vedení města členům za-
stupitelstva nepředalo. Zjistili jsme 
také, že po více než roce od podpisu 
neblahé smlouvy v tomto zatajování 
dále pokračoval náměstek Pospí-
šil, který ještě 30. 11. 2011 tvrdil, 
že žádné analýzy nebylo ani třeba. 
Vždyť prodej půlky centra města je 
banální běžná záležitost. Proč stano-
visko právníků nemělo ani po pod-
pisu spatřit světlo světa? Protože je 
obžalobou praxe. Svědectvím toho, 

jak je život našeho města řízen. Ano, 
nejedná se o chybu. Tyto praktiky 
trvají stále. Vzpomeňme styl realiza-
ce tělocvičny za velodromem. Opo-
nu nad správcem vodovodní sítě. 
K tomu se však v našem cyklu ještě 
dostaneme.

 Pojďme se podívat na právní 
stránku případu. Žijeme v demo-
kratickém právním státu. Pravda 
je to tvrzení do pranice, ale budiž, 
pro tuto chvíli je vezměme tak, jak 
je. Na životě společnosti se podílí 
řada soukromých i veřejných sub-
jektů. Jejich vztahy ošetřují zákony, 
které upravují práva a povinnosti. 
V našem případě se město Prostě-
jov usnesením svých volených zá-
stupců rozhodlo prodat půlku jižní 
části svého centra. Logický krok se 
snahou o řešení letitého problému. 
Každý ví. K tomu zákon nařizuje 
(povinnost) vyhlásit záměr, aby byl 
každý v obraze a mohl se případně 
přihlásit o své štěstí. Jak víme, při-
hlásili se tři. K záměru byly vyhlá-
šeny podmínky. To je veledůležitý 
moment. Tam odborníci definovali, 

co musí být splněno. Mimochodem 
definovali to velmi dobře, a po-
kud by tyto podmínky neoloupali 
ve smlouvě jako okurku polní před 
obědem, tak se jistě nic nestalo. Jen-
že ono se stalo a podmínky, které 
jsou ve smlouvě, se dosti podstatně 
liší od podmínek záměru. Každý ví, 
že jde o kulturák. Ale i o řadu dal-
ších a docela zásadních věcí, na něž 
mimochodem upozorňoval i právní 
poradce, jehož doporučení nebylo 
tehdejší radou města respektováno 
a které se ke schvalujícím zastupite-
lům nedostalo. (čti: rada jim ho za-
tajila). No a zákon říká, že pokud se 
smlouva o prodeji odchýlí od zámě-
ru, je od počátku neplatná. No a ten-
to verdikt zákona potvrdil i judikát 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 1. 
2011 s tím, že povinnost dodržet 
záměr rozšířil i na podmínky, které 
s tímto záměrem byly vyhlášeny. To 
je další veledůležitý moment. My už 
jen dodáme, že současná praxe vzta-
huje tento požadavek i na případné 
smlouvy o budoucích smlouvách, 
což je náš případ.

Ten, kdo si dá tu práci a pro-
kouše se touto smlouvou, zjistí, že 
Manthellan není opravdu žádná 
houska. Neznáme všechny jednací 
verze smlouvy, ale víme, že posled-
ní má redakční číslo 14. Jsem práv-
ní laik, ale když jsem si ji přečetl, 
okamžitě mne zaujalo ustanovení 
nevypověditelnosti smlouvy. Už jen 
tento fakt je pro veřejnou správu 
červeným světlem. Suma sumárum 
zatajení právního posudku a jízda 
na červenou. To je závěr, který padá 
na hlavu těch, kteří smlouvu před-
kládali. Je jediný důvod, který mne 
napadá, že to vlastně ani nečetli. 

V příštím díle si probereme věcné 
vysvětlení a v dalším, jak se k tomuto 
jednoduchému právnímu fundamen-
tu (rozuměj: základu) stavěly některé 
instituce a také některé konstrukce 
představitelů a právníků města. 

Na závěr poučení: Zastupitelé 
jsou povinni si podklady přečíst, po-
rozumět jim a podle toho se rozho-
dovat. Zdá se to samozřejmé? 

Aleš Matyášek,  
hnutí Na rovinu!9

Proč byla zdevastována alej ke Cavalu?
Stavební úřad vydal 15. 5. 2018 
územní rozhodnutí k nové zástav-
bě lokality J. Lady. Rozhodnutí se 
mimo jiné týká odstranění aleje 12 
vzrostlých stromů v majetku města. 
Stavební úřad vedený ing. Košťálem 
pochybil, neboť si v Rozhodnutí ne-
vyžádal stanovisko Odboru životní-
ho prostředí, tedy orgánu ochrany 
přírody. Hájí se tím, že stanovisko 
nebylo potřeba, neboť se nekácí, 
ale přesazuje. I když se v projekto-
vé dokumentaci hovoří o „přesa-
zení stromů“ a náměstek Pospíšil 
neustále tvrdí, že stromy přesazení 
přežijí, Odbor správy a údržby ma-
jetku města, který má tento náměs-
tek v gesci, označil nápad přesadit 
stromy za „nereálný“. Proč celé to 
divadlo s přesazováním? Povolit 
pokácení aleje není ani jednoduchý, 
ani diskrétní proces. Tomu se chtěli 
někteří vyhnout, a proto „vymysleli 
přesazení“. Přesazení stromů mělo 
proběhnout v době vegetačního 
klidu ze současné lokality na poze-
mek investora. Aby se celá taškaři-

ce přikryla seriózním závojem, byla 
s investorem sepsána smlouva, kde 
se uvádí, že pokud některý z přesa-
zených stromů uhyne, bude za něj 
vysazen právě jeden nový. 

Během parných červnových dnů 
(což jistě není vegetační klid) se za-
počalo přesazovat. Věří snad někdo 
tomu, že desetiletý javor takové 
„přesazení“ přežije?

Devastaci aleje bylo možné za-
bránit. V lednu 2019 jsem se obrá-
til na primátora s žádostí, aby rada 
města podala stížnost proti postupu 
Stavebního úřadu. Náměstek Pospí-
šil mi odpověděl, že „Stavební úřad 
posoudil, že se nejedná o případ ká-
cení dřevin“ a je tedy vše v pořádku. 
Ministerstvo životního prostředí je 
toho názoru, že „…nelze bez další-
ho povolit záměr, pokud by s ním 
nesouhlasil orgán ochrany přírody, 
např. proto, že by došlo k nevratné 
ztrátě funkcí dřeviny na stanovišti.“ 
Pokud by při povolování záměru 
nebyly splněny výše uvedené poža-
davky a postup by vykazoval znám-

ky nezákonnosti, mohl by orgán 
ochrany přírody do doby přezkou-
mání případu využít ustanovení § 66 
ZOPK a pozastavit činnost, která by 
mohla způsobit nedovolenou změnu 
obecně nebo zvláště chráněných čás-
tí přírody, a vám by hrozilo uložení 
sankce za porušení ZOPK.“

Proč až nyní žádá náměstkyně 
pro životní prostředí Sokolová ČIŽP 
o prošetření? Váhání stálo „život“ již 
tři stromy. Mrzí mě, že ani zastupi-
tel Ing. Dopita, LL.M., MBA, (SPD) 
nepochopil, v čem spočívá kouzlo sa-
motnými občany vysazeného stromu, 
a doporučil stromy pokácet a vysadit 
náhradní. Je velmi smutné, že výsle-
dek dobrovolné práce občanů Pros-
tějova rostl 10 let do krásy a nakonec 
byl zničen. Vážení ničitelé, jak chcete 
dosáhnout toho, aby občané města 
cítili, že mohou své město „tvořit“?! 
Plážovým volejbalem na náměstí? 
Národním sportovním centrem?

V Prostějově 13. 6. 2019 
Mgr. Petr Ošťádal, STAN 

(zastupitelský klub Na rovinu!)
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Bojíte se přechodu na DVB-T2?
Dostávám, po jednom z předcho-
zích článků, dotazy týkající se změ-
ny pozemního televizního vysílání 
v Prostějově. Co přinese DVB-T2, co 
to bude stát a proč se vlastně zavádí. 
Nejprve upozorňuji, že se týká pou-
ze těch, co přijímají televizní signál 
z pozemních vysílačů. A teď začnu 
od konce.
Proč dochází ke změně vysílání 
na DVB-T2?
Pokouší se vám namluvit, že je to 
kvůli kvalitnějšímu obrazu. Přitom 
to není pravda. Je to z důvodu, že 
EU rozhodla od roku 2021 vyčlenit 
pásmo UHF, doposud využívané 
pro televizní signál, pro mobilní 
operátory. Konkrétně pro rozvoj 
sítě 4G LTE. Televizní signál se tak 
musí částečně stěhovat jinam, a aby 
nedošlo k omezení stanic, musí se 
signál víc komprimovat. 
DVB-T2 je tedy ta komprimace?
Ne, DVB-T2 je pouze nosný signál 
a může se po něm přenášet vysílá-

ní jak ve starším kodeku H.264, tak 
právě v novém H.265, označova-
ný také jako HEVC. Jeho výhodou 
je, že je asi sedmkrát úspornější 
a přenese se stejným signálem více 
stanic. Ale z toho důvodu je po-
chopitelně náchylnější na výpadky 
v případě slabšího signálu. 
Musím koupit novou televizi?
Zde jsou dvě možnosti. Buďto opět 
koupíte set top box, jako před deseti 
lety, nebo novou televizi. Ale pozor, 
ne každá televize označená DVB-T2 

musí vyhovovat. Je nemálo typů, 
které i přes označení DVB-T2 umí 
jen starší kodek H.264. Zejména si 
dejte pozor na individuální dovoz ze 
zahraničí. Mimo DVB-T2 by měl pří-
stroj obsahovat i informaci, že zvládá 
HEVC. Při nákupu u nás vyhledá-
vejte přístroje s logem, které držím 
na fotografii v ruce, prokazující, že se 
jedná o zařízení certifikovaná Český-
mi Radiokomunikacemi pro naši ná-
rodní implementaci DVB-T2.
Kdy to bude?
Morava a konkrétně vysílače přijí-
mané v Prostějově budou mezi po-
sledními, kde se bude vypínat sig-
nál DVB-T. Vysílače Praděd a Kojál 
mezi březnem a červnem 2020, při-
čemž je různý termín u jednotlivých 
multiplexů. Olomouc-Slavonín, kde 
dnes vysílá například Nova Action, 
již v lednu 2020 a Zlín - Tlustá hora 
v květnu a červnu 2020. Ale již nyní 
je možné přijímat signál DVB-T2/
HEVC na přechodných kanálech. 

Bude mi stačit stávající anténa?
Ano. Kojál, Praděd a Zlín změní ka-
nál minimálně, Olomouc-Slavonín 
přejde sice ze 44 na 24 kanál, ale 
protože je většinou přijímán široko-
pásmovými anténami (síta), nebu-
de nutné nic měnit. 
Teď už se bude vysílat v rozliše-
ní 4K?
Jak bylo řečeno, DVB-T2 má sedm-
krát menší velikost, takže tam, kde 
se dnes vysílá v HD, je 4K možné. Ale 
jak se zmenšuje pásmo,  s vysíláním 
ve 4K se zatím neuvažuje. U komerč-
ních stanic se většinou nepočítá ani 
s plným HD vysíláním, ale s jakýmsi 
SD+. Na kvalitu obrazu přechod ne-
bude mít tedy podstatný vliv. S pře-
chodem na DVB-T2/HEVC je ovšem 
možné kódované vysílání, i když ani 
o tom se v současné době neuvažuje. 
Na vaše dotazy rád odpovím na svém 
facebookovém profilu.

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

vzhůru 
do oblak

daruj 
zážitek!

www.balony.eu
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Akční ceny produktů platné od 1. 8.–31. 8. 2019. 
Platí do vyprodání zásob.

Lékárna Mamed Prostějov, Kravařova 191/2, Prostějov 796 01, tel.: 581 110 233
lekarnamamedprostejov@seznam.cz, otevřeno po–pá 8–18 hod, sobota 8–12 hod.

www.aaaleky.cz

  klientské karty 

 internetový obchod www.aaaleky.cz

  lékárna se širokým sortimentem a příznivými cenami 

  kosmetika Avene, A-derma, Bioderma, Ducray, 
La Roche-Posay, Nuxe, Vichy 

  obuv Santé  

  Sunar lékárna

  Rabenhorst bio-šťávy

Lékárna Mamed Prostějov 
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