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Andrej Babiš v Prostějově Nový prapor elektronického boje Městský ples se vydařil! 
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Držovice, okr. Prostějov.  Prodej novostavby RD 
4+kk (135 m2), s garáží, terasou. Podlahové vytápění. 
Osvobozeno od daně z nabytí. Celková výměra 
pozemku 290 m2. PENB – B.  Cena: 4.980.000 Kč

Smržice, okr. Prostějov. Prodej RD 5+kk se 
zahájenou rekonstrukcí, průjezd, dílna (100 m2). 
Veškeré inž. sítě, studna. Celková výměra pozemku: 
584 m2. PENB – B (po dokončení). Cena: 2.690.000 Kč

Plumlov, okr. Prostějov. Prodej provozního areálu 
(nyní kovošrot), skladovací hala 160 m2 se zázemím, 
zpevněná plocha 550 m2 a 642 m2. Celková výměra 
pozemku 1.561 m2. PENB – G. Cena: 2.699.000 Kč

Prostějov, Havlíčkova ul. Prodej novostavby 
podkrovního bytu 3+kk (možno 4+kk) v OV, 116 m2, 
terasa, 2. patro. Nízké náklady 1.997 Kč + inkaso 2.000 
Kč. PENB - C.  Cena: 3.599.000 Kč

vyhlašuje výběrové řízení na pozice:

Náplň práce:
•	 Zpracování	mezd	(úkolové	a	měsíční)	pro	cca	350	zaměstnanců.
•	 Vedení	kompletní	agendy	mzdové	účtárny.

Předpoklady:
•	 	Praxe	na	pracovní	pozici	mzdová/ý	účetní	v	obdobně	velké	společnosti.
•	 Řidičský	průkaz	skupiny	B.

Předpoklady:
•	 	středoškolské	vzdělání	ekonomického	směru,	praxe	v	oboru	a	znalost	
účetních	předpisů	v	podnikatelské	sféře	výhodou,	

•	 samostatnost,	spolehlivost,	loajalita,
•	 vhodné	i	pro	absolventy.
•	 Nástup	možný	dle	dohody.

Nabízíme:
Pružná pracovní doba, zajímavé mzdové ohodnocení, podíl na hospodářských 
výsledcích společnosti (13. plat), příspěvky na stravování, stabilní zaměstnání.
Své životopisy zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu do  
16. 2. 2020. Do předmětu zprávy uveďte název pracovní pozice.

Mzdová/ý  účetní

Účetní/Pomocná účetní

Bližší informace Vám poskytne Hana Lambot Wiesinger, personální manažerka
tel: +420 736 510 793, mail: h.wiesinger@gala.cz

adresa: Gala a.s., Západní 1/75, 797 32  Prostějov - Krasice20
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Informace z města

V  minulých dnech jsem měl možnost zú-
častnit se slavnostního nástupu při příležitosti 
vzniku nového praporu české armády. Specia-
lizuje se na bezpilotní prostředky a sídlí v Pro-
stějově.

Armáda České republiky v  uplynulých le-
tech mnohokrát prokázala svou připravenost 
dostát náročným úkolům, které jsou na ni kla-
deny. Ať už to bylo nasazení našich jednotek 
na zahraničních misích, nebo pomoc doma 
například při mimořádných událostech, čeští 
vojáci získali vysoký kredit a uznání odborníků 
i obyčejných občanů. Velmi často se na dobrém 
jménu české armády podíleli specialisté z naše-
ho města.

Jsem proto rád, že nový prapor rovněž sídlí 
v  Prostějově. Naše město tak získává už třetí 
elitní armádní útvar. K dosavadní 601. skupině 
speciálních sil a  102. průzkumnému praporu 
nyní přibyl 533. prapor bezpilotních systémů.

Pro naše město bude vznik nového útvaru 
znamenat postupný nárůst počtu pracovních 
míst. Během několika let by se měl přiblížit čís-
lu 270. Dá se předpokládat, že mezi občany na-
šeho města tak přivítáme nové rodiny, které se 
stanou součástí komunity obyvatel Prostějova. 
Město bude samozřejmě připraveno v  rámci 
svých možností novému útvaru i jeho zaměst-
nancům pomáhat, jako tak činíme v  řadě ji-
ných případů.

Prostějovu v  minulosti spolupráce s  armá-
dou prospěla. Už od 60. let minulého století, 
když se k nám přesunul útvar ze slovenského 
Prešova, se vojáci podíleli na budování veřejně 
prospěšných staveb a přispívali k rozvoji naše-
ho města. Věřím, že i v dnešních podmínkách 
najdeme způsob, jak spolupracovat a vzájemně 
se podporovat.

Sloupek primátora 
Františka Jury

Periodický tisk územně samosprávního celku. Prostějovské radniční listy vydává jedenkrát měsíčně v nákladu 24 100 ks statutární město 
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Heger, tel.: 607 949 387, e-mail: prostejov@kdykdeco.cz . Kontaktní osoby vydavatele: Jana Gáborová, ref. vnějších vztahů, e-mail: prl@prostejov.eu , tel.: 603 555 904, Anna Kajlíková, ref. mediální komunikace, e-mail: prl@prostejov.eu , tel.: 605 363 969. Bezplatná 
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Ve středu 8. ledna zavítal na 
návštěvu Prostějova předse-
da české vlády Andrej Babiš. 
Navštívil nemocnici, zavítal 
do Švehlovy střední školy a na 
radnici se setkal s radou města 
v čele s primátorem Františkem 
Jurou.

První muž města Prostějo-
va a  jeho kolegové jej seznámili 
se svými rozvojovými záměry 
a  připravovanými investicemi. 
„Řešili jsme pro nás prioritní 
témata, kterými jsou například 
výstavba nové stanice integrova-
ného záchranného systému, jižní 
část centra města s  kulturním 
domem a  společenským sálem 
a  samozřejmě také revitalizace 
bytového domu na  Šárce. Do-
šlo i  na dopravu, hovořili jsme 

o  výstavbě severního obchvatu 
s  tím, že pro nás bude důležitá 
také dostavba severozápadního 
kvadrantu. A  pokud bychom 

ho uměli napojit na severní ob-
chvat, tak bychom velmi odleh-
čili dopravě v Prostějově," shrnul 
hlavní témata primátor Jura.

Premiér Babiš, který chválou 
obvykle šetří, v  případě Pros-
tějova hovořil v  superlativech. 
„Musím říct, že město Prostě-
jov má skvělé vedení. Dokonce, 
když jsme přijeli na radnici na 
jednání, měl pan primátor Fran-
tišek Jura v  ruce náš Národní 
investiční plán a  hned mi řekl, 
že mu v něm chybí rekonstrukce 
šaten, na kterou žádají u minis-
terstva školství dotaci 93 mi- 
lionů, a  potřebují ještě 163 mi-
lionů na rekonstrukci celého 
zimního stadionu. Tak jsem si to 
na místě zapsal. Prostějov může 
být příkladem hospodaření pro 
ostatní města. Nemají žádný 
úvěr, investují, funguje jim dobře 
koalice, mají jasné plány,“ uvedl 
Andrej Babiš, který od té doby 
dává za příklad i  prezentace, 
které na setkání s  Radou města 
Prostějova zhlédl.

Premiér Andrej Babiš
vychválil Prostějov
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Informace z města

Fotoohlédnutí za letošním městským plesem

fota: Lukáš Andrýsek
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Informace z města

INZERCE

Prostějovská radnice v uplynulém 
roce výrazně investovala do obnovy 
našeho města. Náměstka primátora 
Jiřího Rozehnala se proto ptáme, zda 
bude toto tempo letos pokračovat. 
Jaké investice samospráva připravila 
pro rok 2020?

V plánu investic a v rozpočtu města 
Prostějova je na letošní rok schválena 
celá řada významných akcí. Myslím, 
že k  těm nejdůležitějším bude patřit 
výstavba nové tělocvičny Domu dětí 
a mládeže na Vápenici. U tohoto od-
kládaného projektu se nám podařilo 
najít dohodu s  majiteli okolních po-
zemků, takže jej můžeme konečně 
spustit. Předpokládám, že výběrové 
řízení na dodavatele spustíme začát-
kem února. Druhým velkým projek-
tem je výstavba zázemí pro hokejovou 
mládež. Vedle hokejového stadionu 
vyroste budova, ve které bude 12 šaten 
pro hráče, další pro trenéry a rozhodčí, 
přiměřené množství sociálních zaří-
zení, ošetřovna, místnost na broušení 
bruslí, pokladna, dílna, sklady a  další 
prostory.

A co dopravní infrastruktura?
Budou samozřejmě pokračovat 

práce na severním obchvatu měs-
ta, kde velmi dobře spolupracujeme 
s  Olomouckým krajem. Těší mě, že 
jsme s kolegou Romanem Karšulínem 

v minulém volebním období úspěšně 
dotáhli výkupy pozemků, bez kterých 
by stavba nebyla možná. Obchvat nám 
pomůže odklonit část tranzitní dopra-
vy mimo město, což je pro občany vý-
borná zpráva.

Letos také odstartuje rekonstrukce 
Vrahovické ulice, na níž se budeme rov-
něž podílet s krajem. Čeká nás postupně 
několik etap, první by měla odstartovat 
letos v dubnu nebo květnu, záleží samo-
zřejmě na výsledcích výběrového řízení, 
které vypsal Olomoucký kraj.

S ohledem na nárůst počtu automo-
bilů pokračujeme v přípravě výstavby 
parkovacího domu na místě bývalé so-
dovkárny v centru města.

Čekají obyvatele města v této sou-
vislosti dopravní omezení?

V  případě Vrahovické ulice samo-
zřejmě ano. Konkrétní informace bu-
deme včas zveřejňovat na webu města 
a předávat všem médiím, aby občané 
mohli na situaci řádně připravit. Pře-
chodná částečná omezení budou také 
v  souvislosti   s  výstavbou severního 
obchvatu v  oblasti mimoúrovňového 
křížení směrem na Kostelec na Hané.

A co stezky pro cyklisty?
Prostějov je již nyní jedním z měst 

s  nejhustší sítí cyklostezek, nicméně 
ani zde nepolevujeme. Ve spolupráci 
s  krajským cyklokoordinátorem zva-
žujeme rozšíření jejich sítě mimo ka-
tastr města. Podmínkou je samozřejmě 
shoda s okolními obcemi, které by se 
na takových projektech podílely včetně 
financování a za nutné pomoci dotač-

ních titulů. Logicky se nabízí například 
spojení do Vrbátek, ale uvažujeme 
i o dalších.

Jak budou pokračovat investice do 
sídlišť a veřejných prostranství?

Letos nás čeká rekonstrukce pa-
nelového sídliště Bohumíra Šmerala. 
V tomto případě také počítáme s více 
etapami. Bude to finančně náročná 
akce, při které navíc musíme klást dů-
raz na zachování provozu. Občany sa-
mozřejmě po dobu úprav čekají ome-
zení, ale musejí mít systém a koncepci.

Město se letos pustí do budování 
nového parku u  Okružní ulice. Nová 
odpočinková zóna bude mimo jiné 
obsahovat síť chodníků a  stezek, je-
zírko a samozřejmě zeleň. Vše doplní 
drobná architektura a nový mobiliář.

Počítá město letos s dotacemi, kte-
ré by snížily nároky těchto akcí na 
náš rozpočet?

Ano, bez dotace bychom se nepus-
tili do přístavby zimního stadionu, což 
má být investice v  celkovém objemu 
90 milionů korun, dále bychom určitě 
nemohli budovat ve spolupráci s Olo-
mouckým krajem severní obchvat, 
tedy investici za více než 356 milionů 
korun, nový park v Okružní ulici za 18 
milionů nebo dosud nezmíněné zatep-
lení bytového domu v Pujmanové ulici, 
tedy akci za 15 milionů korun. 

Jiří Rozehnal: Město bude 
pokračovat v investicích

Náměstek primátora pro investice představuje připravované akce
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Akce se uskutečnila v  sobotu 4. 1. 2020 v  areá-
lu akciové společnosti FTL - First Transport Lines, 
a.s., Letecká 8, Prostějov a  níže jsou uvedena jména 
řidičů, kteří dojeli rozhodnou hranici v  této soutě-
ži. Odměnu převzali řidiči z  rukou prezidenta FTL 
Ing. Jaroslava Hanáka za účasti ostatních členů vedení 
společnosti a  vedoucího dopravního inspektorátu Po-
licie ČR v  Prostějově npor. Mgr. Vítězslava Matyáše.  
Ocenění získala také naše řidička autobusu paní Jana Ko-
řínková, která za volantem odjela bez nehody již 250 000 
km. 

Řidiči osobní dopravy
Kořínková Jana 250 000 km
Kříž Rudolf 250 000 km
Štugel Lubomír 250 000 km
Crhonek Dušan 500 000 km
Řezáč Stanislav 500 000 km
Straka Pavel 1 250 000 km

 Řidiči nákladní dopravy
Matoušek Pavel 500 000 km
Pořízka Martin 500 000 km
Kyselák Antonín 750 000 km
Šrámek Radovan 1 000 000 km

 FTL

Primátor František Jura 
přivítal 5. 1. 2020 společně 
s  náměstkyní Miladou So-
kolovou první prostějovské 
miminko roku 2020. Je jím 
Lia Vymazal, která přišla 
na svět 2. 1. 2020. Tradičně 
obdržela maminka holčič-
ky malý dárek pro děťátko, 
kytku a  finanční hotovost. 
Oba zástupci města popřáli 
mamince i miminku hodně 
zdraví, štěstí a  rodinné po-
hody.  -jg-

Prostějov získal Certifikát 
kvality projektu Smart city/
regiony s konceptem Strate-
gie Smart Prostějov. 

Soutěž „Chytrá města pro 
budoucnost“  je klíčovou 
soutěží svého druhu v  Čes-
ké republice. Hlavním cílem 
je propagace konkrétních 
projektů a  dlouhodobých 
strategií celostních mode-
lů SMART CITY. Je určena 
nejen pro města, ale také obce 
a kraje, které se chtějí zapojit 
do sdílení dobré praxe při vy-
užívání postupů a trendů při 
dlouhodobě budované kon-
cepci SMART CITY.

„Soutěž, do které se město 
Prostějov zapojilo, zachycuje 
a prezentuje dnes standardně 
realizovaná chytrá techno-
logická a  procesní řešení, ať 
již jako jednotlivé projek-
ty, nebo celkové strategické 
koncepty. Propaguje i  řešení 
definující nové trendy v  ob-
lasti SMART CITY/RE- 
GION, které jsou postave-
ny na kontinuálním rozvoji 
tohoto prostoru v  souladu 
s  globálními trendy,“ uvedl 
první náměstek primátora 
Jiří Pospíšil.

„Strategický dokument 
Smart Prostějov/Manuál 

chytrého města je výsledkem 
činnosti pracovní skupiny, 
která vznikla napříč odbory 
magistrátu a  reflektuje po-
žadavky na udržitelný rozvoj 
a  správu města, což si kla-
deme jako hlavní cíl. Stěžej-
ní oblasti dokumentu tvoří 
doprava, životní prostředí, 
energetika a  informační 
a  komunikační technologie. 
U každého tématu jsou v úvo-
du stručně vyjmenována 
a  popsána jednotlivá chytrá 
řešení a  opatření. V  navazu-
jící SWOT analýze jsou pak 
vyhodnoceny možnosti jejich 
uplatnění a  dalšího rozvoje 
v rámci prostředí Prostějova. 
Dokument byl schválen ra-
dou města v  roce 2018, prů-
běžně vyhodnocujeme plnění 
akčního plánu a  v  letošním 
roce bychom rádi připravili 
i aktualizaci celého dokumen-
tu,“ vysvětlili koordinátoři 
Smart Prostějov Václav Lužný 
a Kateřina Vosičková.

„Získaný certifikát kvality 
projektu nás nesmírně potě-
šil, je to pro nás výrazný im-
pulz do další práce,“ dodává 
náměstek a zároveň předseda 
pracovní skupiny Jiří Roze-
hnal. -kaa-

V soutěži Chytrá města pro 
budoucnost jsme bodovali

Jízda bez nehod

Primátor přivítal první prostějovské miminko roku 2020:
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Každoročně jsou v  rámci 
prevence kriminality ve městě 
Prostějově Ministerstvu vni-
tra ČR předkládány projekty 
s  žádostí o  dotace, současně 
jsou dle aktuálních dotačních 

podmínek a dle potřeb města 
předkládány projekty s žádos-
tí o  dotace z  rozpočtu Olo-
mouckého kraje. 

„Radní na svém posledním 
jednání schválili projekt preven-
ce kriminality ve městě Prostě-
jově, konkrétně rozšíření měst-
ského kamerového systému pro 
analytickou práci se záznamy, 
a  schválili také podání dotační 
žádosti z programu pro sociální 
oblast 2020 Olomouckého kra-
je,“ nastínil primátor František 
Jura. Předpokládaná celková 
výše nákladů spojených s  pro-
jektem by měla činit 300 tisíc ko-
run, celková výše požadované 
dotace z Olomouckého kraje by 
měla být 150 tisíc korun, což je 

maximální možná výše dotace.
Dalším projektem, kde se 

bude město ucházet o  dotační 
finance, je Program prevence 
kriminality na místní úrovni. 

„Zde budeme žádat Minis-
terstvo vnitra ČR o  podporu 

na IV. etapu forenzního značení 
syntetickou DNA a  vybavení 
mobilního pracoviště a Návaz-
né pobyty pro děti. O projekty je 
ze strany obyvatel zájem, a proto 
v  nich hodláme dále pokračo-
vat. Předpokládaná celková výše 
nákladů spojených se zpracova-

nými projekty prevence krimi-
nality v roce 2020 by měla činit 
1,3 milionu korun, celková výše 
požadované dotace ze státního 
rozpočtu pak 707 tisíc korun,“ 
doplnila náměstkyně Alena 
Rašková.  -kaa-

Na konci listopadu loňské-
ho roku (2019) obdrželo měs-
to Prostějov nabídku stát se 
v roce 2020 hostitelem Módní 
show neslyšících. 

Tato akce proběhne kromě 
Prostějova ve čtyřech dalších 
městech ČR v  návaznosti na 
finále 20. ročníku světové sou-
těže Miss & Mister Deaf World 
& Europe & Asia 2020 konané 
v  Praze, která představuje svě-
tovou soutěž krásy neslyšících. 
Jádrem připravované akce je 
uspořádání módní přehlídky, 
které se zúčastní přibližně 130 
účastníků soutěže krásy nesly-
šících z  celého světa, přičemž 
prezentovány budou zejména 
tradiční národní oděvy daných 
států. 

Pořadatelem Módní show 
2020 s  doprovodným progra-
mem je společnost MISS & 
MISTER DEAF, s. r. o. Termín 
uspořádání Módní show 2020 
s  doprovodným programem 
byl stanoven na 13. 7. 2020 
a celá akce proběhne na náměs-
tí T. G. Masaryka v Prostějově.

„Viděla jsem fotografie z pře-
dešlých ročníků a myslím si, že 
půjde o  úžasnou událost. Pro-
stějov byl a  je městem módy 
a nádhernou módní přehlídku 
společenských rób a tradičních 
oděvů z  mnoha států celého 
světa si zaslouží vidět,“ uvedla 
náměstkyně primátora Milada 
Sokolová. -kaa-

V  pondělí 6. 1. 2020 do-
razili již tradičně koledníci 
z  prostějovské Charity na 

prostějovskou radnici. Tady 
je přivítal primátor František 
Jura s  náměstkyní Miladou 

Sokolovou a  náměstky Jiřím 
Pospíšilem, Jiřím Rozehna-
lem a Janem Krchňavým. -jg-

Město požádá o dotační peníze 
pro projekt prevence kriminality                  

Prostějov bude 
hostit Módní 

show neslyšících

Tříkrálová sbírka

Ilustrační foto: 
Miss & Mister Deaf 
World & Europe &  
Asia 2020 
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V  devátém ročníku soutě-
žilo rekordních 96 alejí a stro-
mořadí ze všech krajů Česka, 
kterým svůj hlas poslalo více 
než 7,5 tisíce lidí.

Alejí roku 2019 se stala pa-
mátná alej u  Rakovnického 
potoka. Prvenství v  devátém 
ročníku ankety tak míří do Stře-
dočeského kraje. 

Platanová alej na Rejskově 
třídě v  Prostějově se umístila 
jako druhá.

„Je nám velice líto, že jsme 
nezískali TOP ocenění. Přesto 
druhé místo v celkovém, repub-
likovém hodnocení je skvělé. 
V krajském hodnocení jsme zís-
kali první místo. Platanová alej 
je pro všechny z nás tou nej alejí 

a  srdcovou záležitostí. Jistě se 
do dalšího ročníku přihlásíme 
a budeme bojovat o její celkové 
prvenství,“ uvedla náměstkyně 
primátora Milada Sokolová. 

  „Vítězným alejím gratuluje-
me. Všem alejím a  stromořa-
dím v naší krajině přejeme stov-
ky let příjemného života s námi 
lidmi,“ říká Marcela Klemenso-
vá z Arniky.

Cílem ankety Alej roku je 
přitáhnout pozornost veřejnos-
ti k alejím, které patří ke zdravé 
a fungující krajině. Lidé objevují 
nejkrásnější vznosná stromo-
řadí, upozorňují na ta, kterým 
hrozí zánik, a představují mladé 
aleje, které společně vysázeli.
 -kaa-

Založen byl v  srpnu 2016 
a  jeho sledovanost stále stou-
pá. Za dobu existence profilu 
máme 2512 sledujících, z  če-
hož máme pochopitelně ra-
dost. 

Největší zájem vzbudilo 
například video labutí přechá-
zejících komunikaci, které lidé 
sledovali nejen u  nás, ale také 
v  zahraničí. (Pochlubit se u něj 
můžeme jedinečným zobra-
zením 50 tisíc IP adres, odha-
dovaným dosahem téměř 110 
tisíc a  tisícovkou sdílení). Tento 
úspěch byl mimo jiné také 
hybatelem při zavedení video-
portálu města PVTV. Jeho ná-
vštěvníci si mohou dle okruhu 

svého zájmu vybrat videa, která 
je zajímají.

„Nejvíce sledovanými face-
bookovými příspěvky jsou ty 
kulturně společenské, policejní 
či zábavné. Lidé využívají ko-
mentáře u příspěvků a získávají 
od nás informace, které je zají-
mají. Vyjadřují tím souhlas či 
nesouhlas s  danou tematikou, 
což je pro nás jasným přínosem,“ 
uvedl primátor města František 
Jura s  tím, že velkým tahákem 
jsou mimo jiné i  publikované 
fotografie nejen z  kulturních 
a sportovních akcí, ale také fota 
zdejší architektury, přírody a po-
dobně. Město z  tohoto důvodu 
založilo instagramový účet, který 

je zaměřen na prezentaci zmíně-
ných fotografií. Krása Prostějova 
a jeho okolí tak půjde dál k těm, 
kteří naši oblast ještě neznají.

„Lidé, které náš facebooko-
vý profil zajímá, jsou nejenom 
z Česka, ale také Slovenska, Ma-
roka, Alžírska, Německa, Spoje-
ného království, USA nebo tře-
ba Itálie,“ doplnil primátor Jura.

Pro dokreslení statistiky 
můžeme uvést, že 62 procent 
fanoušků jsou ženy, 38 procent 
muži. Věková kategorie, kterou 
nejvíce face stránky města Pro-
stějova zajímají, je v rozmezí od 
35 do 44 let, následují kategorie 
23 až 34 a dále 45-54 let. 

Děkujeme za přízeň! -kaa-

Stávající most, který je ve 
špatném technickém stavu, 
projde stavební úpravou.  Rada 
města Prostějova proto schvá-
lila projektový námět a podání 
žádosti o  dotační příspěvek 
z rozpočtu Státního fondu do-
pravní infrastruktury na pro-
jekt modernizace mostu přes 
D46 v Žešově.

„Modernizace mostu je na-
vržena v rozsahu výměny most-

ního svršku, sanace betonových 
konstrukcí, výměny nefunkč-
ních konstrukcí hydroizolace, 
mostní závěry, kotevní tyče na 
opěrách a  úpravy území pod 
mostem. Účelem mostu je pře-
vedení veřejně přístupné účelové 
komunikace přes dálnici D46,“ 
konkrétní práce, které most 
čekají, vyjmenoval primátor 
František Jura s tím, že je již také 
zajištěno zpracování projektové 

dokumentace (dokumentace pro 
stavební povolení a dokumentace 
pro provedení stavby). 

Na tuto akci bylo dne 5. 11. 
2019 vydáno stavební povolení. 
Náklady jsou stanoveny, dle zpra-
covaného položkového rozpočtu, 
ve výši 15,4 mil. Kč (vč. DPH). 
Uznatelné náklady byly stanove-
ny ve výši 14,8 mil. Kč (vč. DPH).

„Na modernizaci mostu bu-
deme podávat žádost o  příspě-

vek ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. 

Dotační příspěvek může 
dosáhnout až sta procent uzna-
telných nákladů. Realizace akce 
by měla být zahájena v letošním 
roce. Ovšem vzhledem k  nut-

nosti koordinovat s Ředitelstvím 
silnic a dálnic částečné uzavírky 
dálnice během provádění někte-
rých stavebních prací lze očeká-
vat prodloužení realizace až do 
roku 2021,“ upřesnil náměstek 
primátora Jiří Rozehnal. -kaa-

Prvním krokem k  moderni-
zaci sídliště je vypracování pro-
jektové dokumentace. Rada měs-
ta tuto veřejnou zakázku svěří, na 
základě doporučení hodnotící 
komise, společnosti Alfaprojekt 
Olomouc, a. s., jejíž nabídka spl-
nila všechny podmínky pro účast 
v zadávacím řízení.

„Předmětem úprav/regene-
race dotčeného území bude vy-
budování a  úpravy pozemních 
komunikací, parkovacích stání, 
chodníků, cyklostezek, zpevně-
ných ploch, hřišť pro děti i dospě-
lé, veřejného osvětlení, instalace 
mobiliáře, revitalizace a  osazení 
zeleně a případné přeložky inže-
nýrských sítí dle zpracovaného 
investičního záměru,“ popsal 
budoucí práce primátor František 
Jura.

Předpokládaná hodnota ve-
řejné zakázky:  2 000 000 Kč (bez 
DPH).

 „Hodnotící komise konstato-

vala, že v zadávacím řízení „Vy-
pracování projektové dokumen-
tace stavby Regenerace sídliště 
Mozartova“ je nabídka jediného 
účastníka Alfaprojekt Olomouc, 
a. s., ekonomicky přijatelná a spl-
ňuje všechny podmínky účasti 
v  zadávacím řízení, podmínky 
a  požadavky zadávací doku-
mentace i  zákonné podmínky,“ 
doplnil náměstek primátora Jiří 
Rozehnal a  dodal, že předmět-
né služby zpracování projektové 
dokumentace a související služby 
budou financovány z prostředků 
statutárního města Prostějova. 
 -kaa-

Facebookový profil města je s vámi už tři a půl roku

Most v Žešově čeká modernizace  

V soutěži o alej roku jsme druzíSídliště Moravská čeká regenerace
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INZERCE

Eliška, Sofie, Tereza, Ja-
kub, Jan, Tomáš, Filip jsou 
nejčastější jména 832 dětí, 
které přišly v  roce 2019 na 
svět v  Nemocnici Prostě-
jov. Už druhý rok za sebou 
zvítězili chlapci, kterých se 
narodilo 436, kdežto děv-
čat 396. Prvním mimin-
kem roku 2020 Nemocnice 
Prostějov a  Olomouckého 
kraje je holčička Kristýnka 
Konšelová s  váhou 3 750 
gramů a mírou 51 centime-
trů, která se narodila hodi-
nu a 28 minut po novoroční 
půlnoci. 

Nejplodnějším měsícem 
za uplynulý rok se stal čer-
ven, kdy zdravotníci zapsali 
do porodní knihy 87 porodů.  
Nicméně v těsném závěsu za 
ním jsou srpen s  81 porody 
a  říjen s  80 porody. Pouze 
jednou porodníci přivedli na 
svět dvojčátka.

Prvním dítětem roku 
2020 Nemocnice Prostějov 

a Olomouckého kraje je hol-
čička Kristýnka Konšelová. 
Narodila se 1. ledna hodinu 
a  28 minut po novoroční 
půlnoci s  váhou 3 750 gra-
mů a  mírou 51 centimetrů. 
Další prvenství, jakožto 1. 
miminko města Prostějova, 
získala malá Lia Vymazal, 
která přišla na svět 2. ledna 
ve 12 hodin 37 minut s  vá-
hou 3 050 gramů a mírou 49 
centimetrů. 

Mezi nejoblíbenějšími tra-
dičními českými jmény se 
objevila i  jména zahraniční, 
až exotická. „Přivítali jsme 
na světě i  malou Noemi, 
Evelin, Nikoletu, Zoe, Medu, 
Hedu, Nikky, Olivii, Adinu, 
Amélii či Selmu. Mezi jmény 
chlapců vynikli zase Alfréd, 
Mateo, Sebastian, Barnabáš, 
Jeremiáš, Lucien, Chris, Ro-

bin, Kilián,“ prozradila Bc. 
Věra Tisoňová, vrchní sestra 
gynekologicko-porodnic-
kého oddělení Nemocnice 
Prostějov. 

Porodnice Nemocnice 
Prostějov nabízí budoucím 
maminkám tři samostatné 
uzavřené klimatizované po-
rodní boxy, které poskytují 
rodičce i  jejímu partnerovi 
maximální soukromí. Sou-
částí těchto boxů je kromě 
speciálních polohovacích 
lůžek také porodní vana, re-
habilitační balony, žíněnky, 
sprcha, křeslo, rádio s  CD 
přehrávačem. Nejmodernější 
porodní místnosti tak umož-
ňují nespočet alternativních 
způsobů vedení porodu. Po-
rodnice Nemocnice Prostějov 
je také držitelem titulu Baby 
Friendly Hospital, tedy ne-
mocnice přátelské k  dětem. 
Po porodu je samozřejmostí 
bonding i  zavedený systém 
rooming-in na oddělení šes-
tinedělí. Barbora Olejníková

Počet přivítaných dětí: 419 
(z toho bez finančního daru 4)
Z toho dívek:  209
Z toho chlapců:  210

Oblíbená jména:
Dívky: Natálie, Sofie (9x), Adéla, 

Eliška, Julie, Viktorie (8x), Nela, Ve-
ronika (6x), Anna, Klára, Lucie, Ni-
kol, Tereza (5x) Zdvojená jména - 3x 

Chlapci: Jakub, Tomáš (13x), Ma-
tyáš (11x), Jan (9x), Dominik (7x) 

Zdvojená jména - 8x

PRO ZAJÍMAVOST
V  roce 2018 bylo přivítáno 

387 dětí, v roce 2017 bylo přivítáno 
448 dětí, v roce 2016 bylo přivítáno 
429 dětí a v roce 2015 bylo přivítáno 
482 dětí.

Prostějovská nemocnice přivítala loni na světě 832 dětí 

Statistika jmen a počtů 
přivítaných dětí v roce 2019

20
01

24
3/

01
33

Statutární město Prostějov 9

Prostějovské radniční listy  WWW.PROSTEJOV.EU



Informace z města

Významné stavebně investiční akce roku 2019  

V měsíci srpnu byla dokončena rekonstrukce tribuny po části obvodu 
Velodromu, kterou realizovala firma Jamastav Moravia a.s. Tribuna 
byla vybudována z betonu a opatřena hydrofobním nátěrem a byla 
doplněna ochranným zábradlím a novými plastovými sedačkami. Na 
investiční akci byla poskytnuta dotace Z Olomouckého kraje ve výši 
0,5 mil. Kč. Celkové finanční náklady činily 2,2 mil. Kč.

V měsíci červenci byla dokončena stavba objektu umožňujícího 
průchod pod mostem na ulici Olomoucká. „Podchod“ byl vybudo-
ván za účelem bezpečného průchodu nejen chodců, ale i cyklistů. 
Stavbu realizovala firma INSTA CZ s.r.o. Celkové náklady přesáhly 
4,5 mil. Kč.

Nové sportoviště s venkovními cvičebními prvky doplnilo stávající 
workoutové hřiště ve Vrahovicích. Bylo rozmístěno a instalováno 
6 různých cvičebních prvků, 1 balanční prvek a slackline zařízení. 
Celkové náklady činily cca 300 tis. Kč. Stavbu realizovala společ-
nost Evropská Training s.r.o.

Byla provedena výstavba nového dopravního terminálu. Došlo 
k přemístění linek příměstské autobusové dopravy z ulice Hliníky do 
modernizovaného dopravního terminálu podél ulice Blahoslavovy.  
Dále došlo k úpravě celého Floriánského náměstí, kde byly  obnoveny 
veškeré zpevněné plochy. Na investiční akci byly získány prostředky 
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 25,8 mil. Kč. Celkové náklady 
činily 54 mil. Kč. Stavbu realizovala firma  Skanska a. s.

Byla provedena kompletní rekonstrukce stávajících prostor a přístavba 
nové budovy. Na investiční akci byly získány prostředky z Ministerstva 
vnitra ve výši 3,8 mil. Kč a z Olomouckého kraje ve výši 0,45 mil. Kč. Cel-
kové náklady činily 7,8 mil. Kč. Stavbu, která byla dokončena v červnu, 
realizovala firma Prostějovská stavební společnost PROSTAS, s. r. o.

Rekonstrukce ulice Plumlovská

Rekonstrukce tribuny velodromu 

Podchod na ulici Olomoucká

Cvičební prvky pro seniory Vrahovice

Dopravní terminál na Floriánském náměstí   

Požární zbrojnice Vrahovice 

V rámci stavby byla provedena kompletní rekonstrukce ulice Plumlov-
ská, a to v úseku mezi křižovatkou ulic Palackého, Blahoslavova, Plum-
lovská a okružní křižovatkou ulic Plumlovská, Josefa Lady, Anglická. 
Na společné investiční akci s Olomouckým krajem se město Prostějov 
podílelo částkou 65 mil. Kč. Stavbu realizovala firma Colas CZ, a.s.
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V letošním roce si připo-
mínáme 630. výročí povýše-
ní Prostějova na město udě-
lením práva výročního trhu. 
Dvoje výročí mají také naše 
hradby – 525 let od počátku 
stavby a 510 let od počátku 
výstavby malé tzv. parkáno-
vé zídky kolem města.

O podobě původních hra-
deb nemáme moc informací. 
Pravděpodobně byly dřevěné 
či hliněné a  jejich součást-
mi byly brány nebo vrata. 
Kamenné hradby budovali 
až noví majitelé Prostějo-
va – Pernštejnové. 27. února 
1495 Vratislav z  Pernštejna 
za přítomnosti městské rady 
osobně položil kámen k  vý-
stavbě hradeb. V  Pamětní 
knize města máme o tom ten-
to záznam: „…pan Vratislav 
z  Pernštejna učinil počátek 
zdi stavenie okolo města Pro-
stějova, v ten pátek po svatém 
Matěji v hodinu čtrnáctú, mi-

nutu octavo, ANNO DOMI-
NI MCCCCXCV.“ 

Celý fortifikační systém za-
hrnoval třináct bašt, čtyři brá-
ny (Plumlovská, Olomoucká, 
Vodní – Brněnská, Kostelec-
ká), dva vodní příkopy a val.

Prvním zásahem do 
hradeb byla ve 20. letech  
16. století stavba zámku. Při 
ní byla zbourána Kostelecká 
brána a  místo ní zde vznik-
la fortna (malá branka pro 
pěší). Zámek byl napojen na 
hradby a  kolem něj byl vy-
budován vodní příkop. Další 
výrazné poškození bylo při 
pobytu švédských vojsk gene-
rála Torstenssona v  létě roku 
1643. Torstensson nařídil po-
bořit hradby a zapálit zámek. 
V osmdesátých letech 17. sto-

letí byly hradby zčásti oprave-
ny, ale na dalším poškození se 
podepsal velký požár Prostě-
jova 27. dubna 1697.

V 18. století však už hrad-
by ztrácely svůj vojenský 
význam. Staly se překážkou 
hospodářského, dopravního 
a  stavebního rozvoje města. 
Zastupitelstvo města přijalo 
proto v  prosinci 1865 usne-
sení o  postupném zboření 
hradeb, nejprve v okruhu ko-
lem Olomoucké brány. Další 
práce pokračovaly v následu-
jících letech a  byly završeny 
v  roce 1872. Na uvolněných 
prostranstvích vznikly ko-
munikace a parky. Příkladem 
jsou například Jungmanno-
vy (Smetanovy) sady zalo-
žené z  iniciativy sadařské-

ho a  okrašlovacího spolku  
v  sedmdesátých a  osmdesá-
tých letech 19. století. Další 
zásahy poznamenaly zbytky 
hradeb v souvislosti s likvida-
cí židovské zástavby ve Školní 
ulici, při výstavbě kina Metro 
a  kulturního domu ve Hra-
dební ulici v  70. a  80. letech 
20. století.

 Dnes se z rozsáhlého opev-
nění zachoval jen zlomek. 
Jedná se o nárožní polygonál-
ní baštu (v 80. letech 20. sto-
letí byla opravena a  pseudo-
renesančně zastřešena) a k ní 
přilehlou třistametrovou zeď 
kurtinu ve Školní ulici a ma-
lou část v  Knihařské ulici 
s baštou (opravený dům č. 5). 
V  roce 2012 přibyly na části 
hradeb malby domů připo-

mínajících existenci zdejšího 
židovského ghetta. V  letech 
2014–2017 prošly hradby ve 
Školní ulici rozsáhlými opra-
vami s  cílem zajistit korunu 
zdiva proti zatékání a usazo-
vání náletových dřevin.

Psali o  nich vlastivědci, 
historikové i  kronikáři. Je-
jich popis a  historii podal 
v knize Z těžkých dob Pros-
tějova lékař, literát a starosta 
Prostějova Ondřej Přikryl. 
Najdeme je zobrazeny na 
vedutě Prostějova od Jana 
Willenbergera v Paprockého 
Zrcadle slavného markrab-
ství moravského (1593), na 
perokresbě Prostana pros-
tějovského malíře Františka 
Josefa Velehradského (1728) 
i na katastrální mapě Prostě-
jova (1833). Patří mezi naše 
nemovité kulturní památky 
jako pozůstatek pozdně go-
tického opevnění města.

 Hana Bartková

Výročí měsíce

Od roku 2016 je město 
Prostějov bohatší o  jednu 
kulturní památku. Je jí starý 
nebo také druhý židovský 
hřbitov ve Studentské ulici. 
Památku však dnešní vzhled 
příliš nepřipomíná. Přitom 
jde o  historicky, kulturně 
i  duchovně velmi zajímavé 
místo. Má za sebou pohnu-
tou historii, ale i  potenciál 
zaujmout domácí i  zahra-
niční návštěvníky našeho 
města. Předpokladem však 
je, že kulturní památkou 
nezůstane jen na papíře, ale 
stane se součástí dnešního 
Prostějova, na kterou budou 
obyvatelé hrdí.

Plocha starého židovského 
hřbitova, kde bylo v  letech 
1801 až 1908 pochováno 

téměř dva tisíce lidí, byla ně-
kolik posledních dekád od-
stavnou plochou a  parkem, 
kam Prostějované z  okolí 
chodí venčit psy nebo si od-
počinout na lavičce. Místo by 
mělo posílit charakter klido-
vé zelené zóny, ale pro ven-
čení psů bude potřeba nalézt 
vhodnější místo.

Při hledání kompromis-
ního řešení s židovskými or-
ganizacemi město postupně 
formulovalo různé podmín-
ky, které se týkaly uložených 
sítí, dopravy, parkování, po-
hybu obyvatel a návštěvníků 
sportovních akcí, přístupu 
složek integrovaného zá-
chranného systému apod. 
To vše řeší architektonický 
návrh, prezentovaný vedení 

města v  listopadu loňského 
roku. Revitalizace kulturní 
památky a jejího okolí je na-
víc i příležitostí pro zlepšení 
obslužnosti a  bezpečnějšího 
provozu školy, ale může při-
nést i větší zklidnění celé lo-
kality a její lepší vzhled.

Celá lokalita si i bez ohle-
du na debatu o  úpravě kul-
turní památky modernizaci 
zaslouží. Revitalizací postup-
ně prošly Spitznerovy sady, 
Smetanovy sady, Kolářovy 
sady, rozšířila se botanická 
zahrada. Také prostranství 
u  škol se postupně revita-
lizují. A  takřka nikde se to  
neobešlo bez připomínek 
a obav občanů. Takřka všude 
je však plocha po revitaliza-
ci v daleko lepším stavu, než 
byl stav předchozí. I  toto je 
dobré mít na paměti při po-
suzování celého záměru.

Podle současného návrhu 
by měly být přesunuty chod-
níky a lavičky, tak aby hlavní 
komunikace pro pěší (komu-
nikace o šíři téměř pěti met-

rů) mezi Lidickou a Tylovou 
ulicí šla podél školy a  její-
ho atria. Odstavná plocha  
využívaná jako parkoviště 
bude přesunuta mimo kul-
turní památku. Na židovský 
hřbitov se vrátí několik nale-
zených náhrobků. Celé piet-
ní místo bude vymezeno ži-
vým plotem a veřejnost bude 
vstupovat z  ulice Lidická, 
kde by měl být i  informační 
pavilon. 

Při pietním setkání u hro-
bu rabína Horowitze zazně-
lo, že čas nezahojí všechny 
rány. Někdy je třeba, aby lidé 
převzali svou odpovědnost. 
Mějme tuto myšlenku na 
paměti při posuzování bu-
doucích úprav ve Studentské 
ulici. -jg-

Kulturní památka – jak naložit 
s jejím potenciálem?

Stávající stav lokality.

Vizualizace úpravy.
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Magistrát města Prostě-
jova, odbor obecní živnos-
tenský úřad, upozorňuje 
prodejce elektronických 
cigaret a  e-liquidů (náplní 
do elektronických cigaret) 
na následující:

Předmětem prodeje je
e-liquid s koncentrací ni-

kotinu od 1,7 % hmotnosti 
(tj. 17 miligramů nikotinu na 
mililitr) do 2 % hmotnosti 
(tj. 20 mg nikotinu/ml). 

Pak takový e-liquid je kla-
sifikován jako nebezpečná 
chemická směs. Povinností 
prodejce je mít živnosten-
ské oprávnění pro živnost 
ohlašovací vázanou s  před-
mětem podnikání „Výroba 

nebezpečných chemických 
látek a  nebezpečných che-
mických směsí a prodej che-
mických látek a chemických 
směsí klasifikovaných jako 
vysoce toxické a  toxické“ 
(podle přílohy č. 2 k  zákonu 
č. 455/1991 Sb., o  živnosten-
ském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, se jedná o  chemic-
kou směs klasifikovanou jako 
„toxická“).

V  souvislosti s  prodejem 
chemických látek a  chemic-
kých směsí klasifikovaných 
mj. jako toxické upozorňu-
jeme prodejce na skutečnost, 
že tyto látky nelze prodávat 
osobám mladším 18 let 

a  osobám, jejichž svépráv-
nost byla soudem omezena, 
a  nelze tyto toxické látky 
prodávat v prodejních au-
tomatech a  do přinesených 
nádob.

Předmětem prodeje je
e-liquid v  koncentraci 

rovné nebo vyšší než 0,25 % 
hmotnosti a nižší než 1,7 %. 

V případě prodeje e-liqui-
dů obsahujících nikotin 
v  koncentraci rovné nebo 
vyšší než 0,25 % hmotnosti 
a  nižší než 1,7 % postaču-
je živnostenské oprávnění 
k  živnosti ohlašovací volné 
s  předmětem podnikání: 
„Výroba, obchod a  služby 
neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona“ 
(obor činnosti č. 48 – „Vel-
koobchod a  maloobchod“). 
Stejně tak je tomu u  směsí 
bez obsahu nikotinu nebo 
s  obsahem nikotinu do 0,25 
%).

Na každém jednotkovém 
balení a  na jakémkoli vněj-
ším balení elektronických 
cigaret obsahujících nikotin 
(v jakékoli koncentraci) a ná-
hradních náplních obsahují-
cích nikotin musí být mimo 
jiné uveden obsah nikotinu 
ve výrobku a množství niko-
tinu v dávce a dále zdravotní 
varování: „Tento výrobek 
obsahuje nikotin, který je 
vysoce návykovou látkou. 

Jeho užití nekuřáky se nedo-
poručuje.“

Určitým vodítkem k před-
běžnému posouzení, jaké 
živnostenské oprávnění by 
měl podnikatel vlastnit, 
může být výstražný symbol 
uváděný na obalu směsi.
Pokud je na obalu uveden 
výstražný symbol GHS06 
(lebka se zkříženými hná-
ty), pak prodej takto klasi-
fikované směsi vždy spadá 
pod vázanou živnost „Výro-
ba nebezpečných chemických 
látek a nebezpečných chemic-
kých směsí a  prodej chemic-
kých látek a chemických směsí 
klasifikovaných jako vysoce 
toxické a toxické“. OŽÚ

zahájil 16. 1. 2020  
oficiálně svoji činnost 
v  Prostějově. Slavnostního 
nástupu se účastnil i primá-
tor města František Jura.

Nový prapor vznikl  na 
základech roty 102. prů-
zkumného praporu. Bude 
postupně disponovat různý-
mi velikostmi dronů, včetně 
dronů bojových. Dále bude 
mít na starosti i analýzu zís-
kaných dat. 

„Armáda České republiky 
v uplynulých letech mnoho-
krát prokázala svou připrave-
nost dostát náročným úko-
lům, které jsou na ni kladeny. 
Ať už to bylo nasazení našich 
jednotek na zahraničních 
misích, nebo pomoc doma 
například při mimořádných 
událostech, čeští vojáci zís-
kali vysoký kredit a  uznání 
odborníků i  obyčejných ob-
čanů. 

Každá armáda se ovšem 
musí vyvíjet a  snažit se dr-
žet krok s dobou. Jsem proto 
rád, že v rámci našeho vojska 
vznikl útvar specializující 

se na nasazení bezpilotních 
prostředků. Události posled-
ních let a dokonce i posled-
ních týdnů nám ukazují, že 
bezpilotní systémy musejí 
být integrální součástí každé 
moderní armády. Jsou ope-
rativní, mají značné tech-
nické možnosti a  pomáhají 
chránit lidské životy vojáků 
i civilistů. 

Bezpilotní prostředky mají 
v naší armádě dlouhou histo-
rii, která sahá až do poloviny 
80. let minulého století. Je 
to však obor, který se velmi 
dynamicky vyvíjí, a  je nutné 
držet krok s aktuálním vývo-
jem. Novému 533. praporu 
bezpilotních systémů proto 

přeji, aby patřil ke špičce 
v  tomto oboru. Přeji mu 
dostatek prostředků na ná-
kup moderních technologií 
a dostatek zájemců o službu 
v  tomto prestižním oboru 
a  úspěchy při spolupráci 
s  našimi spojenci v  rámci 
NATO. 

Vítám, že nový prapor 
bude sídlit právě v  našem 
městě, který má v  soužití 
s  armádou dlouhou tradici. 
Za statutární město Prostě-
jov mohu slíbit, že budeme 
připraveni mu v rámci svých 
možností pomoci, pokud to 
bude třeba,“ uvedl na slav-
nostním nástupu primátor 
města František Jura.  -ih-

Při prodeji vozidla jednejte obezřetně. 
Vyhnete se zbytečným 

problémům a pokutám.
Jak postupovat při prodeji vozidla,  

jaké jsou termíny a sankce?
Prodej vozidla, který zajistíme sami, je vázán zá-

konnými podmínkami, skrývá úskalí, která se mohou 
draze vymstít. 

Proto:
- vždy sepište kupní smlouvu (vzory na internetu). 
- do 10 pracovních dnů, v podstatě do 14 dnů kalen-

dářních, MUSÍ dojít k provedení přepisu vozidla na evi-
denci motorových vozidel jakékoliv obce s  rozšířenou 
působností. Pokud není přepis proveden - pokuta do  
50 tisíc korun. 

Raději nezplnomocňujte kupujícího, aby uči-
nil přepis vozidla za vás. Pokud tak totiž kupující  
neučiní, může nastat téměř neřešitelný problém – vo-
zidlo sám užívá nebo jej prodá, ale v  evidenci stále 
figuruje jméno prodávajícího jako majitele. Ten pak 
může inkasovat pokuty za někoho jiného. Náprava 
bývá obtížná - nový provozovatel mnohdy nemá o pro-
vedení přepisu zájem. Bez jeho spolupráce přepis ne-
provedete!!! 

STÁLE NESE ODPOVĚDNOST ZA VOZIDLO 
TEN, KDO JE VEDEN V EVIDENCI VOZIDEL 

JAKO PROVOZOVATEL 
a kupní smlouva o prodeji vozidla 

je v tomto případě téměř bezcenný papír. 

Nejlepší varianta je provést přepis za osobní pří-
tomnosti prodávajícího a  kupujícího na evidenci 
vozidel, popř. zplnomocněte sami sebe k přepisu vo-
zidla, a to ověřenou plnou mocí nebo jinak, ale s jis-
totou, že k  převodu vozidla dojde. Tímto se můžete 
vyhnout zbytečným problémům a pokutám.  OOZ

Informace pro prodejce elektronických cigaret

Prodej vozidla: 
rada úředníka

Nový prapor zaměřený 
na bezpilotní systémy
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Jsem absolvent VŠ ze-
mědělské v  Brně, která se 
dnes jmenuje Mendlova 
univerzita.  Prvních dvacet 
let jsem pracoval v zeměděl-
ských podnicích převážně 
ve funkci zootechnika. To 
mi umožnilo dokonale po-
znat způsob myšlení a men-
talitu lidí odpovědných za 
zemědělskou velkovýrobu. 
Už v  této době jsem se in-
tenzívně věnoval entomolo-
gii, a  tak mě udivovalo, že 
i  vysokoškolsky vzdělaným 
kolegům se výzkum hmyzu 
zredukoval na otázku „jak 
to škodí a čím to postříkat“. 

Za jednu z  nejnebezpeč-
nějších skupin škůdců jsou 
dodnes vlivem vžité setrvač-
nosti považováni nosatci. Do 
čeledi nosatcovitých Curculi-
onidae patří i kůrovci. Někte-
ré druhy nám dnes předvádě-
jí, co dovedou. Ke kůrovcům 
se ještě vrátím. Nosatců na 
našem území žije něco kolem 

1100 druhů a  je pravdou, že 
někteří z  nich byli schopni 
způsobit našemu hospodář-
ství vážné problémy.  

Situace se vlivem chemi-
zace a změn klimatu změni-
la natolik, že se nám mnozí 
škůdci přesunuli mezi druhy 
vážně ohrožené. Druhy no-
satců, které lze považovat za 
skutečné škůdce, lze s  tro-
chou nadsázky „spočítat na 
prstech“ jedné ruky.  Většina 

druhů nosatců jsou potravní 
specialisté vázaní na úzkou 
skupinu nebo dokonce na 
jeden druh rostliny. Zamě-
řují se i na nežádoucí úpor-
né plevele, které dovedou 
úspěšně vzdorovat herbici-
dům. Vydatně pomáhají jak 
zemědělcům, tak i zahrádká-
řům. Lze to shrnout do věty, 
že jsou užiteční. Veřejnost 
asi překvapí, že to platí i pro 
tolik zatracované kůrov-

ce. Mnozí z  našich  asi 120 
druhů kůrovců jsou rovněž 
potravní specialisté a  napa-
dají nežádoucí náletové dře-
viny i  byliny považované za 
plevele.  Jsou tedy užiteční 
a  dokonce příležitostnými 
pomocníky lesníků.

K  největším a  také nej-
krásnějším nosatcům, kteří 
jsou odborníky ceněni jako 
„atraktanty“ sbírek patří 
rýhonosci - Lixinae. Někdy 
před sto lety upadli v nemi-
lost a byli hubeni všemi che-
mickými prostředky. V  pa-
desátých letech pomocí DDT, 
HCH, Dynocitu. Pak to po-
kračovalo moderními pří-
pravky. Celá podčeleď byla 
zdecimována tak, že si dnes 
zaslouží ochranu, včetně rý-
honosce řepného, který byl 
kdysi hojný tak, že likvidoval 
celá pole řepy i  chmelnice. 
Dnes i  průměrný pozorova-
tel zjistí, že brouci se specia- 
lizují především na pleve-

le a  jiné nežádoucí rostliny, 
zejména pcháče, bodláky, 
pelyněk, bolševník apod. Na 
území republiky žije kolem 
50 druhů rýhonosců.  Jak je 
můžeme podporovat a chrá-
nit? Velmi jednoduše. Pone-
cháním mezí, úhorů a jiných 
nevyužitých ploch, které 
samovolně zarůstají. Navíc 
tím pomůžeme drobné zvěři. 
Mnozí rýhonosci jsou druhy 
„pionýrské“. To znamená že 
jsou schopni obsadit druhot-
ná stanoviště jako výsypky, 
odkaliště, hráze nebo pís-
kovny. Na obrázku je jeden 
z největších a nejkrásnějších, 
ale bohužel nejvzácnějších 
rýhonosců Adosomus rori-
dus (Pallas). K životu mu sta-
čí jakékoliv suché stanoviště, 
kde roste pelyněk černobýl 
nebo kopretina vratič.

 Ing. Vojtěch Jiříček, 
 ekolog, entomolog
 Foto: Ing. Bořivoj Malec,
  entomolog

V  průběhu podzimního 
období měly možnost vyces-
tovat za zkušenostmi do Ně-
mecka čtyři studentky Střední 
školy designu a módy v Pros-
tějově. Dvě žákyně maturitní-
ho ročníku oboru užitá mal-
ba a design interiéru, Zuzana 
Matůšů a Debora Kolegarová, 
se vydaly s finanční podporou 
kraje do rodiště Albrechta 
Dürera, do bavorského No-
rimberku. Účastnily se výuky 
na Lothar-von-Faber Schule 
a  měly možnost seznámit se 
nejen s  odlišným přístupem 

v malbě, ale i s dalšími rozdíly 
ve výuce svého oboru. V rám-
ci volnočasového programu 
navštívily místní galerie či 
muzea a vydaly se i do Mni-
chova.

Praktické zkušenosti na-
sbíraly rovněž dvě studentky 
oboru multimediální tvorba, 
Kamila Němcová a  Valen-
týna Pišťáková. Jejich cesta 
vedla do bavorského Selbu, 
města porcelánu. V  rám-
ci odborné praxe, zaštítěné 
koordinačním centrem Tan-
dem, se po dobu dvou týdnů 

účastnily výuky na místní 
Schule für Produktdesign 
a  měly tak možnost poznat, 
jaké rozdíly panují ve způ-
sobu výuky designu na obou 
školách. Žákyně navštívily 
místní muzeum porcelánu, 
vyrazily na muzikál do zdej-
šího divadla, ale zorganizo-
valy si i výlet do Řezna a No-
rimberku.

Věříme, že i v příštím roce 
budou mít naši studenti zá-
jem vyjet do zahraničí a obo-
hatit tak své studium na naší 
škole. Kamila Kmentová

V  rámci projektu Eras-
mus+ se studenti SOŠPO 
setkali v Polsku s mladými 
lidmi z  Portugalska, Pol-
ska, Chorvatska, Lotyšska 
a  Německa. Téma setkání 
tentokrát znělo „Učíme se 
od starších generací“, pro-
to zde naši studenti pre-
zentovali svůj program, 
který zorganizovali pro 
obyvatele z  Domova pro 
seniory v Kostelci na Hané. 
Polští partneři připravi-
li workshopy s  místními 

seniory, od kterých se stu-
denti učili vyšívat, vyrábět 
ozdoby a  přáníčka, vařit 
pirohy a připravovat dezer-
ty. Všichni účastníci byli již 
tradičně ubytováni v  hosti-
telských rodinách, a tak na-
hlédli do života běžné polské 
rodiny, ochutnali jejich spe-
ciality a účastnili se rodinné-
ho programu. Prohlédli jsme 
si také hlavní město Varšavu 
a  navštívili Toruň, město 
perníčků a rodiště Mikuláše 
Koperníka. -mou-

Studenti SOŠPO 
v Polsku

Rýhonosci - domnělí škůdci, které je dnes třeba chránit
Příspěvek k ochraně přírody

Studentky SŠDAM v Bavorsku
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Kultura, společnost, volný čas

15. SEZÓNA - ÚNOR 2020
Pátek 14. února v 19 hodin

KDYŽ SE ZHASNE 
(Roman Vencl & Michaela Doleželová) 

Dva manželské páry a jejich vánoč-
ní večírek. Jedna z nejhranějších diva-
delních komedií současnosti v podání 
skutečných manželských párů.

Hrají: Lucie a  Vítězslav Lužní 
a Magdalena a Jakub Mojžíš Krejčí.

Režie: Jakub Hyndrich

Sobota 15. února v 19 hodin
NEKLIDNÉ NOHY: 

1000 km s koloběžkou po 
Islandu

Veronika Jiříčková
S koloběžkou na Island? Proč ne! 

Povídání o  tom, jak jsem se vydala 
sama poprvé se svou koloběžkou 
na expedici na to nejméně vhod-
né místo pro koloběh. Expedice do 
země vichru, krvelačných ptáků 
a strmých kopců. Ale taky do země 
dechberoucích výhledů za každou 
zatáčkou, horkých jezírek, vodopá-
dů, papuchalků a mnohého dalšího.

Středa 19. února v 19 hodin
MILUJU SVŮJ MOBIL 

(Viliam Klimáček)
Komedie s  podtitulem Americká 

jízda o ne/komunikaci s okolím i svě-
tem jako následek života s technikou 
a  na sociálních sítích místo reálného 
života se skutečnými lidmi.

Hrají: Petra Martínková, Vítěz-
slav Lužný, Jakub Mojžíš Krejčí, Jan 
Šprynar, Lukáš Kameníček a  Aleš 
Procházka

Režie: Jakub Hyndrich

Pátek 21. února v 19 hodin
KDYŽ SE ZHASNE 

(Roman Vencl & Michaela Doleželová)
VYPRODÁNO
Režie: Jakub Hyndrich

Čtvrtek 27. února v 19 hodin
B. Thomas CHARLEYOVA TETA 
Klasická komedie v nejnovějším 

provedení další generace  
Divadla Point. 

Jak vybruslit ze situace, kdy je 
k  obědu pozvána brazilská teta 
a  zrovna není žádná dáma po ruce? 
Dokážou si s tím poradit tři oxfordští 

studenti a pomůže jim to k tomu, aby 
získali srdce svých vyvolených? A jak 
to zkomplikuje rozzuřený strýček? 

Brazílie? Kde to je? Káva, samba, 
karneval!!!

Hrají: Martin Tabery, Martin 
Osladil, Ondřej Kučera, Vojtěch 

Kůrka, Martin Dobeš, Adam Špičák, 
Magdaléna Májková, Vojtěch Palatý, 
Lucie Tesařová, Kristina Hlavinková, 
Aneta Dobrovolná, Tereza Rozkošo-
vá, Denisa Kopecká, Tea Svobodová 
a další

Režie: Aleš Procházka

PETRA VOLTA &
 JAN DEMERCI 

- IDA- 
slovo a kresba

15. 2. - 29. 5. 2020 
Kde:

Galerie umění Prostějov, nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 
Tel. 608 805 775 

Denně 10-16, PO-PÁ 

Srdečně zve Jindřich Skácel 

INZERCE

INZERCE

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

Ilustrační foto
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Informace z města

PODĚKOVÁNÍ
Oddíl šachů Sportovního klubu Prostě-

jov z.s. děkuje Magistrátu města Prostějov 
za přidělenou dotaci na činnost v roce 2019. 
Dotace pomohla našim mladým šachistům 
zachovat pro město Prostějov 1. ligu D mlá-
deže a v současné době bojují o postup do 
extraligy ČR v šachu.

 Ing. Karel Virgler,
 předseda oddílu šachu

Na únor 2020 připravil Klub 
historický a státovědný v Prostějo-
vě přednášku spojenou se křtem 
knihy Mgr. Kamila Rodana, Ph. D. 
nazvanou Neklidné století aneb 
Žít se ctí. Přednášející působí jako 
vědecký a výzkumný pracovník od-
dělení historického výzkumu Slez-
ského ústavu Slezského zemského 
muzea v Opavě. Vedle dějin Slezska 
a regionálních hospodářských dějin 
se zabývá výzkumem evropských 
královských rodů 19. a  20. století, 

československou kulturou v období 
normalizace a  tvorbou životopis-
ných slovníkových hesel. K  Pros-
tějovu má díky rodinným vazbám 
blízko a také pravidelní návštěvníci 
akcí Klubu historického a státověd-
ného ho již znají ze dvou přednášek. 
Na klubovém podvečeru přiblí-
ží svou novou publikaci, ve které 
poutavou formou popisuje osudy 
studentů jedné třídy dívčího reál-
ného gymnázia v Prostějově, jedné 
z elitních místních škol, a zároveň 

přináší netradiční popis obrazu 
každodennosti v Prostějově ve tři-
cátých letech minulého století. 

Klubová akce, na jejíž přípravě 
se podílela také náměstkyně pri-
mátora Ing. Milada Sokolová, se 
bude konat tentokrát netradičně ve 
středu 5. února 2020 v 17 hodin 
v  přednáškovém sále Národního 
domu v Prostějově. Akce se usku-
teční pod záštitou primátora statu-
tárního města Prostějov Františka 
Jury. -tc-

Neklidné století 
aneb Žít se ctí
 
ve středu 5. února 2020 v 17 hodin
v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově 
za účasti představitelů města Prostějova.

Součástí křtu bude autogramiáda  
s autorem spojena s prodejem knihy.

Slezské zemské muzeum ve spolupráci 
se statutárním městem Prostějov 
a Státním okresním archivem Prostějov 
Vás srdečně zvou na křest knihy

www.szm.cz

INZERCE

Neklidné století aneb Žít se ctí
Kamil Rodan

Nabídka brigády na zámku 
Čechy pod Kosířem na pozici:

„PRŮVODCE/PRŮVODKYNĚ"
NABÍZÍME: 

● práci v atraktivním prostředí areálu zámku 
● DPP během návštěvnické sezóny (duben - říjen) 
●  možnost dalšího sebevzdělávání v oblasti historie, řemesla,  

cestovního ruchu, dějin umění... 
● odpovídající mzdové ohodnocení

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ: 
● perfektní znalost textu o historii zámku a parku 
● znalost alespoň jednoho cizího jazyka na komunikativní úrovni výhodou 
●  všeobecný kulturně-historický přehled, základní znalosti v oblasti dějin  

umění a dějin hmotné kultury 
● dobré komunikační a prezentační dovednosti, ochota učit se 
● čistý trestní rejstřík

Žádost společně se strukturovaným životopisem, motivačním dopisem a termíny, 
kdy byste mohli provádět, posílejte nejpozději do 16. února 2020 

na email: kastelancpk@seznam.cz

●  byt 2+1 s lodžií v dobrém 
stavu, k nastěhování

●  byty 1+1,2+1 v okolí 
nemocnice, sídl. Svobody

●  byt 3+1 po rekonstrukci

●  stavební zasíťované pozemky
●   větší RD v Prostějově  

a blízkém okolí
●  chatu nebo menší RD 

do 15 km od Prostějova

DOHODNĚTE SI SCHŮZKU!
Nabízíme i výkup nemovitostí.

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
Pro klienty aktuálně hledám:
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Informace z města

V roce 2019 proběhlo něko-
lik zajímavých a  atraktivních 
akcí týkajících se cestovního 
ruchu. První byl Mezinárodní 
den průvodců. Prostějov se 
druhým rokem připojil k  11 
městům České republiky, kte-
rá tuto akci pořádají.  Zájemci 
si měli možnost prohlédnout 
novou a starou sakristie a kapli 
Nejsvětější Trojice s netradiční 
secesní výzdobou. Překvape-
ním pro mnohé byl výstup 
po části původního gotického 
schodiště, které se dochovalo 
u  presbytáře kostela. Prostě-
jov se letos poprvé zapojil do 

aktivity Brány památek do-
kořán. Ve třech termínech, 
které byly tematicky zaměře-
ny na Prostějov moderní (6. 
4. 2019), Prostějov židovský  
(14. 4. 2019) a  Prostějov du-
chovní (27. 4. 2019) byly 
otevřeny stavby, které běžně 
nejsou přístupné veřejnosti. 
Velký zájem byl o  památky 
připomínající židovskou ko-
munitu Prostějova a o prostory 
prostějovských kostelů a kaplí. 
Na základě kladného ohlasu, se 
kterým se setkaly Brány pamá-
tek dokořán, se město zapojilo 
v  podstatně širším rozsahu do 

Dnů evropského dědictví, kte-
ré proběhly v  průběhu měsíce 
září. Zájemci si prohlédli např. 
interiéry kina Metro, nový ži-
dovský hřbitov, radnici, kostel sv. 
Petra a Pavla nebo bývalý klášter 

Milosrdných bratří. V průběhu 
léta také mohli občané města 
a  turisté využít nezpoplatněné 
průvodcovské služby, které 
nabízely tři prohlídkové okruhy.  
Většinu průvodcovských akcí 

realizovalo město ve spoluprá-
ci se Střední odbornou školou 
podnikání a obchodu.  Studenti 
této školy pak v průběhu roku 
zrealizovali oblíbené vánoční 
prohlídky kostelů Povýšení sv. 
Kříže a sv. Jana Nepomuckého 
a další průvodcovské akce. Čas-
to se na školu také obracejí orga-
nizované skupiny seniorů a ško-
ly se zájmem o prohlídky centra 
nebo vybraných památek. 

 Ing. Marek Moudrý
předseda Komise 
pro rozvoj města, 

podporu podnikání 
a cestovní ruch

Mezinárodní den průvodců v Prostějově

Po stopách středověkého   
              Prostějova

                        komentovaná prohlídka 
                              sobota 22. 2. 2020 od 14.00 hod.

                          Program: 
Komentovaná procházka po památkách připomína-

jících nejstarší dějiny Prostějova, které jsou mnohdy 
skryty před zraky obyvatel města.

Prohlídková trasa zahrnuje dochované městské opevnění, 
srubový dům v  Kravařově ulici, vybrané měšťanské domy 
(např.: dům U Měsíčka a dům U Sv. Rocha), Kostel Povýšení 
sv. Kříže (náhrobek Johanky z Kravař,  stará sakristie rajský 
dvůr s pozůstatky bývalých klášterních ambitů a kaple Nejsvě-
tější Trojice)

Sraz zájemců je v altánku Smetanových sadů u měst-
ských hradeb ve 14.00 hod.

Maximální počet na skupinu je 20 účastníků. 

Výstava dvou autorů Karo-
líny S. Čopjanové a  Matouše 
Hájka s názvem „1. pád” je pro-
pojením dvou rozdílných pří-
stupů k malbě, jejich myšlenky 
nás ale bezpečně vrací k onomu 
symbolickému 1. pádu 

Karolína S. Čopjanová, na-
rozena r. 1999, se ve své práci se 
věnuje figurální malbě a krajino-
malbě. V  aktuální tvorbě tíhne 
více k figuře zasazené v prostoru 
a  otázce, která představuje tzv. 
jistoty. Pro autorku je prioritní 
dostat do obrazu silné pocity 
a emoce, a to prostřednictvím au-
toportrétů, prací s blízkými lidmi 
nebo osobními artefakty, např. 
taškami, cigaretami, černým 
oblečením, ve kterém se cítí být 
chráněná. Taktéž pracuje s figu-

rálními vjemy, které jsou až útoč-
ně situovány na její vlastní osobu, 
ať už se zachycením minulosti, 
přítomných konfliktů, nebo jen 
snaha o  vyjádření svobody ve 
zdánlivě neklidném prostředí. 
Stejně tak v  nich zpracovává 
nadsázku, zalíbení i  vlastní ne-
klid, přes který konfrontuje samu 
sebe. Nicméně i  přese všechno 
ponechává obrazům svou vlastní 
interní komunikaci.

Matouš Hájek, narozen r. 
1996, se po studiu umělecké 
tvorby v  Anglii vrací na české 
umělecké pole. Navazuje na svou 
předešlou práci založenou na 
imaginaci a práci s realitou, kte-
rou následně rozpouští, rozlévá 
a rozptyluje, aby mohl znovu tvo-
řit a přetvářet k jistému prapůvo-

du věci. Pro autora je vedle imagi-
nace také velmi důležitá takzvaná 
transcendence anebo „transcen-
dování”, neboť to tvoří neodlu-
čitelnou podstatu jeho tvorby. 
Skrze co je schopen představovat 
prostor původnějšího, který se 
vyvíjí z  vlastní přítomnosti těla 
a který je spíše vědomím místa až  
virtuálního. Není třeba zjišťová-
ní, natož ohledávání aktivními 
smysly, pátrajícími kolem dokola. 
Posouváme se mimo tělesnost, 
nebo-li prostorovou lokalizaci. 
Obraz vystupuje jako jakési zjeve-
ní. Autor vpouští diváka před ob-
razy a bez dozoru a nápověd. Svou 
logiku si nese obraz sám v sobě. 

Slavnostní zahájení výstavy  
v pátek 7. února 2020 v 17:00 h.
 Jiří Andrýsek

Mikuláš Havelka
Dominik Zavadil
Emma Šťastná
Ondřej Kleveta
Jan Cásek
Valerie Kišková
Jiří Novotný
Dominik Ševčík
Matyáš Kučera
Damián Doseděl
Štěpánka Hausnerová
Rozálie Schindlerová
Marek Janáč
Antonín Rýdl
Natálie Janková
Sebastián Kaľavský

Filip Látal
Veronika Koutná
Denis Heinisch
Valerie Kubicová
Julie Navrátilová
Nikola Vykydalová
Marcela Hangurbadžová
Věra Stužková
Adam Prečan 
Amálie Blaháková
Veronika Grigarová
Tobiáš Baránek
Šimon Bednárik
Anna Bednáriková
Markéta Hlaváčková
Lucie Hlaváčková

Salma Boukbir
Jakub Pátek 
Jan Hrubý
Natálie Kadlčíková
Ondřej Štafl
Barnabáš Petržela
Ella Tomášková
Benedict Enkhbaatar
Kryštof Novák
Martin Krzok
Ondřej Šmíd
Jakub Kameníček
Eliáš Křelina
Viktor Mutňanský

NOVÍ OBČÁNCI 
města Prostějova

Vítání dětí dne 12. 12. 2019

Vybrané akce v oblasti turismu v roce 2019

Pozvánka na výstavu
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Na sklonku roku proběhl 
na Střední škole veřejno-
právní TRIVIS zajímavý 
workshop v rámci projektu 
Právo přeje připraveným 
realizovaný mladými nad-
šenými absolventy Práv-
nické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně.

Workshop se týkal ožeha-
vého problému, se kterým se 
může setkat každý z nás, a to 
domácího násilí a  stalkingu. 
Žáci se dozvěděli, že téměř 
čtvrtina lidí v České republice 
se s  tímto problémem setka-  tímto problémem setka-problémem setka-
la.  Lektoři objasnili pojem 
domácího násilí, představili 

reálné příběhy nahánějící 
husí kůži, doporučení, co 
dělat, pokud se stanu obětí 
či svědkem domácího násilí.  
Z  odborného hlediska byly  
vysvětleny právní nástroje pro 
řešení domácího násilí a stal-
kingu a možnosti, jak se mu 
bránit.   Žáci si tak prohloubili 
právní znalosti získané během 
studia.  Přínosem byly rovněž 
informace o organizacích Bílý 
kruh bezpečí, z.s., Spondea, 
o.p.s., a Persefona, z. s., které 
se zabývají pomocí obětem 
domácího násilí či lidem ne-
zvládajícím agresi ve vztazích.

 Klára Smékalová

V  závěru loňského roku 
proběhl v  sále domu služeb 
v Prostějově-Vrahovicích křest 
knihy Martina Hájka Vrahovi-
ce v moderní době. Akci mode-
rovala Matylda Klosová a role 
kmotry knihy se ujala prostě-
jovská rodačka a  dlouholetá 
vrahovická „občanka“, herečka 
pražského Divadla v  Dlouhé 
Eva Hacurová. 

Křest vyvolal obrovský zájem 
z  řad místních občanů, pamět-
níků a  dalších zájemců. Využili 
rovněž možnost si knihu zakou-
pit a nechat autorem podepsat.

Publikaci vydal Spolek za staré 
Vrahovice vlastním nákladem za 
finanční spoluúčasti dárců a pod-
porovatelů. Spolek za staré Vraho-
vice funguje od roku 2003 a zabývá 
se vlastivědnou činností, ochranou 
přírody a propagací Vrahovic. Jeho 
předsedou je Tomáš Peka.

Autorem knihy je vystudova-
ný historik, knihovník Vědecké 
knihovny v Olomouci a místo-
předseda Spolku za staré Vra-
hovice Martin Hájek. Historií 
této městské části se zabývá řadu 
let. Podílel se také na několika 
výstavách spolku a  v  loňském 

roce byl průvodcem vlastivěd-
ných vycházek po Vrahovicích 
a  Čechůvkách. Tyto byly velmi 
úspěšné a  „reprízu“ budou mít 
v únoru a březnu.

Publikace s    podtitulem Dě-
jiny obce v  letech 1885–1973 
o rozsahu sto šedesát osm stran 
sleduje politické, správní a  hos-
podářské dějiny dřívější samo-
statné obce do připojení k Pro-
stějovu v  roce 1973.  Publikace 
obsahuje také různé přehledy 
a další zajímavé kapitoly  (např. 
život za války, legionáři a uctění 
obětí 1. světové války, pozoro-

vatelna, pražské  jaro a  nástup 
normalizace). Její součástí je 
poznámkový aparát obsahující 
odkazy na zdroje a  vysvětlivky, 
seznam použitých pramenů 

a  literatury, resumé v  němčině 
a dobové pohlednice a fotografie. 
   Zájemci o zakoupení publikace 
najdou bližší informace na face-
booku spolku. Hana Bartková

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pondělky 9.30–11.30 – program pro rodiče s ma-
lými dětmi vám rozšíří obzory, zatímco vaše děti si 
zlepší své sociální, pohybové, hudební a manuální 
schopnosti. Přijďte si odpočinout od každodenní ru-
tiny, získat nové přátele a dozvědět se důležité infor-
mace. Rodinná atmosféra v malých skupinách rodi-
čů a dětí. Probíhá každé pondělí mimo státní svátky. 
Poslední setkání v tomto roce proběhne 16. 12.
Vstupné 30 Kč dospělí, 
hlídání dětí 30 Kč/1-3 vlastní děti. 

Úterky a čtvrtky 17.00–19.00 – vzdělávací 
a volnočasová setkání s hlídáním dětí
4. 2. Manipulace versus hranice ve vztazích – se-
minář Mgr. J. Rozehnalové
Kdy říct ano a kdy říct ne? Jak poznám, že mě druzí 
využívají nebo mnou skrytě manipulují?  Neschop-
nost vytyčit v určitých chvílích ve vztazích s některými 
lidmi odpovídající hranice může mít ničivé následky 
na osobnost člověka i jeho vztahy s jinými lidmi.
Vstupné 50 Kč dospělí, 
hlídání dětí 30 Kč/1-3 vlastní děti.

18. 2. Zlepšete svůj střevní mikrobiom! 
– seminář s výživovou poradkyní L. Němcovou
Co je to vlastně zdraví a jak se na něm podílí střev-
ní mikrobiom? Co mu prospívá a co mu škodí? Jak 
probíhá zdravé trávení a jak moc ho ovlivňuje kon-
zumace vlákniny? Na tato a další témata můžete 
přijít diskutovat se zkušenou výživovou poradkyní.
Vstupné 50 Kč dospělí, hlídání dětí 30 Kč/1-3 
vlastní děti.

20. 2. Indonésie – cestovatelská přednáška 
Nikol Šenkyříkové
Nikol vystudovala indonesistiku na UK v Praze 
a v posledních deseti letech strávila v  Indonésii 
spoustu času. Mj. pracovala jako stážistka na 
ambasádě v Jakartě, v současnosti žije se svým in-
donéským manželem na Bali a v ČR ještě studuje 
a také přednáší. Svoje bohaté zkušenosti s touto 
exotickou zemí přijde s námi sdílet do Mozaiky.
Vstupné 50 Kč dospělí, 
hlídání dětí 30 Kč/1-3 vlastní děti.

25. 2. Stravování batolat – seminář 
s výživovou poradkyní L. Němcovou
S odbornicí na výživu probereme zásady stravová-
ní batolat a malých dětí. Dotkneme se problema-
tiky výživy dětí ve školce versus doma. Účastníci 
besedy dostanou tipy, jak skloubit výživu batolete 
s přípravou jídla pro ostatní členy rodiny, i kon-
krétní recepty na jídla vhodná pro děti.
Vstupné 50 Kč dospělí, 
hlídání dětí 30 Kč/1-3 vlastní děti.

27. 2. Malování na sklo – tvořivá dílna 
s E. Svobodovou, DiS.
V  této tvořivé dílně si budete moci vyzkoušet 
malování na sklo. Nemusíte být velkými malíři, 
budou vám ku pomoci šablony, díky kterým 
zvládnete namalovat krásné obrazce. Můžete si 
tak odnést buď dózu, nebo závěsné sklíčko. Veš-
kerý materiál bude zajištěn. 
Vstupné 50 Kč dospělí, 
hlídání dětí 30 Kč/1-3 vlastní děti.

Právo přeje
připraveným

Spolek za staré Vrahovice vydal 
knihu Vrahovice v moderní době

PROGRAM
NA ÚNOR

Připravujeme:
V březnu budou úterní dopoledne v Mozaice věnována kurzu Všestranný rozvoj dítěte, kde si vaše děti 
mohou vyzkoušet aktivity dle principu Montessori vzdělávání. Info: 776 347 021, mozaika@zebrik-os.cz.

VŠECHNY NAŠE AKTIVITY JSOU URČENY ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI A KAŽDÝ JE SRDEČNĚ ZVÁN!
Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší info: J. Rozehnalová 776 347 021, mozaika@zebrik-os.cz, 

FB: mozaika.multikulturni.centrum, www.zebrik.org
Aktivity projektu Pro zdravou rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina (MPSV), 

dále je podpořil Olomoucký kraj a statutární město Prostějov. 
Aktivity projektu Integrační aktivity pro cizince podpořilo statutární město Prostějov a Olomoucký kraj.
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Informace z města

VYCHÁZKA ZA LIŠÁKEM 
FERDOU 

KDY: úterý 11. února od 8:35 
do 12 hod. 
KDE: Vincencov–Vranovice
Vycházka o  jarních prázd-
ninách určená pro rodiny 
s  dětmi. Projdeme přírodní 
rezervaci Blátka mezi Vin-
cencovem a Vranovicemi, pro 
děti budou cestou připraveny 
hravé aktivity zaměřené na 
živočichy lesa. Délka trasy asi  
4 km. Ráno společný odjezd 
autobusem do Vincencova 
v 8:35 z aut. nádraží (stanoviště 
č. 8). Návrat do Prostějova do 
12 hod. Poplatek 30 Kč/dítě.

VYCHÁZKA S BRHLÍKEM 
EDUARDEM 

KDY: čtvrtek 13. února od  
8 do 12 hod. 
KDE: Lutotín – Bělecký mlýn
Vycházka o  jarních prázdni-
nách určená pro rodiny s dět-
mi. Projdeme se cestou z Luto-
tína k Běleckému mlýnu, pro 
děti budou připraveny hravé 
aktivity zaměřené na pobyto-
vá znamení lesních živočichů. 
Délka trasy asi 4 km. Ráno 
společný odjezd vlakem v 8:02 
z  hlavního nádraží ČD, sraz 
ve vestibulu v 7:45. Návrat do 

Prostějova do 12 hod. Popla-
tek 30 Kč/dítě.

ZAJÍMAVOSTI ZÁHOŘÍ
KDY: středa 19. února od 9:30 
do 13:35 
KDE: Alojzov–Seloutky
Krátká vycházka určená se-
niorům a  dalším zájemcům. 
Vyjdeme z  Alojzova směrem 
k Seloutkám a cestou budeme 
objevovat přírodní i historické 
zajímavosti – vrchol Chlumu, 
kamenný menhir, zajímavý 
lom ve Všetičkově skále, kap-
ličku sv. Šebestiána, několik 
studánek apod. Délka trasy asi 
5 km. Ráno společný odjezd 
autobusem v 9:30 z aut. nádra-
ží (stanoviště č. 12) do Aloj-
zova. Návrat do Prostějova ze 
Seloutek do 13:35 hod. 

ZIMNÍ PUTOVÁNÍ
KDY: sobota 22. února od 
8:02 do 14 hod.
KDE: Slatinice a okolí
Společně si projdeme maleb-
né údolí podél říčky Slatinky. 
Navštívíme památník letců 
a cestou necestou se vydáme 
zpět. Pro děti a  dospělé bu-
dou připraveny hravé aktivity. 
Ve Slatinicích bude možnost 
oběda či návštěvy cukrárny. 

Délka trasy asi 5 km. Ráno 
společný odjezd vlakem z hl. 
nádraží v 8:02 do Slatinic (na-
stupujte do posledního vagó-
nu). Návrat do Prostějova 
vlakem ze Slatinic do 14 hod. 
Poplatek 30 Kč/osoba.

BYLINKY OD 
HLAVY AŽ K PATĚ

KDY: středa 26. února od 18:30 
do 20 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris
Další část cyklu večerních 
přednášek litovelského bylin-
káře Vládi Vytáska o  využití 
léčivých rostlin pro léčbu růz-
ných nemocí a  potlačení bo-
lesti. Tradičně nás čeká ochut-
návka čaje namíchaného 
autorem z jeho vlastních bylin. 
Poplatek 100 Kč.

HRÁTKY S PAPÍREM
KDY: pátek 28. února od  
16 do 18 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris 
Tvořivá dílna pro děti i dospě-
lé, kde si vyzkoušíme různé 
vystřihovánky, vyrobíme si pa-
pírové maňásky, z novinového 
papíru spleteme malé ošatky 
a z barevných papírů vytvoří-
me různé drobnosti. Poplatek 
30 Kč/osoba.

Jak zajistit rozvoj venkova 
a  omezit jeho vylidňování? Je-
den aspekt tohoto problému 
je diskutován poměrně málo. 
Obce a  regiony nemusejí spo-
jovat svůj rozvoj pouze s  turis-
tickým ruchem nebo výrobou 
tradičních lokálních produktů. 
Roste počet případů, kdy regio-
nální lídři vsadili na rozvoj ob-
novitelných zdrojů energie a do-
sáhli velmi dobrých výsledků.

Na obnovitelné zdroje 
vsadily v  minulosti desítky 
českých obcí, především v pří-
padě vytápění regionální bio-
masou. Patrně nejznámější je 
projekt Kněžic v okrese Nym-
burk, kde vedle kotelny na 
slámu pro centrální vytápění 
objektů provozují i  bioplyno-
vou stanici, která zpracovává 
biologický odpad. Obec i díky 

projektu s  obnovitelnými 
zdroji viditelně prosperuje. 
Dobrým příkladem z praxe je 
i obec Karle na Svitavsku, která 
jako jedna z mála českých obcí 
vlastní a  provozuje větrnou 
elektrárnu. Zisky z  prodeje 
elektřiny využívá obec pro in-
vestice do svého rozvoje.

Bohužel však není možné 
tyto úspěšné projekty jedno-
duše okopírovat. V  roce 2013 
totiž došlo ke zrušení provozní 
podpory pro výrobu elektřiny 
z  nových projektů obnovitel-
ných zdrojů, a v dnešní době by 
proto stejné projekty již nebyly 
ekonomicky životaschopné.

Obnovení provozní pod-
pory pro projekty, ve kterých 
mají podíl okolní obce a zjed-
nodušení administrativního 
procesu, by bylo technicky po-

měrně jednoduché a z hledis-
ka motivace k  novým projek-
tům i účinné. Měl by tak platit 
princip, podle kterého mají 
mít z  provozu větrných a  fo-
tovoltaických elektráren nebo 
bioplynových stanic profit pře-
devším ti, kdo se na ně dívají 
z okna. Nejde však jen o pení-
ze. Tyto projekty přinášejí ob-
cím a regionům i energetickou 
nezávislost.

Technologie a pozice zejmé-
na fotovoltaických a  větrných 
elektráren se během posled-
ních deseti let dramaticky pro-
měnila: jsou výkonnější, vý-
razně levnější a energetici je již 
úspěšně ve velkém zapojují do 
sítí. K naší škodě se však rozvoj 
odehrává zatím za našimi hra-
nicemi. autor: Tomáš Jagoš, 

 Hnutí DUHA

Nové umístění pro 
opuštěné psy

Od ledna 2020 jsou 
opuštění psi nalezení 
městskou policií na území 
města Prostějova umis-
ťováni do  útulku Voříšek 
v  Čechách pod Kosířem. 
Pokud se vám ztratí pes, 
volejte Městskou policii 
Prostějov nebo kontaktujte 

provozovatele útulku Vo-
říšek v  Čechách pod Ko-
sířem na tel.: 606 855 797. 
Útulek má také webové 
stránky, kde je možné 
prohlédnout si galerii psů 
umístěných v  útulku, od-
kaz: http://www.vorisek.
org/ . -OŽÚ-

Přehled odchycených 
psů v Prostějově, 

které je možné 
si osvojit

V současnosti je možné osvojit 
si například tyto pejsky:

Evid. č. 1397/20 (Kain) 

Evid. č. 1396/20 (Kolja) 

Evid. č. 1395/20 (Livrej) 

Evid. č. 1391/20 (Pirát) 

Evid. č. 1394/20 (Toby) 

Evid. č. 1393/20 (Jonášek) 

Evid. č. 1392/20 (Jupiter)

VOŘÍŠEK
útulek pro psy, 

Samota 133,  798 58
Čechy pod Kosířem

Telefon:
606 855 797

E-mail: 
utulekvorisek@seznam.cz

Komunitní energetika jako 
nástroj rozvoje venkova

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 únoru 2020 tyto akce:
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Společnost

V  neděli 15. 12. pořádala 
odbočka Sjednocené organiza-
ce nevidomých a slabozrakých 
(SONS Prostějov) už tradiční 
Adventní koncert, který pro-
běhl již třetím rokem v kostele 
U Milosrdných bratří, kde vy-
stoupil opět smíšený pěvecký 
sbor EXAUDI pod vedením 
paní Olgy Čermákové. 

Byl to 11. ročník a  po 
skončení koncertu jsme po-

zvali účinkující do našich 
prostor na Svatoplukové ulici 
na malé občerstvení. Prů-
běh koncertu koordinovaly 
pracovnice odbočky a  v  roli 
moderátorky vystoupila naše 
bývalá kolegyně a  současná 
dobrovolnice Mgr. Jana Jíl-
ková. Na pomoci se podílely 
další tři dobrovolnice a člen-
ka rady. Všem zúčastněným 
děkujeme za jejich výbor-

nou spolupráci a  pěveckému 
sboru za jejich prezentaci. 
Poděkování patří také na-
šim členkám, které vyrobily 
účinkujícím krásné výrobky 
z  pedigu a  keramické hlíny 
v rámci tvořivé dílny. Výtěžek 
z  dobrovolného vstupného 
činil 3610 Kč a  bude použit 
na služby pro osoby se zrako-
vým postižením. 

 Pavlína Bartošková

Sociálně aktivizační služby pro seniory  
Tetín 1, 796 01 Prostějov,  telefon 582 360 295

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ
Termín Hodina Tematické zaměření setkání Lektor

4. 2. 2020 14.00 Prohlídka Národního domu v Prostějově
   Zveme Vás na prohlídku chlouby našeho města – secesního 

skvostu, který se postupně opravuje a představuje se v pů-
vodní kráse. Sejdeme se ve 14 hod. před vchodem do diva-
dla. Mgr. Hana Šprynarová

11. 2. 2020 14.00 Dechová cvičení s Pavlínkou Pavla Glocová
  Přijďte si zacvičit a správně se nadechnout. 
18. 2. 2020 6.00 Exkurze na Letiště Václava Havla Hana Vybíhalová
   Uvidíme z  několika málo metrů, jak se provádí údržba 

letadel. Poznáme, co je vše potřeba udělat před odletem 
a přistáním letadla. A v těsné blízkosti vzletové a přistávací 
dráhy budeme sledovat starty a přistání skutečně z blízka. 
A také se dozvíte mnoho zajímavého o  letišti a  letadlech. 
Výlet je již obsazen!!!!  

25. 2. 2020 14.00 Co je vidět ve tmě Mgr. Lenka Hrůzová
  Vyprávění o tom, jaké je to prožít týden dobrovolně ve tmě.   

Všechny přednášky a besedy  AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách  
LIPKA, z.s., Tetín 1, přízemí  (pokud není uvedeno jinak).  

Setkání Akademie seniorů se uskutečňují za podpory statutárního města Prostějova.

Už od ledna se ptají někteří, 
kam se chystáme na výlet le-
tos. V  zimě si dáváme pauzu, 
ale hned začátkem března vás 
mohu pozvat na dva výlety do 
blízkého okolí.

5. 3. – čt – CHRÁNĚNÁ 
DÍLNA MYDLIDĚDEK 
A  KATEŘINSKÁ JESKY-
NĚ. Dopoledne navštívíme 
chráněnou dílnu Mydlidědek 
v  Blansku–Lažánkách, kde na-
hlédneme do zákulisí. Prohlídka 
dílny byla součástí našeho úplně 
prvního výletu v roce 2014. A tak 
je myslím na čase si to zopakovat. 
Součástí exkurze je vlastní výro-
ba svíčky z včelího vosku a glyce-
rinového mýdla, takže si každý 
odveze svůj vlastní výrobek. 
K  provozovně patří kavárnička 

s prodejnou a expozicí včelařství. 
Odpoledne zamíříme do nedale-
ké Kateřinské jeskyně. Jen kou-
sek od vstupu do jeskyně je Dům 
přírody Moravského krasu. Ne-
máme sice tentokrát v plánu jeho 
návštěvu, ale určitě nahlédneme 
aspoň do vstupní haly s  info-
centrem. Cestou domů se ještě 
zastavíme v podnikové prodejně 
Mlékárny Otinoves.

10. 3. – út – ZÁMEK RÁJEC 
(ROZKVETLÉ KAMÉLIE) 
A  MUZEUM BOSKOVICE. 
Dopoledne si prohlédneme zá-
mecké komnaty vyzdobené roz-
kvetlými kaméliemi. Většina z nás 
se nejspíš podívá i do nedalekého 
zahradnictví, kde jsou ve skleníku 
k  vidění a  koupi další kamélie. 
Odpoledne navštívíme Boskovi-

ce. Ve zdejším muzeu v budově 
Hraběcí rezidence nás asi nejvíc 
upoutá expozice řemesel, zvlášť, 
když bude možné vyzkoušet 
tkaní lněného vlákna, tvorbu pra-
věké nádoby nebo třeba psaní br-
kem. Cestou domů uděláme jen 
malinkou zajížďku, abychom se 
opět mohli zastavit v podnikové 
prodejně Mlékárny Otinoves.

Akce jsou pořádány ve spo-
lupráci se Zdravým městem 
Prostějov.

Na všechny akce se můžete, 
jako vždy, přihlásit na prodej-
ně v  Prostějově na nám. T. G. 
Masaryka 18, prostřednictvím 
internetu na webu www.file-
mon-baucis.cz nebo telefonicky 
na čísle 722 464 228 (prodejna). 
 -jš-

Blahopřejeme
70 let 

•	  RSDr. Miroslav Volek
•	 Vladimír Cieslar
•	 Ing. Jiří Bajgar
•	 Eduard Pláňava
•	 Zdenek Krupa
•	 Jitka Komárková
•	 Miroslav Somr
•	 Ing. Ladislav Šiška
•	 Jana Konečná
•	 Zdeňka Křivánková
•	 Eva Ivánová
•	 Marcela Lachová
•	 Zdeněk Čepel

•	 Ing. Josef Voldřich
•	 Jaroslav Sychra
•	 Mgr. Jaroslava Bajgarová
•	 Jana Petrásková
•	 Marcela Šrámková
•	 Marie Muchová
•	 Zdenka Petříková
•	 Vlasta Šuhajová
•	 Ladislav Krátký
•	 RNDr. Jiří Nerad
•	 Ján Gábor
•	 Dr. Stanislav Urban
•	 Miluše Chlupová 

75 let
•	Bohumila Hořavová
•	Marta Jochová
•	Marie Bábková
•	Dagmar Švécarová
•	 Jaroslava Adamcová
•	 Jiřina Tomšíková
•	Vlastimil Tomášek
•	 František Křepelka

•	Danuše Chudějová
•	Zdenka Laurenčíková
•	 František Ščuka
•	Eva Kolečkářová
•	Bohumila Zemánková
•	 Ing. Petr Slepánek
•	 Ing. CSc. Vít Svoboda
•	Pavla Zezulová

80 let
•	Marie Marálová
•	 Josef Kleveta
•	Mgr. Eva Žáčková
•	 Ján Vertetics
•	Marie Rimanovská

•	Drahoslava Zdražilová
•	Miluše Pořísková
•	Marie Kořínková
•	 Ing. Rostislav Kocourek
•	 Jarmila Bezdíčková

85 let
•	 Jitka Valdová
•	Václav Konečný
•	Zdeněk Král
•	Alois Sedláček

•	Věra Mlčochová
•	Danuška Koudelková
•	Věra Slezáková

90 let
•	Věra Mezihoráková
•	Marie Králová

•	 Josef Valda

91 let 
•	Bohumil Hromada
•	 Jarmila Osladilová

•	Věra Vymazalová
•	Zdeněk Štencl

92 let
•	 Jaroslav Milar
•	Alena Makovcová

•	Marie Popelková
•	 Jitřena Vodičková

93 let 
•	Antonín Ježek
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Kultura, společnost, volný čas

Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov
tel.: 582 329 600, předprodej 582 329 603
email: predprodej@divadloprostejov.cz, 

email: info@divadloprostejov.cz
www.divadloprostejov.cz

Pravidelná otevírací doba divadelní 
pokladny (předprodeje vstupenek): 

pondělí a středa 10-12 a 13-17 hodin, 
v úterý a ve čtvrtek 13-17 hodin, v pátek je zavřeno.

Vchod do pokladny je z terasy Národního domu.
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19 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL 
5. ABONENTNÍ 
KONCERT 
DOPRODEJ | LM

19 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL 
SKUPINA 5N
DOPRODEJ

19 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL 
SKUPINA A
DOPRODEJ

19 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL 
SKUPINA 5P
DOPRODEJ

19 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL 
MIMO PŘEDPLATNÉ
TROJÁK

17 HODIN 
JEVIŠTĚ ZA OPONOU 
LISTOVÁNÍ Č. 4
DOPRODEJ

9 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL 
PRO ŠKOLY

19 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL  
PRO VEŘEJNOST

9 a 11 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL 
PRO ŠKOLY

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

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

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN: 
3. 3. | pro školy | Magda Malá: TAJEMSTVÍ DĚTSKÉHO POKOJÍČKU
9. 3. | skupina B | sleva pro seniory 50% | LM | PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY | SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA
10. 3. | 6. abonentní koncert | LM | ŠANSON V GALA | Jaroslav SVĚCENÝ, Renata DRÖSSLER, Zdeňka ŽÁDNÍKOVÁ VOLENCOVÁ, Petr OŽANA
12. 3., 13. 3. | pro školy | ŠŠŠŠ. ŠŠŠŠ. HŮŮŮ. HAF! | NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC
14. 3. | pro veřejnost | KRAJSKÁPOSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE
17. 3., 18. 3. | pro školy | MALÝ PRINC NA ZEMI  | ČERNÉ DIVADLO METRO PRAHA
19. 3. | skupina 5N | OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE | DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
24. 3.| skupina 5P | OSM ŽEN | KLICPEROVO DIVADLO HRADEC KRÁLOVÉ 
25. 3. pro veřejnost | MATEŘINKA
25. 3. | pro veřejnost | SATORI | LÉČIVÉ DIVADLO GABRIELY FILIPPI | Host – JARMILA PODHORNÁ
26. 3. |  skupina A  | ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE | VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE
30. 3., 31. 3. | pro školy | LAKOMEC | DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO PRAHA

DÁLE PŘIPRAVUJEME:
1. 4. | skupina B | STARCI NA CHMELU | MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC | prodej vstupenek od 17. 2. 2020 | LM
8. 4. |  mimo předplatné | VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY | DIVADLO JÁRY CIMRMANA
15. 4. | skupina A   | DOTKNI SE VESMÍRU A POKRAČUJ | MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO | prodej vstupenek od 17. 2. 2020 | Cena odborné poroty na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích 2017

Ú N O R

Matěj Mužík: TEREZKA A KOUZELNÉ AUTÍČKO | DIVADLO TRAMTARIE OLOMOUC
Hrají: Jana Posníková/Tereza Toth Čápová, Barbora Šebestíková, Dominika Hrazdílková, Režie: Matěj Mužík

ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ 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, suzafon, Jiří GILÍK – piano

Mikal Hem: JAK SE STÁT DIKTÁTOREM
Účinkují: Alan Novotný/ Jiří Ressler a Patrik Bořecký

ETIKETA NENÍ VĚDA
Dvouhodinová one man show mistra etikety Ladislava Špačka | Pořádá Mamut Agency Konice

Markéta Sýkorová podle Boženy Němcové: BAJAJA | NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC
Hrají: M. Bělohlávková, D. Čičmanová, M. Palaščáková, D. Kranich ad., režie: Markéta Sýkorová

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

Ingmar Bergman: SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA | AGENTURA HARLEKÝN PRAHA
Hrají: Michal Dlouhý, Michaela Badinková, Kamil Halbich/ Vasil Fridrich, Barbara Lukešov, Režie: Vladimír Strnisko

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

Karel Cón, Stanislav Slovák, Jan Šotkovský, Petr Štěpán: OSMYČKY | MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
Hrají: Michal Isteník, Petr Štěpán, Radka Coufalová, Ondřej Halámek, Ladislav Kolář, Jiří Ressler, Jakub Uličník, Dušan Vitázek, Jaroslav Záděra, ad.
Dramaturgie: Jan Šotkovský, Miroslav Ondra, Režie: Stanislav Slovák

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov
tel.: 582 329 600, předprodej 582 329 603
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email: info@divadloprostejov.cz
www.divadloprostejov.cz
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19 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL 
5. ABONENTNÍ 
KONCERT 
DOPRODEJ | LM

19 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL 
SKUPINA 5N
DOPRODEJ

19 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL 
SKUPINA A
DOPRODEJ

19 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL 
SKUPINA 5P
DOPRODEJ

19 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL 
MIMO PŘEDPLATNÉ
TROJÁK

17 HODIN 
JEVIŠTĚ ZA OPONOU 
LISTOVÁNÍ Č. 4
DOPRODEJ

9 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL 
PRO ŠKOLY

19 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL  
PRO VEŘEJNOST

9 a 11 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL 
PRO ŠKOLY

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

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

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN: 
3. 3. | pro školy | Magda Malá: TAJEMSTVÍ DĚTSKÉHO POKOJÍČKU
9. 3. | skupina B | sleva pro seniory 50% | LM | PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY | SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA
10. 3. | 6. abonentní koncert | LM | ŠANSON V GALA | Jaroslav SVĚCENÝ, Renata DRÖSSLER, Zdeňka ŽÁDNÍKOVÁ VOLENCOVÁ, Petr OŽANA
12. 3., 13. 3. | pro školy | ŠŠŠŠ. ŠŠŠŠ. HŮŮŮ. HAF! | NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC
14. 3. | pro veřejnost | KRAJSKÁPOSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE
17. 3., 18. 3. | pro školy | MALÝ PRINC NA ZEMI  | ČERNÉ DIVADLO METRO PRAHA
19. 3. | skupina 5N | OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE | DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
24. 3.| skupina 5P | OSM ŽEN | KLICPEROVO DIVADLO HRADEC KRÁLOVÉ 
25. 3. pro veřejnost | MATEŘINKA
25. 3. | pro veřejnost | SATORI | LÉČIVÉ DIVADLO GABRIELY FILIPPI | Host – JARMILA PODHORNÁ
26. 3. |  skupina A  | ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE | VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE
30. 3., 31. 3. | pro školy | LAKOMEC | DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO PRAHA

DÁLE PŘIPRAVUJEME:
1. 4. | skupina B | STARCI NA CHMELU | MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC | prodej vstupenek od 17. 2. 2020 | LM
8. 4. |  mimo předplatné | VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY | DIVADLO JÁRY CIMRMANA
15. 4. | skupina A   | DOTKNI SE VESMÍRU A POKRAČUJ | MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO | prodej vstupenek od 17. 2. 2020 | Cena odborné poroty na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích 2017

Ú N O R

Matěj Mužík: TEREZKA A KOUZELNÉ AUTÍČKO | DIVADLO TRAMTARIE OLOMOUC
Hrají: Jana Posníková/Tereza Toth Čápová, Barbora Šebestíková, Dominika Hrazdílková, Režie: Matěj Mužík

ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ 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, suzafon, Jiří GILÍK – piano

Mikal Hem: JAK SE STÁT DIKTÁTOREM
Účinkují: Alan Novotný/ Jiří Ressler a Patrik Bořecký

ETIKETA NENÍ VĚDA
Dvouhodinová one man show mistra etikety Ladislava Špačka | Pořádá Mamut Agency Konice

Markéta Sýkorová podle Boženy Němcové: BAJAJA | NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC
Hrají: M. Bělohlávková, D. Čičmanová, M. Palaščáková, D. Kranich ad., režie: Markéta Sýkorová

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

Ingmar Bergman: SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA | AGENTURA HARLEKÝN PRAHA
Hrají: Michal Dlouhý, Michaela Badinková, Kamil Halbich/ Vasil Fridrich, Barbara Lukešov, Režie: Vladimír Strnisko

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

Karel Cón, Stanislav Slovák, Jan Šotkovský, Petr Štěpán: OSMYČKY | MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
Hrají: Michal Isteník, Petr Štěpán, Radka Coufalová, Ondřej Halámek, Ladislav Kolář, Jiří Ressler, Jakub Uličník, Dušan Vitázek, Jaroslav Záděra, ad.
Dramaturgie: Jan Šotkovský, Miroslav Ondra, Režie: Stanislav Slovák

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov
tel.: 582 329 600, předprodej 582 329 603
email: predprodej@divadloprostejov.cz, 

email: info@divadloprostejov.cz
www.divadloprostejov.cz
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Kultura, společnost, volný čas

Miroslav Etzler, Martin 
Pechlát, Martin Písařík, Mi-
chal Isteník a Michal Dlouhý 
rozvíří emoce v únoru v Měst-
ském divadle v Prostějově.

Rychlou, zábavnou a  ne-
bezpečnou jízdu rozjedou 
architekti v  podání Martina 
Pechláta a  Miroslava Etzle-
ra ve čtvrtek 20. února 2020 
ve hře Fabrice Roger-Lacana 
CRAVATE CLUB.

Architekty Bernarda a Ad-
riena spojuje pevný přátelský 
vztah. Jsou partneři firmy, 
které se dobře daří. Jaký ko-
lotoč neuvěřitelných situa-
cí se však může roztočit ve 
chvíli, kdy jeden z nich z po-
divuhodných důvodů nemů-
že přijít na oslavu kulatých 
narozenin toho druhého? 

Poslední inscenaci di-
vadelního cyklu TROJÁK 
-  SCÉNY Z  MANŽEL-
SKÉHO ŽIVOTA uvidíme 
v  pondělí 24. února 2020. 
V  adaptaci slavného filmu 
Ingmara Bergmana potře-
tí exceluje Michal Dlouhý, 
tentokrát spolu s  Michaelou 
Badinkovou.

Martin Písařík se před-
staví jako CIZINEC ve stej-
nojmenné inscenaci Diva-
dla Na Fidlovačce v  úterý  
25. února 2020. Seržant 
Frogg přiveze do opuštěné-
ho letoviska ve státě Geor-
gia svého kamaráda z  vojny 
Charlieho. Člověka, který je 
na pokraji sebevraždy, de-
primovaný a  zdevastovaný. 
Zápletka se rozbíhá v  oka-
mžiku, kdy Charlie nemá 
sílu dokonce ani s  nikým 

mluvit. Froggy se rozhodne 
kamaráda zachránit: všech-
ny přesvědčí, že jeho přítel je 
cizinec a nerozumí ani slovo 
anglicky. 

Rozmarnou férii OSMYČKY 
napsala čtverácká čtveřice 
Karel Cón, Stanislav Slovák, 
Jan Šotkovský a  Petr Štěpán 
z Městského divadla v Brně. 
V  režii Stanislava Slová-
ka a  za dramaturgického 
přispění Jana Šotkovského 
a prostějovského divadelníka 
Miroslava Ondry budeme 
putovat s  komediantskou 
skupinou napříč českými dě-
jinami. Kdo by neznal pojem 
„osudové osmičky českých 
dějin“?   Osmyčky jsou kaba-
retně laděná hra s  písněmi, 
která nasvěcuje české dějiny 
z nečekaného, hořkého i hu-
morného pohledu. Tématem 
inscenace ovšem nejsou pou-
ze léta jako 1108, 1278, 1348, 
1648, 1848, 1918, 1948, 1968, 
ale i  ty „osmičkové“ roky, 
v kterých se zdánlivě nestalo 
nic důležitého (věděli jste, že 
roku 1888 byl založen Klub 
českých turistů?). Našimi 
průvodci historií malého 
národa budou dva stálí sou-
putníci českého národního 
osudu, „blaničtí rytíři naru-
by“, pánové Udavač (Michal 
Isteník) a Zatykač (Petr Ště-
pán), kteří – jak se postupně 
ukáže – stáli v pozadí většiny 
významných událostí v  his-
torii českého národa. Že svou 
pravdu neváhají hájit i  před 
božím soudem, uvidíme  
ve středu 26. února 2020. 

 -hašpry-

„Bouřliváci na M“ v Městském 
divadle v Prostějově
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Beseda s europoslancem 
Luděk Niedermayer v Prostějově

Téma diskuse:
Česká cesta
 k bohatství

30 let po sametu

KDY: 26. 2. 2020
KDE: Kavárna Prostor
Úprkova 7, Prostějov
Zahájení v 17:00 hod.

Srdečně zve

V Prostějově
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VALENTÝNSKÁ SLAM POETRY 
EXHIBICE
14. ÚNORA | 20:15 
FOYER | 120/100,-

Máme pro vás nápad na originální 
valentýnské rande bez kýče - poetická 
exhibice okořeněná trochou erotiky! 
Slam poetry je performativní žánr bás-
nění, trochu improvizace, trochu diva-
dlo, všechno a nic, poezie vs. show! 
Mančaft olomouckých slamerů přije-
de do Prostějova roznést lásku na den 
zamilovaných. Využijí k tomu všeho 
možného, jen texty musí být autorské 
a nesmí k jejich povýšení využít rekvi-
zit a kostýmů. A diváci? Hodnotí!

PRŮKOPNÍCI VIDEOARTU
17. A 19. ÚNORA
FILMOVÝ KLUB | 100/80,-

Třetí únorový týden bude věnován dvě-
ma svérázným dokumentárním por-
trétům osobností, které stály u zrodu 
nového uměleckého oboru - videoar-
tu. Režisérka Adéla Komrzý ve snímku 
Viva video, video viva na příběhu svého 
dědečka ilustruje, jak pro výtvarníky 
v socialistickém Československu novo-
mediální přístupy skýtaly cestu ke svo-
bodě. V islandsko-české koprodukci 
Efekt Vašulka se vydáme do New Yorku 
60. let po stopách „prarodičů videoar-
tu“, manželů Vašulkových.

KINO NASLEPO
25. ÚNORA | 20:00
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Chtěli byste jít do kina, ale nevíte na 
co? Tak se přijďte svěřit do laskavých 
dramaturgických dlaní svého Metra 
70 a riskněte s námi Kino naslepo. 
O co kráčí? Vy přijdete a nevíte na co, 
my vám něco pustíme, a když se vám 
to bude líbit, necháte nám při odcho-
du nějaký obnos. Když se vám do vku-
su netrefíme, můžete během prvních 
15 minut odejít a nenecháte nám ani 
halíř. Zní to jako lákavá špetka dobro-
družství? Nám ano!

ČESKÝ LEV
KAŽDOU ÚNOROVOU NEDĚLI 
FOYER | 80,-

Víkendová promítání ve foyer Kina Metro 
70 se vrací i v měsíci únoru. Tentokrát bu-
dou mít diváci možnost vidět reprezenta-
tivní výběr z filmů, které 7. března zabo-
jují o křišťálovou sošku lva udělovanou 
Českou filmovou a televizní akademií: 
upovídanou komedii Bohdana Karáska 
Karel, já a ty nominovanou za scénář, 
melodrama Skleněný pokoj dominující 
v technických kategoriích, mysteriózní 
drama Tiché doteky (nejlepší film, režie 
a hlavní herečka) a dramedii Národní 
třída s Hynkem Čermákem v hlavní roli.

KINO PROSTĚJOV | ÚNOR 2020

INZERCE
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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, 
METRO SENIOR 50 Kč, BIJÁSEK 50 Kč, projekce ve 
FOYER 80 Kč, PRO DĚTI sleva 20 kč pro děti do 12 let.

   17:45 ČESKÝ LEV: TICHÉ DOTEKY MYSTERIÓZNÍ | 96’ | FOYER

   20:00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

17. PO 14:00 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
      BIJÁSEK | ANIMOVANÝ | 100’

   17:30 JUDY
   20:00 VIVA VIDEO, VIDEO VIVA FK | DOKUMENT | 85’

18. ÚT 14:00 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK BIJÁSEK

   16:30 MODELÁŘ
   20:00 CO ZAŽIJEŠ VE VIETNAMU?
      CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA | 100,-

19. ST  17:30 EFEKT VAŠULKA FK | DOKUMENT | 85’

   20:00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

20. ČT  15:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK METRO SENIOR | KOMEDIE | 93’

   17:30 SVIŇA THRILLER | 98’

   20:00 ANDRÉ RIEU: 70 LET MLÁD KONCERT V KINĚ | 150’ | 200/180,-

21. PÁ 15:30 JEŽEK SONIC PRO DĚTI | KOMEDIE | 100’

   17:30 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ    
      PROMĚNA HARLEY QUINN) TITULKY | 140,-

   20:00 SVIŇA

22. SO 15:30 JEŽEK SONIC PRO DĚTI

   17:30 CHLAP NA STŘÍDAČKU
   20:00 FANTASY ISLAND

23. NE 10:30 MOSLEY PRO DĚTI | ANIMOVANÝ | 97’

   15:30 JEŽEK SONIC PRO DĚTI

   17:30 ATTILA
   17:45 ČESKÝ LEV: NÁRODNÍ TŘÍDA DRAMA | 91’ | FOYER

   20:00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

24. PO 14:00 FANY A PES BIJÁSEK | ANIMOVANÝ | 87’

   17:30 PÍSEŇ JMEN
   20:00 MAJÁK FK | HOROR | 110’

25. ÚT 14:00 FANY A PES BIJÁSEK 
   17:30 CHLAP NA STŘÍDAČKU
   20:00 KINO NASLEPO

26. ST  17:30 JUDY
   20:00 POSLEDNÍ AUTOPORTRÉT FK | DOKUMENT | 72’

27. ČT  15:00 KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA 
      METRO SENIOR | DOKUMENT | 90’

   17:30 V SÍTI DOKUMENT | 100’

   20:00 1917 VÁLEČNÝ | 119’

28. PÁ 15:30 JEŽEK SONIC PRO DĚTI

   17:30 VOLÁNÍ DIVOČINY DOBRODRUŽNÝ | 104’

   18:00 FILMOVÝ KVÍZ 50,- | FOYER

   20:00 FANTASY ISLAND
  
29. SO 15:30 JEŽEK SONIC PRO DĚTI

   17:30 1917
   20:00 V SÍTI

2
ÚNOR

1. SO  15:30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II PRO DĚTI | ANIMOVANÝ | 103’

   17:30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST KOMEDIE | 107’

   19:30 MIZEROVÉ NAVŽDY AKČNÍ | 124’

   22:00 PÁRTY HÁRD KOMEDIE | 62’

2. NE  10:30 TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU  
      PRO DĚTI | ANIMOVANÝ | 70’

   15:30 PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY    
      PRO DĚTI | ANIMOVANÝ | 63’

   17:30 MALÉ ŽENY DRAMA | 135’

   17:45 ČESKÝ LEV: KAREL, JÁ A TY KOMEDIE | 111’ | FOYER

   20:00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

3. PO  17:30 VLASTNÍCI KOMEDIE | 96’

   20:00 BÍDNÍCI FK | KRIMI | 102’

   
4. ÚT  15:00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA       
      METRO SENIOR | KOMEDIE | 110’

   17:30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
   20:00 GENTLEMANI KRIMI | 113’

5. ST  17:30 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ 
      PROMĚNA HARLEY QUINN) PŘEDPREMIÉRA   

      AKČNÍ | 109’ | 140,- | TITULKY 

   20:00 AMARCORD FK | KOMEDIE | 123’

6. ČT  17:30 MODELÁŘ  THRILLER | 110’

   20:00 PÍSEŇ JMEN DRAMA | 113’

7. PÁ  15:30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II PRO DĚTI

   17:30 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ     
      PROMĚNA HARLEY QUINN) DABING | 140,-

   20:00 MALÉ ŽENY

8. SO  15:30 CESTA ZA ŽIVOU VODOU PRO DĚTI | POHÁDKA | 99’

   17:30 MODELÁŘ
   20:00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ    
      PROMĚNA HARLEY QUINN) TITULKY | 140,-

9. NE  10:30 TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU PRO DĚTI

   15:30 SUPER MAZLÍČCI PRO DĚTI | ANIMOVANÝ | 89’

   17:30 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ 
      PROMĚNA HARLEY QUINN) DABING | 140,-

   17:45 ČESKÝ LEV: SKLENĚNÝ POKOJ DRAMA | 104’ | FOYER

   20:00 MALÉ ŽENY

10. PO 17:30 ATTILA DOKUMENT | 112’

   20:00 MATTHIAS A MAXIME FK | DRAMA | 119’

11. ÚT 15:00 JIŘÍ BĚLOHLÁVEK: „KDYŽ JÁ TAK RÁD 
      DIRIGUJU…“ METRO SENIOR | DOKUMENT | 106’

   17:30 VLASTNÍCI
   20:00 GENTLEMANI

12. ST  17:30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
   20:00 PSI NENOSÍ KALHOTY FK | ROMANTICKÝ | 105’

13. ČT  17:30 CHLAP NA STŘÍDAČKU KOMEDIE | 112’

   20:00 JUDY ŽIVOTOPISNÝ | 118’

14. PÁ 15:30 SUPER MAZLÍČCI PRO DĚTI

   17:30 CHLAP NA STŘÍDAČKU
   20:00 FANTASY ISLAND HOROR | 109’

   20:15 VALENTÝNSKÁ SLAM POETRY EXHIBICE  
      120/100,- | FOYER

15. SO 15:30 SUPER MAZLÍČCI PRO DĚTI

   17:30 CHLAP NA STŘÍDAČKU
   20:00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ     
      PROMĚNA HARLEY QUINN) TITULKY | 140,-

16. NE 10:30 TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU PRO DĚTI

   14:30 ZVUKOVÁ DÍLNA 50,- | FOYER

   15:30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II PRO DĚTI

   17:30 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ     
      PROMĚNA HARLEY QUINN) DABING | 140,-
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PO CELÝ MĚSÍC
DA VINCI – SOUTĚŽ PRO DĚTI
Loni uplynulo 500 let od úmrtí jednoho z největších géniů všech 
dob. Připomeňte si s námi Leonardův obrovský talent a soutěžte 
o skvělé ceny. Vyberte si jeden z jeho vynálezů, návrhů nebo 
obrazů a ten výtvarně zpracujte. Můžete namalovat obrázek 
nebo třeba vytvořit 3D model. Soutěžní projekty odevzdávejte až 
do 30. dubna v Knihovně pro děti a mládež na ul. Vápenice. Více 
informací o soutěži najdete na adrese www.knihovnapv.cz/leonardo. 

4., 18.2. | ÚT | 9.30 H | PODKROVNÍ SÁL   
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Zahajujeme letní semestr Virtuální Univerzity třetího věku. Otevíráme nový 
cyklus přednášek s názvem „Etika jako východisko z krize společnosti.“ 
PhDr. Jan Šolc nám v šesti videopřednáškách přiblíží dějiny etiky, 
základní pojmy a také hlavní etické problémy současnosti. Přihlášky 
a další informace získáte na první hodině, kde si můžete vše nezávazně 
vyzkoušet. Tato akce je určena seniorům. Zúčastnit se mohou studenti 
předchozích kurzů i noví zájemci. Těšíme se na vás.

4.2. | ÚT | 9.30 H | UČEBNA   
PROMÍTÁNÍ PRO NEVIDOMÉ
Promítání speciální zvukové verze nové komedie režiséra Radka Bajgara 
Teroristka je určeno pro nevidomé a slabozraké čtenáře naší knihovny. 
Akce se koná ve spolupráci s prostějovskými pobočkami organizací 
Sons a Tyflocentrum.

4.2. | ÚT | 10 – 11 H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ  
POHÁDKOVÉ ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ
Čtete svým dětem? A chcete získat tipy na knížky, které se jim budou 
líbit? Přijďte si poslechnout čtení určené těm nejmenším. Pohádkové 
čtení se koná každé první úterý v měsíci od 10 do 11 hod. Na akci je 
nutné se předem přihlásit - osobně nebo telefonicky (582 329 673), počet 
míst je omezen.

5.2. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   
BESEDA S CHIROPRAKTIKEM
Další přednáška chiropraktika Vincence László o tom, jak si můžeme 
sami pomoci od bolesti bez léků. V praktických ukázkách si předvedeme, 
jak se zbavit bolestí hlavy, kloubů a páteře za pomoci čínské tlakové 
masáže a také jak si léčit páteř a vnitřní orgány pomocí chůze.

6., 20.2. | 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.
 
6.2. | ČT | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   
POVĚSTI DÁVNÝCH ČASŮ
Chcete vědět, o čem si vyprávěli naši předkové na sousedských 
besedách? Máte rádi prapodivné příběhy o vílách, bludičkách, zrád-
ných světýlkách či ohnivém muži? Přijďte si poslechnout čtení z nově 
vydané knihy Květoslavy Zvonečkové, sběratelky hanáckých pohádek 
a pověstí. Křest proběhne za účasti autorky. Vydání publikace finančně 
podpořil Olomoucký kraj. 

10., 13.2. | PO, ČT | 11 H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
KNIHA KVÍZ 
Řešíte rádi rébusy? Chcete vyhrát pěknou knihu? Pokud odpovíte na 
obě otázky ano, pak přijďte v 11 hodin do knihovny pro děti a mládež. 
Odstartuje zde soutěž v luštění hádanek, křížovek a kvízů. Ze správných 
odpovědí vylosujeme ve 12 hodin tři výherce. Zúčastnit se mohou 
všechny děti do 15 let.

10., 13.2.  PO,ČT | 14 – 16 H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
TVOŘIVÁ DÍLNA 
Tvoříte rádi? Pak je pro vás knihovna to pravé místo! Tento měsíc 
budeme vyrábět jarní dekorace a valentýnská přání. Akce je určena 
dětem do 15 let.

11., 25.2. | ÚT | 9.30 H | PODKROVNÍ SÁL   
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
V tomto semestru pokračuje také cyklus přednášek nazvaný „Dějiny 
oděvní kultury III.“ Ing. Petr Tylínek nám prostřednictvím videopřednášek 
přiblíží dějiny módy od počátků 20. stol. do současnosti. Přihlášky 
a další informace získáte na první hodině, kde si můžete vše nezávazně 
vyzkoušet. Tato akce je určena seniorům. Zúčastnit se mohou studenti 
předchozích kurzů i noví zájemci. 

12., 14.2. | ST, PÁ | 10 – 16 H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
DESKOHRANÍ
I jarní prázdniny můžete strávit v knihovně u velmi oblíbených deskových 
her. Opět pro vás budeme mít připraveno několik deskovek, které vás 
rádi naučíme. Přijďte sami, s kamarády či rodiči. Pro všechny se najde 
ta pravá hra. 

12.2. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   
TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA
Vydejte se spolu s cestovatelem a fotografem Ivo Dokoupilem na jízdu 
po nejdelší železniční trati světa (9288 km) z Moskvy přes Tatarstán, 
Ural, Bajkal, Burjatskou republiku až do magického Vladivostoku. Vy-
dáme se napříč Ruskem, mimo jiné také po stopách našich legionářů, 
a nahlédneme do života hned několika kultur. 

19.2. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL    
BESEDA S PERSONALISTKOU
Hledáte nové uplatnění na trhu práce? Nevíte, jakých chyb se vyvaro-
vat při psaní životopisu, motivačního dopisu a sebeprezentace? Přijďte 
na přednášku personalistky Gabriely Bartákové. Odhalí vám slabiny 
mnoha životopisů a ukáže nejčastější chyby, které uchazeči dělají na 
pohovorech. Dozvíte se, kde a jak hledat vysněné zaměstnání a jak 
oslovit zaměstnavatele.

24.2. | PO | 16 – 18 H | PODKROVNÍ SÁL  
RETRO RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Chcete si odpočinout a zároveň vyzkoušet něco nového? Přijďte na kni-
hovnické retro odpoledne a cestujte s námi zpátky do 80. let. Můžete 
si poslechnout hity tehdejších hudebních idolů, dát si kávu a malé 
občerstvení, vyzkoušet antistresové omalovánky, prohlédnout si zajímavé 
knihy a časopisy o dané době nebo si spolu s přáteli zahrát deskové hry 
(Česko pro pamětníky, Česká hudba, Filmové hlášky aj.)

25.2. | ÚT | 9 H | PŮJČOVNA   
TVOŘIVÁ KNIHOVNA
Pokračuje jedenáctý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá knihovna“. 
Tentokrát si opět vyzkoušíme techniku drátkování. Tato akce je určena 
především seniorům. Zájemci se mohou hlásit v půjčovně, počet míst je 
omezen. Těšíme se na Vás.  

26.2. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   
FAKE NEWS A DEZINFORMACE ANEB ZDRAVÝ 
SELSKÝ ROZUM PRO DOBU INFORMAČNÍ
Není snadné vyznat se v záplavě informací, kterými nás zahlcuje 
internet a další média. Jak rozpoznat pravdivé zprávy od „falešných“? 
Na co si dát pozor, abychom nenaletěli na tzv. “fake news“? Kterým 
zdrojům informací můžeme důvěřovat? Světem polopravd a dezinfor-
mací nás bezpečně provede Jaroslav Valůch, vedoucí projektů mediál-
ního vzdělávání ve zpravodajské organizaci Transitions.

27.2. | ČT | 15 – 17 H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ  
KARNEVAL V KNIHOVNĚ
Masopust je tady! Přijďte do knihovny pro děti oslavit čas maškarních 
bálů. Přestrojte se třeba za zvíře, pohádkovou bytost nebo něco 
bláznivého tak, aby vás nikdo nepoznal. Bude na vás čekat několik 
soutěžních stanovišť a hromada legrace. Každý, kdo přijde v masce, 
dostane dárek.
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PO CELÝ MĚSÍC
DA VINCI – SOUTĚŽ PRO DĚTI
Loni uplynulo 500 let od úmrtí jednoho z největších géniů všech 
dob. Připomeňte si s námi Leonardův obrovský talent a soutěžte 
o skvělé ceny. Vyberte si jeden z jeho vynálezů, návrhů nebo 
obrazů a ten výtvarně zpracujte. Můžete namalovat obrázek 
nebo třeba vytvořit 3D model. Soutěžní projekty odevzdávejte až 
do 30. dubna v Knihovně pro děti a mládež na ul. Vápenice. Více 
informací o soutěži najdete na adrese www.knihovnapv.cz/leonardo. 

4., 18.2. | ÚT | 9.30 H | PODKROVNÍ SÁL   
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Zahajujeme letní semestr Virtuální Univerzity třetího věku. Otevíráme nový 
cyklus přednášek s názvem „Etika jako východisko z krize společnosti.“ 
PhDr. Jan Šolc nám v šesti videopřednáškách přiblíží dějiny etiky, 
základní pojmy a také hlavní etické problémy současnosti. Přihlášky 
a další informace získáte na první hodině, kde si můžete vše nezávazně 
vyzkoušet. Tato akce je určena seniorům. Zúčastnit se mohou studenti 
předchozích kurzů i noví zájemci. Těšíme se na vás.

4.2. | ÚT | 9.30 H | UČEBNA   
PROMÍTÁNÍ PRO NEVIDOMÉ
Promítání speciální zvukové verze nové komedie režiséra Radka Bajgara 
Teroristka je určeno pro nevidomé a slabozraké čtenáře naší knihovny. 
Akce se koná ve spolupráci s prostějovskými pobočkami organizací 
Sons a Tyflocentrum.

4.2. | ÚT | 10 – 11 H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ  
POHÁDKOVÉ ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ
Čtete svým dětem? A chcete získat tipy na knížky, které se jim budou 
líbit? Přijďte si poslechnout čtení určené těm nejmenším. Pohádkové 
čtení se koná každé první úterý v měsíci od 10 do 11 hod. Na akci je 
nutné se předem přihlásit - osobně nebo telefonicky (582 329 673), počet 
míst je omezen.

5.2. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   
BESEDA S CHIROPRAKTIKEM
Další přednáška chiropraktika Vincence László o tom, jak si můžeme 
sami pomoci od bolesti bez léků. V praktických ukázkách si předvedeme, 
jak se zbavit bolestí hlavy, kloubů a páteře za pomoci čínské tlakové 
masáže a také jak si léčit páteř a vnitřní orgány pomocí chůze.

6., 20.2. | 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.
 
6.2. | ČT | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   
POVĚSTI DÁVNÝCH ČASŮ
Chcete vědět, o čem si vyprávěli naši předkové na sousedských 
besedách? Máte rádi prapodivné příběhy o vílách, bludičkách, zrád-
ných světýlkách či ohnivém muži? Přijďte si poslechnout čtení z nově 
vydané knihy Květoslavy Zvonečkové, sběratelky hanáckých pohádek 
a pověstí. Křest proběhne za účasti autorky. Vydání publikace finančně 
podpořil Olomoucký kraj. 

10., 13.2. | PO, ČT | 11 H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
KNIHA KVÍZ 
Řešíte rádi rébusy? Chcete vyhrát pěknou knihu? Pokud odpovíte na 
obě otázky ano, pak přijďte v 11 hodin do knihovny pro děti a mládež. 
Odstartuje zde soutěž v luštění hádanek, křížovek a kvízů. Ze správných 
odpovědí vylosujeme ve 12 hodin tři výherce. Zúčastnit se mohou 
všechny děti do 15 let.

10., 13.2.  PO,ČT | 14 – 16 H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
TVOŘIVÁ DÍLNA 
Tvoříte rádi? Pak je pro vás knihovna to pravé místo! Tento měsíc 
budeme vyrábět jarní dekorace a valentýnská přání. Akce je určena 
dětem do 15 let.

11., 25.2. | ÚT | 9.30 H | PODKROVNÍ SÁL   
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
V tomto semestru pokračuje také cyklus přednášek nazvaný „Dějiny 
oděvní kultury III.“ Ing. Petr Tylínek nám prostřednictvím videopřednášek 
přiblíží dějiny módy od počátků 20. stol. do současnosti. Přihlášky 
a další informace získáte na první hodině, kde si můžete vše nezávazně 
vyzkoušet. Tato akce je určena seniorům. Zúčastnit se mohou studenti 
předchozích kurzů i noví zájemci. 

12., 14.2. | ST, PÁ | 10 – 16 H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
DESKOHRANÍ
I jarní prázdniny můžete strávit v knihovně u velmi oblíbených deskových 
her. Opět pro vás budeme mít připraveno několik deskovek, které vás 
rádi naučíme. Přijďte sami, s kamarády či rodiči. Pro všechny se najde 
ta pravá hra. 

12.2. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   
TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA
Vydejte se spolu s cestovatelem a fotografem Ivo Dokoupilem na jízdu 
po nejdelší železniční trati světa (9288 km) z Moskvy přes Tatarstán, 
Ural, Bajkal, Burjatskou republiku až do magického Vladivostoku. Vy-
dáme se napříč Ruskem, mimo jiné také po stopách našich legionářů, 
a nahlédneme do života hned několika kultur. 

19.2. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL    
BESEDA S PERSONALISTKOU
Hledáte nové uplatnění na trhu práce? Nevíte, jakých chyb se vyvaro-
vat při psaní životopisu, motivačního dopisu a sebeprezentace? Přijďte 
na přednášku personalistky Gabriely Bartákové. Odhalí vám slabiny 
mnoha životopisů a ukáže nejčastější chyby, které uchazeči dělají na 
pohovorech. Dozvíte se, kde a jak hledat vysněné zaměstnání a jak 
oslovit zaměstnavatele.

24.2. | PO | 16 – 18 H | PODKROVNÍ SÁL  
RETRO RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Chcete si odpočinout a zároveň vyzkoušet něco nového? Přijďte na kni-
hovnické retro odpoledne a cestujte s námi zpátky do 80. let. Můžete 
si poslechnout hity tehdejších hudebních idolů, dát si kávu a malé 
občerstvení, vyzkoušet antistresové omalovánky, prohlédnout si zajímavé 
knihy a časopisy o dané době nebo si spolu s přáteli zahrát deskové hry 
(Česko pro pamětníky, Česká hudba, Filmové hlášky aj.)

25.2. | ÚT | 9 H | PŮJČOVNA   
TVOŘIVÁ KNIHOVNA
Pokračuje jedenáctý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá knihovna“. 
Tentokrát si opět vyzkoušíme techniku drátkování. Tato akce je určena 
především seniorům. Zájemci se mohou hlásit v půjčovně, počet míst je 
omezen. Těšíme se na Vás.  

26.2. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   
FAKE NEWS A DEZINFORMACE ANEB ZDRAVÝ 
SELSKÝ ROZUM PRO DOBU INFORMAČNÍ
Není snadné vyznat se v záplavě informací, kterými nás zahlcuje 
internet a další média. Jak rozpoznat pravdivé zprávy od „falešných“? 
Na co si dát pozor, abychom nenaletěli na tzv. “fake news“? Kterým 
zdrojům informací můžeme důvěřovat? Světem polopravd a dezinfor-
mací nás bezpečně provede Jaroslav Valůch, vedoucí projektů mediál-
ního vzdělávání ve zpravodajské organizaci Transitions.

27.2. | ČT | 15 – 17 H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ  
KARNEVAL V KNIHOVNĚ
Masopust je tady! Přijďte do knihovny pro děti oslavit čas maškarních 
bálů. Přestrojte se třeba za zvíře, pohádkovou bytost nebo něco 
bláznivého tak, aby vás nikdo nepoznal. Bude na vás čekat několik 
soutěžních stanovišť a hromada legrace. Každý, kdo přijde v masce, 
dostane dárek.
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Bolesti zad a  kloubů 
dnes už patří k  civilizač-
ním chorobám a počet lidí, 
kteří jimi trpí, se neustále 
zvyšuje. 

Jak si můžeme sami pomoci 
od bolesti bez prášků a  injek-
cí? Jak se vlastní silou vypořá-
dat s  blokádami pohybového 
ústrojí? Jak odstranit bolesti 

hlavy, kloubů, krční a bederní 
páteře prostřednictvím tra-
diční čínské medicíny? To vše 
se dozvíte ve středu 5. února 
v  17 hod. na semináři uzná-

vaného chiropraktika Vincen-
ce László, kde se seznámíte 
s metodou čínské tlakové ma-
sáže. Naučíte se, jak si pomocí 
správné chůze ozdravit páteř 

a vnitřní orgány a zůstat fit bez 
ohledu na věk. Na semináři za-
zní nejen teoretické informace, 
ale získáte především spoustu 
praktických rad a tipů.

Nejdelší trať světa – 
transsibiřská magistrála, se 
se svými 9288 km právem 
řadí k  zázrakům světového 
stavitelství. 

S cestovatelem, novinářem 
a  fotografem Ivo „Fíkem“ 
Dokoupilem, který cestuje 
vlakem na východ od Košic 

už 30 let, se po ní vydáme na 
dobrodružnou jízdu napříč 
Ruskem z Moskvy až do Vla-
divostoku. Překonáme sedm 
časových pásem a 16 velkých 
řek. Navštívíme ta nejvý-
znamnější místa na trati, pro-
jedeme oblasti obývané růz-
nými národy a  nahlédneme 

do života hned několika kul-
tur. Vydáme se i  po stopách 
československých legionářů. 
Náš spoj vyjíždí z  podkrov-
ního sálu knihovny ve středu 
12. února v 17 hod. A žádný 
strach, jízda nám nezabere 
obvyklých 164 hodin a  obe-
jdeme se bez jízdenky.

Toužíte po novém zaměst-
nání? Chcete uskutečnit 
změnu ve svém životě? I když 
je nezaměstnanost v  naší 
zemi v  posledních dvou le-
tech skutečně nízká, nezna-

mená to, že by všichni našli 
adekvátní profesní uplatnění 
a že jsou všichni ve svém za-
městnání spokojeni.

 Pokud hledáte nové uplat-
nění na trhu práce, přijďte ve 

středu 19. února v  17 hod. 
na přednášku personalistky 
Gabriely Bartákové. Poradí 
vám, jakých chyb se máte 
vyvarovat při psaní životo-
pisu, motivačního dopisu 

a  sebeprezentace. Odhalí 
vám slabiny mnoha životopi-
sů a ukáže nejčastější chyby, 
které uchazeči dělají při přijí-
macích pohovorech. Dozvíte 
se, kde a  jak hledat vysněné 

zaměstnání a  jak oslovit 
zaměstnavatele. Poradíme 
vám, jak personalisty a  ve-
doucí pracovníky zaujmout 
a zvýšit tak svou šanci na při-
jetí do nového zaměstnání. 

Pokud zůstávají vaše děti 
o jarních prázdninách doma, ne-
musíte se bát, že se budou nudit. 

V knihovně pro děti a mládež na 
ně čeká spousta zábavy. V pondělí 
10. února a ve čtvrtek 13. února 

v  11 hod. startuje Kniha kvíz – 
soutěž v luštění hádanek, křížovek 
a kvízů. Odpoledne pak budeme 

v tvořivé dílně vyrábět jarní deko-
race a valentýnská přání. A ve stře-
du 12. února a v pátek 14. února 

od 10 do 16 hod. si zahrajeme 
oblíbené deskové hry. Těšíme se 
na všechny děti do 15 let.

21.000 Kč měsíčně jako 
kapesné pro imigranty? 
Jehly infikované virem HIV 
nalezené v sedačkách kina?  
Radioaktivní mrak nad Ev-
ropou, o kterém se mlčí? 

Je to pravda, nebo lež? 
A není pravidlem, že na kaž-
dém šprochu pravdy trochu? 
V  dnešní době není vůbec 
snadné vyznat se v  záplavě 
informací, kterými nás za-

hlcuje internet a další média. 
Najdou se i  takoví, kteří se 
toho snaží zneužít. Jak roz-
poznat pravdivé zprávy od 
falešných? Na co si dát pozor, 
abychom nenaletěli na tzv. 

„fake news“? Kterým zdro-
jům informací můžeme dů-
věřovat?  Světem polopravd 
a dezinformací nás ve středu 
26. února v 17 hod. bezpeč-
ně provede Jaroslav Valůch, 

vedoucí projektů mediálního 
vzdělávání ve zpravodajské 
organizaci Transitions. Tato 
akce je určena nejen senio-
rům, ale všem, kdo se zají-
mají o tuto problematiku.

Zahajujeme další semestr 
Virtuální univerzity třetího 
věku, která je určena všem aktiv-
ním seniorům. Opět bude mož-
né studovat dva obory současně. 

V  úterý 4. února v  9.30 
hod. otevíráme nový cyklus 
s názvem „Etika jako výcho-
disko z  krize společnosti.“ 
PhDr. Jan Šolc nám přiblíží 
dějiny etiky, základní pojmy a 
také hlavní etické problé-
my současnosti. Od úterý  
11. února bude pokračovat 
třetí díl cyklu „Dějiny oděv-
ní kultury dějiny“. Ing. Petr 
Tylínek nás provede dějinami 
módy a životního stylu od po-

čátku 20. století do současnos-
ti. Můžete studovat oba kurzy 
zároveň (a chodit na přednáš-
ky každé úterý) nebo si mů-
žete vybrat pouze jeden kurz  
(a chodit jen každé druhé úte-
rý), to záleží na vás. Přihlásit se 
můžete na první hodině (tedy  
4. a 11. února). Zúčastnit se mo-
hou jak studenti předchozích 
kurzů, tak noví zájemci. Kurzy 
probíhají formou videopřed-
nášek a každý má šest lekcí. 
Scházet se budeme vždy v úte-
rý, v  9.30 hod. v  podkrovním 
sále knihovny. Upozorňujeme, 
že kurzy jsou placené (350 Kč 
za kurz). Výhodné je, pokud 

studenti ovládají základy práce 
na počítači a mají možnost při-
pojení k internetu. Nemusíte se 
ale obávat přílišné náročnosti 
– přednášky jsou tvořené pří-
stupnou, populárně naučnou 
formou. A nejde samozřejmě 
jen o získávání vědomostí. Jde 
o příjemně strávené dopoledne 
a o pravidelná setkávání účast-
níků stejné generace, kteří spo-
lečně tráví volný čas a navazují 
přátelství. Chcete-li se dozvědět 
víc, přijďte si první lekci ne-
závazně vyzkoušet. Po jejím 
skončení se rozhodnete, zda 
budete ve studiu pokračovat. 
Těšíme se na vás.

Beseda s chiropraktikem

Transsibiřská magistrála

Beseda s personalistkou

Jarní prázdniny v knihovně pro děti

Pokračování Virtuální univerzity třetího věku

Fake news a dezinformace aneb  
Zdravý selský rozum pro dobu informační
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MuzeuM

MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov
Tel. hl. budova: 582 344 990, Špalíček: 725 875 008, www.muzeumpv.cz 

otevřeno denně mimo pondělí 9:30 - 12:00 a 13:00 -17:00

HLAVNÍ BUDOVA, 
nám. T. G. Masaryka 2

Z HRADU DO ZÁMKU 
VýstaVa alexandry dětinské
prodlouženo do 16. 2. 2020 

Už jen do 16. února máte možnost vydat se na 
procházku po hradech a zámcích, které na svých 
obrazech ztvárnila pražská malířka alexandra 
dětinská, jenž v Prostějově vystavuje poprvé. 
současně máte poslední příležitost zakoupit si na památku 
některý z jejich pohledů. a pokud bystě chtěli, aby Vás tyto 
naivní obrázky provázely celým rokem, můžete si na pokladně 
zakoupit její kalendář; ještě pár kusů máme.

K. Husaříková

když ten dělá to a ten zas tohle
prodlouženo do 1. 3. 2020 

Výstava tradičních řemesel a prvorepublikových obchodů pro-
dloužena! Přijďte během února i Vy nahlédnout do řemeslných 
dílen kováře, stolaře, ševce, tkalce nebo perníkářky a seznámit 
se se všemi možnými nástroji, které při své práci řemeslníci 
používali. Postavy obchodníků ze seriálu na motivy knihy kar-
la Poláčka „Bylo nás pět“ Vás zase přivítají v prvorepublikových 
obchodech. Můžete konkrétně zavítat do koloniálu pana Baj-
zy, do cukrárny pana svobody, do obchodu s textilním zbožím 
pana Vařeky nebo do řeznictví pana Štveráka. děti si zde přijdou 
na své. nejen že se dozví něco nového, ale řadu věcí si mohou 
i vyzkoušet – svou zručnost (tedy jak by obstáli jako řemeslníci) 
a také obchodního ducha (jak by obstáli jako prodavači). Pokud 
jste tedy výstavu ještě neviděli, máte poslední příležitost - výsta-
va potrvá už jen do 1. 3. 2020.

V. Horák

kreatiVnÍ odPoledne – ŘeMeslná dÍlna
Během únorového kreativního odpoledne se v prostorách 
výstavních sálů zaměříme na jeden z oborů, který 

je v muzeu nepostradatelný. a to je řemeslo konzervátorské. 
odpoledne proběhne ve výstavě řemesel, která s konzervací 
a restaurováním úzce souvisí. zaměříme se na předměty, které 
mají možná někteří z vás i doma. očistíme si mosazné svícny 
nebo stříbrné příbory. k dispozici budou muzejní předměty, 
na kterých si pod dohledem restaurátorky budete moci práci 
vyzkoušet. Máte doma podobný předmět a chcete, aby vypadal 
zase jako nový? Vezměte si jej s sebou a vyzkoušejte si toto 
řemeslo vlastníma rukama. kreativní odpoledne je tentokrát 
určeno pro všechny věkové kategorie.

DATUM A ČAS: 11. 2. 2020, 15:00 – 17:00
CENA: 50,- Kč na osobu, doprovod dítěte zdarma
MÍSTO KONÁNÍ: hl. budova Muzea a galerie v Prostějově, 
nám. T. G. Masaryka 2

A. Zatloukalová

V číslované řadě turistických 
známek přibyla nová dřevě-
ná vypalovaná plaketa s mo-
tivem renesanční budovy 
Muzea a galerie v Prostějo-
vě. Všichni sběratelé a také 
turisté jistě ví, že se jedná 
o suvenýr, ale současně o jakési 
potvrzení dosažení turisticky 
atraktivního místa, které spo-
lečně s každoročně aktualizo-
vanými mapami tvoří průvodce 

po krásách naší vlasti. systém vydávání žádaných turistických 
známek je neustále rozšiřován a o nových turistických známko-
vých místech hlasují sami sběratelé. Jsme proto velmi potěšeni, 
že díky hlasování sběratelů bylo vybráno právě Muzeum a gale-
rie v Prostějově. nová turistická známka je v prodeji na poklad-
ně v hlavní budově muzea, ve Špalíčku i na hvězdárně. zájemci 
si ji mohou zakoupit za 35 kč, a protože každá turistická znám-
ka je doplněna samolepící „turistickou známečkou“, kterou lze 
využít k nalepení do deníku, na pohlednici, na rám kola nebo 
na hole nordic walking, i tu muzeum nabízí za 12 kč. 

K. Husaříková

2 www.prostejov.eu prostějovské radniční listy

MuzeuM

MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov
Tel. hl. budova: 582 344 990, Špalíček: 725 875 008, www.muzeumpv.cz 

otevřeno denně mimo pondělí 9:30 - 12:00 a 13:00 -17:00

HLAVNÍ BUDOVA, 
nám. T. G. Masaryka 2

Z HRADU DO ZÁMKU 
VýstaVa alexandry dětinské
prodlouženo do 16. 2. 2020 

Už jen do 16. února máte možnost vydat se na 
procházku po hradech a zámcích, které na svých 
obrazech ztvárnila pražská malířka alexandra 
dětinská, jenž v Prostějově vystavuje poprvé. 
současně máte poslední příležitost zakoupit si na památku 
některý z jejich pohledů. a pokud bystě chtěli, aby Vás tyto 
naivní obrázky provázely celým rokem, můžete si na pokladně 
zakoupit její kalendář; ještě pár kusů máme.

K. Husaříková

když ten dělá to a ten zas tohle
prodlouženo do 1. 3. 2020 

Výstava tradičních řemesel a prvorepublikových obchodů pro-
dloužena! Přijďte během února i Vy nahlédnout do řemeslných 
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se se všemi možnými nástroji, které při své práci řemeslníci 
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zy, do cukrárny pana svobody, do obchodu s textilním zbožím 
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va potrvá už jen do 1. 3. 2020.
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HLAVNÍ BUDOVA, 
nám. T. G. Masaryka 2

Z HRADU DO ZÁMKU 
VýstaVa alexandry dětinské
prodlouženo do 16. 2. 2020 

Už jen do 16. února máte možnost vydat se na 
procházku po hradech a zámcích, které na svých 
obrazech ztvárnila pražská malířka alexandra 
dětinská, jenž v Prostějově vystavuje poprvé. 
současně máte poslední příležitost zakoupit si na památku 
některý z jejich pohledů. a pokud bystě chtěli, aby Vás tyto 
naivní obrázky provázely celým rokem, můžete si na pokladně 
zakoupit její kalendář; ještě pár kusů máme.

K. Husaříková

když ten dělá to a ten zas tohle
prodlouženo do 1. 3. 2020 

Výstava tradičních řemesel a prvorepublikových obchodů pro-
dloužena! Přijďte během února i Vy nahlédnout do řemeslných 
dílen kováře, stolaře, ševce, tkalce nebo perníkářky a seznámit 
se se všemi možnými nástroji, které při své práci řemeslníci 
používali. Postavy obchodníků ze seriálu na motivy knihy kar-
la Poláčka „Bylo nás pět“ Vás zase přivítají v prvorepublikových 
obchodech. Můžete konkrétně zavítat do koloniálu pana Baj-
zy, do cukrárny pana svobody, do obchodu s textilním zbožím 
pana Vařeky nebo do řeznictví pana Štveráka. děti si zde přijdou 
na své. nejen že se dozví něco nového, ale řadu věcí si mohou 
i vyzkoušet – svou zručnost (tedy jak by obstáli jako řemeslníci) 
a také obchodního ducha (jak by obstáli jako prodavači). Pokud 
jste tedy výstavu ještě neviděli, máte poslední příležitost - výsta-
va potrvá už jen do 1. 3. 2020.

V. Horák

kreatiVnÍ odPoledne – ŘeMeslná dÍlna
Během únorového kreativního odpoledne se v prostorách 
výstavních sálů zaměříme na jeden z oborů, který 

je v muzeu nepostradatelný. a to je řemeslo konzervátorské. 
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mají možná někteří z vás i doma. očistíme si mosazné svícny 
nebo stříbrné příbory. k dispozici budou muzejní předměty, 
na kterých si pod dohledem restaurátorky budete moci práci 
vyzkoušet. Máte doma podobný předmět a chcete, aby vypadal 
zase jako nový? Vezměte si jej s sebou a vyzkoušejte si toto 
řemeslo vlastníma rukama. kreativní odpoledne je tentokrát 
určeno pro všechny věkové kategorie.

DATUM A ČAS: 11. 2. 2020, 15:00 – 17:00
CENA: 50,- Kč na osobu, doprovod dítěte zdarma
MÍSTO KONÁNÍ: hl. budova Muzea a galerie v Prostějově, 
nám. T. G. Masaryka 2

A. Zatloukalová

V číslované řadě turistických 
známek přibyla nová dřevě-
ná vypalovaná plaketa s mo-
tivem renesanční budovy 
Muzea a galerie v Prostějo-
vě. Všichni sběratelé a také 
turisté jistě ví, že se jedná 
o suvenýr, ale současně o jakési 
potvrzení dosažení turisticky 
atraktivního místa, které spo-
lečně s každoročně aktualizo-
vanými mapami tvoří průvodce 

po krásách naší vlasti. systém vydávání žádaných turistických 
známek je neustále rozšiřován a o nových turistických známko-
vých místech hlasují sami sběratelé. Jsme proto velmi potěšeni, 
že díky hlasování sběratelů bylo vybráno právě Muzeum a gale-
rie v Prostějově. nová turistická známka je v prodeji na poklad-
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ka je doplněna samolepící „turistickou známečkou“, kterou lze 
využít k nalepení do deníku, na pohlednici, na rám kola nebo 
na hole nordic walking, i tu muzeum nabízí za 12 kč. 
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dloužena! Přijďte během února i Vy nahlédnout do řemeslných 
dílen kováře, stolaře, ševce, tkalce nebo perníkářky a seznámit 
se se všemi možnými nástroji, které při své práci řemeslníci 
používali. Postavy obchodníků ze seriálu na motivy knihy kar-
la Poláčka „Bylo nás pět“ Vás zase přivítají v prvorepublikových 
obchodech. Můžete konkrétně zavítat do koloniálu pana Baj-
zy, do cukrárny pana svobody, do obchodu s textilním zbožím 
pana Vařeky nebo do řeznictví pana Štveráka. děti si zde přijdou 
na své. nejen že se dozví něco nového, ale řadu věcí si mohou 
i vyzkoušet – svou zručnost (tedy jak by obstáli jako řemeslníci) 
a také obchodního ducha (jak by obstáli jako prodavači). Pokud 
jste tedy výstavu ještě neviděli, máte poslední příležitost - výsta-
va potrvá už jen do 1. 3. 2020.

V. Horák

kreatiVnÍ odPoledne – ŘeMeslná dÍlna
Během únorového kreativního odpoledne se v prostorách 
výstavních sálů zaměříme na jeden z oborů, který 

je v muzeu nepostradatelný. a to je řemeslo konzervátorské. 
odpoledne proběhne ve výstavě řemesel, která s konzervací 
a restaurováním úzce souvisí. zaměříme se na předměty, které 
mají možná někteří z vás i doma. očistíme si mosazné svícny 
nebo stříbrné příbory. k dispozici budou muzejní předměty, 
na kterých si pod dohledem restaurátorky budete moci práci 
vyzkoušet. Máte doma podobný předmět a chcete, aby vypadal 
zase jako nový? Vezměte si jej s sebou a vyzkoušejte si toto 
řemeslo vlastníma rukama. kreativní odpoledne je tentokrát 
určeno pro všechny věkové kategorie.

DATUM A ČAS: 11. 2. 2020, 15:00 – 17:00
CENA: 50,- Kč na osobu, doprovod dítěte zdarma
MÍSTO KONÁNÍ: hl. budova Muzea a galerie v Prostějově, 
nám. T. G. Masaryka 2

A. Zatloukalová

V číslované řadě turistických 
známek přibyla nová dřevě-
ná vypalovaná plaketa s mo-
tivem renesanční budovy 
Muzea a galerie v Prostějo-
vě. Všichni sběratelé a také 
turisté jistě ví, že se jedná 
o suvenýr, ale současně o jakési 
potvrzení dosažení turisticky 
atraktivního místa, které spo-
lečně s každoročně aktualizo-
vanými mapami tvoří průvodce 

po krásách naší vlasti. systém vydávání žádaných turistických 
známek je neustále rozšiřován a o nových turistických známko-
vých místech hlasují sami sběratelé. Jsme proto velmi potěšeni, 
že díky hlasování sběratelů bylo vybráno právě Muzeum a gale-
rie v Prostějově. nová turistická známka je v prodeji na poklad-
ně v hlavní budově muzea, ve Špalíčku i na hvězdárně. zájemci 
si ji mohou zakoupit za 35 kč, a protože každá turistická znám-
ka je doplněna samolepící „turistickou známečkou“, kterou lze 
využít k nalepení do deníku, na pohlednici, na rám kola nebo 
na hole nordic walking, i tu muzeum nabízí za 12 kč. 

K. Husaříková2 www.prostejov.eu prostějovské radniční listy
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ŠPALÍČEK,
Uprkova 18

Markéta zlesákoVá – PrůŘez tVorBoU
od 28. 2 do 19. 4. 2020
vernisáž ve čtvrtek 27. 2. v 17:00 hodin

Markéta zlesáková diplomovala v ateliéru doc. lindovského 
na akademii výtvarných umění v Praze v roce 2004. od té doby se 
věnuje volné malbě. dlouhodobě  zpracovává zejména inspirace 
z jednoletého pobytu na novém zélandu a v tongánském 
království. Právě v tropech, uprostřed vše prorůstající vegetace, 
v místech s prvky přirozeného rozkladu a destrukce prostoru 
si Markéta naplno uvědomila intenzívní blízkost života a smrti 
ve všem co člověka obklopuje  a také co chce svými obrazy 
vyjádřit. Čím je nejvíce fascinovaná jsou šťavnaté pralesní 
kompozice, které zpracovává ve svých malbách a textilních 
dekorech. V podstatě stále osciluje na pomezí volného umění 
a užitého textilního dekoru, tyto dvě výrazové formy se stále 
prolínají a přinášejí vzájemnou inspiraci. komplikovanost 
zdánlivě chaotického obrazu a následné vynoření se systému 
ve formě ornamentu Markéta považuje za nejgeniálnější výraz 
umění a ráda by se mu přiblížila. islámské ornamenty jsou pro ní 
inspirativní a nepřekonatelné. 
Po Praze, liberci a děčíně vystavuje Markéta zlesáková poprvé 
i v Prostějově, kde představí zejména svou kolekci maleb.

M. Zlesáková

VýtVarný slaBikáŘ
do 23. 2. 2020
Výstava k 130. výročí založení ZUŠ Vladimíra Ambrose. 

MuzeuM

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

Změna programu vyhrazena.

Ve výstavních prostorách Špalíčku je otevřena výstava Výtvar-
ný slabikář, která prezentuje práce žáků zUŠ V. ambrose všech 
věkových kategorií. Při lednové vernisáži  výstavní sály doslova 
„praskaly ve švech“ a malí i velcí „umělci“ mohli být právem nad-
šeni zájmem, který jejich práce vzbudily. kolekce je přehlídkou 
výtvarných technik, materiálů a námětů ve ztvárnění žáků zUŠ. 
tak přijďte zalistovat výtvarným slabikářem, je to krásná knížka!

K. Husaříková

PřEdmět měsÍcE

Ve speciální vitríně v muzeu je umístěn předmět měsíce,
který je vystaven bez dalšího kontextu. Nyní můžete vidět: 

Konvice na překapávanou kávu

Dvoudílná porcelánová konvice na překapávanou kávu s poklič-
kou, 2. polovina 19. století,  Čechy.

Překapávaná káva je druhem 
přípravy filtrované kávy, kdy 
se látky obsažené v kávě lou-
hují v horké vodě a následně 
jsou přefiltrovány přes filtr. 
tím má výsledná káva oproti 
klasickému espressu mno-
hem jemnější chuť a aroma.
zpočátku byla káva jako 
horký stimulant dostupná 
jen pro majetné občany, 
ale průmyslová revoluce 
přinesla zvrat. V polovině 
19. století se káva stala 
lidovým nápojem. Popíjela 
se především k snídani a po 
obědě, chudší obyvatelstvo si vařilo jakousi kávovou polévku, 
která se celý den hřála na plotně a do které se namáčely kousky 
chleba. Prakticky nejméně do počátku 19. století se káva běžně 
připravovala na plotně v kastrolku, ve kterém se vařila společně 
s vodou a teprve poté slila do hrnku. Přelom přišel až na samém 
počátku 19. století ve Francii, kde v té době dokázal kávovar 
zvaný “biggin” vyrobit vůbec první šálek překapávané kávy.
o 40 let později se o pozornost přihlásil napierův vakuový 
kávovar, jehož použití se sice složitostí nápadně podobalo 
alchymii, avšak výsledkem byla káva bez kalu a s tak jasnou 
barvou, že si na ni každý rád počkal. Veškerou popularitu mu ale 
záhy sebral perkolátor, k jehož obsluze byla potřeba pouze voda, 
káva a zdroj tepla. Přestože se od 19. století prakticky nezměnil, 
je stále populární například v itálii, kde slouží ke každodenní 
přípravě kávy v domácnosti. V dnešní době si oblibu získala spíše 
podobně fungující moka konvička. o nezkalený požitek z kávy 
se měl od roku 1908 postarat papírový filtr na kávu. tento 
vynález drážďanské hospodyňky Melitty Bentz skoncoval 
s nepříjemnou kávovou sedlinou na dně šálku. Její filtry značky 
Melitta se mohou koupit i dnes.

Jitka Vybíralová Gajdošíková
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mentační a propagační účely MGP, p.o.
Organizace je zřizována a financována Olomouckým krajem.

Změna programu vyhrazena.

Ve výstavních prostorách Špalíčku je otevřena výstava Výtvar-
ný slabikář, která prezentuje práce žáků zUŠ V. ambrose všech 
věkových kategorií. Při lednové vernisáži  výstavní sály doslova 
„praskaly ve švech“ a malí i velcí „umělci“ mohli být právem nad-
šeni zájmem, který jejich práce vzbudily. kolekce je přehlídkou 
výtvarných technik, materiálů a námětů ve ztvárnění žáků zUŠ. 
tak přijďte zalistovat výtvarným slabikářem, je to krásná knížka!

K. Husaříková

PřEdmět měsÍcE

Ve speciální vitríně v muzeu je umístěn předmět měsíce,
který je vystaven bez dalšího kontextu. Nyní můžete vidět: 

Konvice na překapávanou kávu

Dvoudílná porcelánová konvice na překapávanou kávu s poklič-
kou, 2. polovina 19. století,  Čechy.

Překapávaná káva je druhem 
přípravy filtrované kávy, kdy 
se látky obsažené v kávě lou-
hují v horké vodě a následně 
jsou přefiltrovány přes filtr. 
tím má výsledná káva oproti 
klasickému espressu mno-
hem jemnější chuť a aroma.
zpočátku byla káva jako 
horký stimulant dostupná 
jen pro majetné občany, 
ale průmyslová revoluce 
přinesla zvrat. V polovině 
19. století se káva stala 
lidovým nápojem. Popíjela 
se především k snídani a po 
obědě, chudší obyvatelstvo si vařilo jakousi kávovou polévku, 
která se celý den hřála na plotně a do které se namáčely kousky 
chleba. Prakticky nejméně do počátku 19. století se káva běžně 
připravovala na plotně v kastrolku, ve kterém se vařila společně 
s vodou a teprve poté slila do hrnku. Přelom přišel až na samém 
počátku 19. století ve Francii, kde v té době dokázal kávovar 
zvaný “biggin” vyrobit vůbec první šálek překapávané kávy.
o 40 let později se o pozornost přihlásil napierův vakuový 
kávovar, jehož použití se sice složitostí nápadně podobalo 
alchymii, avšak výsledkem byla káva bez kalu a s tak jasnou 
barvou, že si na ni každý rád počkal. Veškerou popularitu mu ale 
záhy sebral perkolátor, k jehož obsluze byla potřeba pouze voda, 
káva a zdroj tepla. Přestože se od 19. století prakticky nezměnil, 
je stále populární například v itálii, kde slouží ke každodenní 
přípravě kávy v domácnosti. V dnešní době si oblibu získala spíše 
podobně fungující moka konvička. o nezkalený požitek z kávy 
se měl od roku 1908 postarat papírový filtr na kávu. tento 
vynález drážďanské hospodyňky Melitty Bentz skoncoval 
s nepříjemnou kávovou sedlinou na dně šálku. Její filtry značky 
Melitta se mohou koupit i dnes.

Jitka Vybíralová Gajdošíková
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Markéta zlesákoVá – PrůŘez tVorBoU
od 28. 2 do 19. 4. 2020
vernisáž ve čtvrtek 27. 2. v 17:00 hodin

Markéta zlesáková diplomovala v ateliéru doc. lindovského 
na akademii výtvarných umění v Praze v roce 2004. od té doby se 
věnuje volné malbě. dlouhodobě  zpracovává zejména inspirace 
z jednoletého pobytu na novém zélandu a v tongánském 
království. Právě v tropech, uprostřed vše prorůstající vegetace, 
v místech s prvky přirozeného rozkladu a destrukce prostoru 
si Markéta naplno uvědomila intenzívní blízkost života a smrti 
ve všem co člověka obklopuje  a také co chce svými obrazy 
vyjádřit. Čím je nejvíce fascinovaná jsou šťavnaté pralesní 
kompozice, které zpracovává ve svých malbách a textilních 
dekorech. V podstatě stále osciluje na pomezí volného umění 
a užitého textilního dekoru, tyto dvě výrazové formy se stále 
prolínají a přinášejí vzájemnou inspiraci. komplikovanost 
zdánlivě chaotického obrazu a následné vynoření se systému 
ve formě ornamentu Markéta považuje za nejgeniálnější výraz 
umění a ráda by se mu přiblížila. islámské ornamenty jsou pro ní 
inspirativní a nepřekonatelné. 
Po Praze, liberci a děčíně vystavuje Markéta zlesáková poprvé 
i v Prostějově, kde představí zejména svou kolekci maleb.

M. Zlesáková

VýtVarný slaBikáŘ
do 23. 2. 2020
Výstava k 130. výročí založení ZUŠ Vladimíra Ambrose. 
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M. Zlesáková

VýtVarný slaBikáŘ
do 23. 2. 2020
Výstava k 130. výročí založení ZUŠ Vladimíra Ambrose. 

MuzeuM

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

Změna programu vyhrazena.

Ve výstavních prostorách Špalíčku je otevřena výstava Výtvar-
ný slabikář, která prezentuje práce žáků zUŠ V. ambrose všech 
věkových kategorií. Při lednové vernisáži  výstavní sály doslova 
„praskaly ve švech“ a malí i velcí „umělci“ mohli být právem nad-
šeni zájmem, který jejich práce vzbudily. kolekce je přehlídkou 
výtvarných technik, materiálů a námětů ve ztvárnění žáků zUŠ. 
tak přijďte zalistovat výtvarným slabikářem, je to krásná knížka!

K. Husaříková

PřEdmět měsÍcE

Ve speciální vitríně v muzeu je umístěn předmět měsíce,
který je vystaven bez dalšího kontextu. Nyní můžete vidět: 

Konvice na překapávanou kávu

Dvoudílná porcelánová konvice na překapávanou kávu s poklič-
kou, 2. polovina 19. století,  Čechy.

Překapávaná káva je druhem 
přípravy filtrované kávy, kdy 
se látky obsažené v kávě lou-
hují v horké vodě a následně 
jsou přefiltrovány přes filtr. 
tím má výsledná káva oproti 
klasickému espressu mno-
hem jemnější chuť a aroma.
zpočátku byla káva jako 
horký stimulant dostupná 
jen pro majetné občany, 
ale průmyslová revoluce 
přinesla zvrat. V polovině 
19. století se káva stala 
lidovým nápojem. Popíjela 
se především k snídani a po 
obědě, chudší obyvatelstvo si vařilo jakousi kávovou polévku, 
která se celý den hřála na plotně a do které se namáčely kousky 
chleba. Prakticky nejméně do počátku 19. století se káva běžně 
připravovala na plotně v kastrolku, ve kterém se vařila společně 
s vodou a teprve poté slila do hrnku. Přelom přišel až na samém 
počátku 19. století ve Francii, kde v té době dokázal kávovar 
zvaný “biggin” vyrobit vůbec první šálek překapávané kávy.
o 40 let později se o pozornost přihlásil napierův vakuový 
kávovar, jehož použití se sice složitostí nápadně podobalo 
alchymii, avšak výsledkem byla káva bez kalu a s tak jasnou 
barvou, že si na ni každý rád počkal. Veškerou popularitu mu ale 
záhy sebral perkolátor, k jehož obsluze byla potřeba pouze voda, 
káva a zdroj tepla. Přestože se od 19. století prakticky nezměnil, 
je stále populární například v itálii, kde slouží ke každodenní 
přípravě kávy v domácnosti. V dnešní době si oblibu získala spíše 
podobně fungující moka konvička. o nezkalený požitek z kávy 
se měl od roku 1908 postarat papírový filtr na kávu. tento 
vynález drážďanské hospodyňky Melitty Bentz skoncoval 
s nepříjemnou kávovou sedlinou na dně šálku. Její filtry značky 
Melitta se mohou koupit i dnes.

Jitka Vybíralová Gajdošíková
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Markéta zlesákoVá – PrůŘez tVorBoU
od 28. 2 do 19. 4. 2020
vernisáž ve čtvrtek 27. 2. v 17:00 hodin
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 Základní umělecká škola 
Vladimíra Ambrose Prostějov

 Kravařova 14
 Program únor 2020

HUDEBNÍ OBOR
3. 2. 2020 v 17.00 hod. sál ZUŠ 

Veselé muzicírování - společný koncert žáků 
a rodinných příslušníků

Školní kola soutěže – sál ZUŠ  
4. 2. 2020 v 15.00 hod. – hra na smyčcové nástroje
5. 2. 2020 v 13.00-18.00 hod. – hra na kytaru
6. 2. 2020 v 10.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. – hra na klavír

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie linka, Kravařova 14 –  únor - březen 2020 

Výstava Absolventi ZUŠ se představují – Tomáš Pekař

Galerie Špalíček, Uprkova 18 – do 23. 2. 2020
Výstava ke 130. výročí založení školy 

VÝTVARNÝ SLABIKÁŘ
Vyhlášení okresní výtvarné soutěže KRAJINA.
Soutěž je určena pro žáky základních, středních 

a základních uměleckých škol
okresu Prostějov. Věkové kategorie 11–13 let, 14–16 let.

informace: 582 351 752, vapenice@zusprostejov.cz
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10.–14. února JARNÍ DUHOVÉ PRÁZDNINY
 Vstupné: minidílny 20 Kč
 promítání filmu 20 Kč
10. února 2020
14.00 hodin Promítání filmu Příběh koček  
 (90 min.)
11. února 2020
14.00–16.00 hodin Minidílny pro děti 
16.00 hodin Promítání filmu Hodinářův učeň  
 (102 min.)
12. února 2020
14.00–16.00 hodin Minidílny pro děti 
16.00 hodin  Promítání filmu Velké dobrodružství Čtyřlístku  

(72 min.)
13. února 2020
14.00–16.00 hodin Minidílny pro děti
16.00 hodin  Promítání filmu Tajný život mazlíčků 2  

(86 min.)
14. února 2020
14.00 hodin Promítání filmu Willi a kouzelná planeta (90 min.)

18. února 2020
13.00 hodin  O HANÁCKYHO KOHÓTA
  oblastní kolo postupové soutěže dětí ZŠ ve zpěvu 

lidových písní s postupem do krajského kola

18., 20., 25. a 27. února
17.00–21.30 hodin POKRAČOVACÍ TANEČNÍ KURZY 
 Lektor: Jan Halíř

18.–19. února PŘEDPLATNÉ DUHOVÁ KULIČKA 
9.00 a 10.15 hodin Jak Tonda léčil rohatou princeznu Safiru
 (Divadlo Andromeda, Praha)
  Kouzelná babička přičaruje princezně Safiře za její 

uličnictví kravský roh. Když se princezna polepší, 
pošle za ní hodného, i když trochu líného a mlsného 
Tondu, aby ji léčil

22. února 2020
10.00–16.00 hodin  MASOPUST v Prostějově (náměstí T. G. Masaryka) 
  Jednodenní lidová akce s  masopustními maskami, 

písničkami, lidovou zabíjačkou a komorním stylovým 
jarmarkem s občerstvením a s řeznickými krámky.

28. února 2020 
18.00–22.00 hodin Taneční večer nejen pro seniory
 K tanci hrají manželé Vyroubalovi.  Vstupné: 60 Kč

Výstava
7.–29. února 2020 1. pád
  výstava figurálních a  abstraktních obrazů Karolíny 

Salvy Čopjanové a Matouše Hájka
  Vernisáž výstavy proběhne
 v pátek 7. 2. od 17.00 hodin.
Výstava je otevřena denně od 9.00 do 13.00 hodin, při filmových projek-
cích a večerních klubových akcích dle programu v klubu.  Prohlídku výsta-
vy je možné dohodnout i mimo uvedenou dobu také na tel.: 582 329 620.
 
  Pravidelná činnost
17. února 2020 Setkání jubilantů města Prostějova
13.00 hodin   K poslechu hrají manželé Vyroubalovi 

20. února 2020   Vítání občánků
8.45, 9.45,  se zápisem do pamětní knihy města Prostějova
10.45 hodin (obřadní síň prostějovské radnice).
 Kulturní program zajišťuje ZŠ E. Valenty.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 
18. 3. 19.00 hodin NEZMAŘI
 - koncert folkové legendy
 - předprodej Turistické informační centrum

  adresa: nám. T. G. Masaryka 131/12 

INZERCE

Program Duhy – Kulturního klubu 
u hradeb na měsíc ÚNOR 2020

20
01

24
3/

01
39
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Jarňáky bez nudy!
příměstský tábor 

10. 2. – 14. 2. 2020, 700 Kč, 7-11 let

Příšerky s.r.o. 
příměstský tábor 

10. 2. – 14. 2. 2020, 1500 Kč, od 8 let

Jarňáky u opičáka
lyžařský tábor 

9. 2. - 14. 2. 2020, 2600 Kč, 8 - 13let

Jaro je tady! 
výtvarná soutěž Mánes - 28. 2. 2020

Pozvánka na oslavu 75. výročí vzniku souboru spojeného  
s tradičním Hanáckým bálem

Léto v bradavicích
letní pobytový tábor 

12.–17. 7. 2020 a 19–24. 7. 2020 

Zdravotníček
letní příměstský tábor 

6. – 10. 7. 2020 a 24. 7. 2020

JARŇÁKY U OPIČÁKA 
Ski areál Dolní Morava 

 
 
 

9. – 14.2.2020  
 

 

 

 děti od 8 do 13 let 
 pokročilí sjezdaři podmínkou (sám vyjede i sjede modrou sjezdovku) 
 2600,-Kč/os, v ceně není zahrnutý skipas (cca 1000,-Kč)  
 ubytování na chalupě U Opičáka, Dolní Morava 
 strava 5x denně, pitný režim 
 možnost zdarma zapůjčit běžkařské vybavení 

 

 přihlášky online na www.sportcentrumddm.cz 
 kontakt: Denisa Holická, dholicka@sportcentrumddm.cz, 720 322 474 
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Kultura, společnost, volný čas

Temíny projekcí v měsíci únoru 2020 - Kinoklub  DUHA
SOBOTA 1. ÚNORA 2020

15.00 Pejskové v pohádce  Pásmo pohádek
 vstupné 20 Kč 
17.30  Jiří Suchý Lehce s životem se prát
  Česko, 2019, 102 min., dokumen-

tární/Mládeži přístupný, režie: Olga 
Sommerová, hrají: Jiří Suchý a  další.  
Vstupné 40 Kč

20.00 Staříci
  Česko / Slovensko, 2019, 85 min., Dra-

ma / Road movie / Mládeži do 12 let 
nevhodný, režie: Martin Dušek, Ondřej 
Provazník, hrají: Jiří Schmitzer, Ladislav 
Mrkvička a další, vstupné 40 Kč

ÚTERÝ 4. ÚNORA 2020
9.00  Čarodějné pohádky IV.
 vstupné 20 Kč Pásmo pohádek
  Duhové dívánky pro MŠ a veřejnost
10.15 Čarodějné pohádky IV.

STŘEDA 5. ÚNORA 2020
KINO nejen PRO SENIORY

14.00 Teroristka
  Česko, 2019, 95 min., Komedie 

/ Drama/ Mládeži do 12 let ne-
vhodný, režie: Radek Bajgar, hra-
jí: Iva Janžurová, M. Hofmann,  
Tatiana Dyková, P. Liška, E. Holubová,  
vstupné 35 Kč

SOBOTA 8. ÚNORA 2020
15.00 Perníková chaloupka Pásmo pohádek
 vstupné 20 Kč 
17.30 Pošťák Pat
  V. Británie, 2014, 88 min, anim., mládeži 

přístupný, režie: M. Disa, vstupné 40 Kč
20.00 Yesterday
  Velká Británie, 2019, 116 min., Komedie 

/ Hudební / Fantasy/Mládeži přístupný, 
režie: D. Boyle, vstupné 40 Kč, č. dabing

PONDĚLÍ 10. 2. 2020
Jarní duhové prázdniny

14.00 Příběh koček
  Čína, 2018, 90 min., Animovaný/Kome-

die/Rodinný/Mládeži přístupný, režie: 
Gary Wang, vstupné 20 Kč, český dabing

ÚTERÝ 11. 2. 2020
16.00 Hodinářův učeň
  Česko / Slovensko, 2019, 102 min., Po-

hádka/Mládeži přístupný, režie: Jitka 
Rudolfová, vstupné 20 Kč

STŘEDA 12. 2. 2020
16.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku
  Česko, 2019, 72 min., Animovaný / Dob-

rodružný / Rodinný/Mládeži přístupný, 
režie: Michal Žabka, hrají: Tereza Beba-
rová, Jan Maxián a další, vstupné 20 Kč

ČTVRTEK 13. 2. 2020
16.00 Tajný život mazlíčků 2
  USA, 2019, 86 min., anim./komedie/

rodinný/mlád. přístupný, režie: Ch. Re-
naud, vstupné 20 Kč

PÁTEK 14. 2. 2020
14.00 Willi a kouzelná planeta
  Francie, 2019, 90 min., anim./dobrodruž-

ný/komedie/sci-fi/mlád. přístupný, režie: 
E. Tosti , vstupné 20 Kč, český dabing

SOBOTA 15. 2. 2020
15.00 Povídání o pejskovi a kočičce
 vstupné 20 Kč Pásmo pohádek
17.30 Přes prsty
  Česko, 2019, 101 min., Komedie / Spor-

tovní/Mládeži do 12 let nevhodný,  
režie: P.  Kolečko, vstupné 40 Kč

20.00 Přes prsty
  vstupné 40 Kč

STŘEDA 19. 2. 2020
KINO nejen PRO SENIORY

14.00 Láska na druhý pohled
  Francie, 2019, 117 min., Komedie/Mlá-

deži do 12 let nevhodný, režie: Hugo 
Gélin, hrají: François Civil, Edith Scob, 
Joséphine Japy a další, vstupné 35 Kč 
české titulky

SOBOTA 22. 2. 2020
15.00 Král a skřítek  Pásmo pohádek
 vstupné 20 Kč
17.30 Mimi šéf
  USA, 2017, 97 min., anim./komedie/

rodinný/mlád. přístupný, režie: Tom 
McGrath, hrají: A. Baldwin, S. Buscemi 
a další, vstupné 40 Kč, český dabing

20.00 Muži v černém: Globální hrozba
  USA, 2019, 115 min., Komedie / sci-fi / 

Akční/Mládeži přístupný, režie: F. Gary 
Gray, hrají: C. Hemsworth, T. Thompson, 
L. Neeson, E. Thompson a další, vstupné 
40 Kč, český dabing

SOBOTA 29. 2. 2020
15.00 Míček Flíček Pásmo pohádek
 vstupné 20 Kč
17.30 Hotel Transylvánie 3
  USA, 2018, 97 min., Animovaný/Kome-

die/Rodinný/Mládeži přístupný, režie: 
Genndy Tartakovsky, hrají: Adam Sandler, 
Selena Gomez a další, vstupné 40 Kč, čes-
ký dabing

20.00 Bez věcí nad věcí
  Německo, 2018, 111 min., komedie/

Mládeži do 12 let nevhodný, režie: Flo-
rian David Fitz , hrají: Florian David Fitz, 
Matthias Schweighöfer a další, vstupné 
40 Kč, český dabing
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Názory, komentáře

V  Prostějově 11. 12. 2019. 
Rok 19 je za námi. Dobrý, či 
méně dobrý? Toť otázka pro 
každého z nás. Dnes ještě dva-
cítka plná očekávání. Zítra již 
v plném proudu ponese všed-
ní i nevšední události života. 

Ať tak, nebo tak - ten kon-
čící rok přinesl bezesporu, 
tak jako každý předešlý, po-
zitivum, které se nedá vyvážit 
žádnou měnou. Tím pozitiv-
ním, co nám přináší každé 
minulé, je poučení, které je 
poselstvím pro rok, jehož 

prožití nás čeká. Naše město 
prošlo výraznými změnami. 
Skřípali jsme zuby při rekon-
strukci Plumlovské i pozdější 
výstavbě terminálu na Flo-
riánském náměstí. Jistě, na 
všem se dají najít mouchy.  
Celkový dojem je však dobrý. 
Konečně jsme získali volné 
ruce k nápravě šíleného pro-
jektu výstavby obchodního 
centra přímo v  historickém 
srdci našeho města. Uměli 
jsme se dohodnout na prv-
ních krocích řešení. Máme 
k dispozici návrhy architektů, 
které všechny citlivě a důstoj-
ně nakládají s  historickým 
odkazem našich předků. 
Máme naději, že naše Kul-
turní a  společenské centrum 
opravíme a  pošleme skuteč-
ně do 21. století. Postupně se 
proměňují sídliště. Na jihu 
vznikne tolik žádaný park.

Říká se, že město nemá 
dluhy. To je dobře. Dobrý 
hospodář však vidí i ty nevi-
ditelné závazky, které vznikají 

opomíjením či tendenčním 
obcházením řešení, která jsou 
nutná. Stále chybí řada po-
třebných zařízení. Dům pro 
seniory, který mohl vzniknout 
zachováním a  rekonstrukcí 
jezdeckých kasáren. Ten de-
klarovaný totiž díky vysoké-
mu nájmu moc pro seniory 
přitažlivý asi nebude. Váhá se, 
nebo spíše postupuje chybně 
v  úsilí o  navrácení vodního 
hospodářství pod kontrolu 
města. A  tak nám proteklo 
do ciziny 750 milionů korun 
v podobě zisku, který si ode-
slala soukromá společnost 
domů. Tyto peníze měly být 
vráceny do infrastruktury. 
Nebyly. Rozpočet uplynulé-
ho roku počítal s  výstavbou 
šaten pro lední sporty. Město 
se v minulosti postaralo o A-
-tým. Ale co ti nejmenší? Stá-
le čekají. Také jsme se shodli 
na zpracování studie na nový 
velký bazén, tolik očekávaný 
signatáři čtyřapůltisícové pe-
tice a nejen jimi. Místo toho 

slýcháme zatím jen slova o fi-
nanční nákladnosti. A  prá-
vě studie měla tyto výhrady 
potvrdit, či vyvrátit. Nestalo 
se tak. Navzdory usnesení 
zastupitelstva. Nekritizuji na 
konci roku proto, abych těžil 
politické body, nýbrž proto, 
abychom se poučili. Aby-
chom ctili principy veřejné 
správy. Abychom neopo-
míjeli vůli občanů, pokud ji 
vyjádří peticí či požadavkem 
referenda k vážným otázkám 
naší budoucnosti, anebo jen 
každodenními drobnými 
podněty. Občané nás zvolili, 
abychom se podíleli na sprá-
vě, abychom nebyli kejvaly 
tam, kde je zapotřebí zved-
nout hlas a  abychom spolu-
pracovali s  ostatními tam, 
kde jde skutečně o dobrá ře-
šení, která jsou ku prospěchu 
všech. Výše uvedené příklady 
jsou tím poučením, že tam, 
kde jde o  skutečnou spolu-
práci, tam se dílo daří. Tam, 
kde jsou východiska jiná, řek-

něme méně průhledná, tam 
se nedaří společnému dílu, 
ale pouze partikulárním zá-
jmům. Přejeme vám, vážení 
Prostějované, vše dobré do 
příštího roku. Budeme dále 
usilovat o to, aby se v našem 
městě lépe žilo a aby naše děti 
obdržely ke správě místo, kde 
budou chtít žít. K tomu smě-
řují a budou směřovat i naše 
návrhy. Přáli bychom si, aby 
získávaly podporu a  nebyly 
předmětem politických kal-
kulů, protože je nepředkládá-
me kvůli politice, ale z  titulu 
našeho závazku sloužit naše-
mu městu a jeho občanům. 

Pokud má čtenář pocit jis-
té neaktuálnosti, tento článek 
byl předán k  otištění 11. 12. 
2019.

 Aleš Matyášek, 
 Petr Kapounek, 
 Petr Ošťádal, 
 Martin Hájek, 
 Petr Lysek, Tomáš Peka,
 zastupitelský klub 
 Na rovinu!

INZERCE

Na prahu nového roku?
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Názory, komentáře

Vážení a milí 
čtenáři radniček, 
máme za sebou první dny 

nového roku. Co nás v  něm 
čeká, je velkou neznámou. Věř-
me, že pesimistické předpovědi 
nenajdou naplnění, že začne po-
malu vítězit rozum nad lidskou 
chamtivostí a nenasytností, kte-
ré jdou ruku v ruce s bezohled-
ností, která může vést až k zá-
niku lidského druhu. Ukázalo 
se velkým paradoxem nazvat 

člověka „homo sapiens sapiens“, 
tedy člověk moudrý, rozum-
ný. Byli jsme na Měsíci, za pár 
let možná vstoupí lidská noha 
na Mars. A  na planetě Zemi 
se nejsme schopni dohodnout 
prakticky na ničem. Devastu-
jeme přírodu, nejsme schopni 
vyřešit chudobu, vraždíme ve 
válkách ve jménu čehokoli. 

Těch počinů, které diskvalifikují 
náš rozum a cit by bylo nepočí-
taně. Bohužel. Každý z nás k této 
neblahé situaci svým způsobem 
méně či více přispívá. V českých 
končinách se nám daří, tedy ale-
spoň části z nás, relativně dobře 
a  nějak nám uniká nebo spíše 
nechceme vidět, že se schyluje 
ke změnám, které se nevy-

hnutelně promítnou (vlastně 
již promítají) do života většiny 
z nás. A vypadá, že nám je to 
jedno. Možná i proto, že se na 
nás ze všech stran valí záplava 
informací, a to mnohdy značně 
rozporuplných a  často účelo-
vých. Na výsledku (lhostejnosti, 
netečnosti?) to ale mnoho ne-
mění. Tou malou úvahou, která 

se vymyká působnosti řadového 
regionálního politika, jsem se 
oklikou dostal k  opožděnému 
přání vám, čtenářům radni-
ček, do letošního roku: vedle 
zdraví, štěstí a všeho dobrého 
v osobním i profesním životě, 
přeji i  dostatek času a  zájmu 
o záležitosti, které se nás dotý-
kají a budou dotýkat. Ve světě, 
v republice a zejména v našem 
městě.  Jaroslav Šlambor,

 zastupitel (KSČM)

INZERCE

Trochu opožděné přání

V době, kdy byly postaveny 
panelové domy na Okružní uli-
ci, jsem nebyla školou povinná. 
Stěhovali jsme se tam, k radosti 
celé rodiny, do klidného pro-
středí konce města Prostějova.

 Rozvoj zastavit nelze, záhy 
přibyly garáže a provoz Mecha-
niky. Začalo se hovořit o dálnici 
a  jejím napojení právě u  „na-
šeho“ domu Okružní 69. Šly 
zvěsti, že obyvatelé tohoto domu 
a možná i domů přilehlých bu-
dou vystěhováni a v prostorách 
panelových domů vzniknou 

sklady či kanceláře.  Zaskočilo 
nás to. Ale nestalo se tak. Důvo-
dů bylo více.  Nesnadné získání 
pozemků pro výstavbu dálniční 
přípojky dále od obytné zástav-
by, blízkost letiště a v neposlední 
řadě ekonomické navýšení při 
vybudování nových domů.

Obyvatelé zůstali, kde byli, 
a dálnice i přípojka k dálnici se 
realizovaly. Úsek silnice D46 byl 
z  hlediska hygienického hod-
nocení zařazen do tzv. „staré 
hlukové zátěže“. Měření hluku 
z dopravy v rámci zajištění pro-
tihlukových opatření splnilo 
hygienické limity v dané lokalitě. 
Pravda metodika měření není 
obyvatelům příliš příznivá, měří 
se za zavřenými okny obytných 
domů. Tato metoda vyvolává 
údiv, ale patrně ji nyní nezmění-
me. Při vybudování protihluko-
vé stěny byly vysazeny směrem 
k Okružní ulici stromy. Lidé „ne-
hleděli“ přímo do zdi.

Výměna protihlukové stěny 
realizovaná před třemi lety Ředi-

telstvím silnic a dálnic, včetně ná-
sledné výstavby cyklistické cesty 
realizované statutárním městem 
Prostějov, které musely ustou-
pit veškeré stromy, nepřinesla 
očekávanou úlevu. Naopak, 
pominu-li termíny dokončení 
vlastní realizace, už je to za námi, 
ale vlastní provedení v pořádku 
není. Občané, i ti bydlící v obyt-
ných domech sídliště Šárka, mne 
oslovili, zda by se dalo s protihlu-
kovou zdí něco udělat. Hluk 
z dopravy za novou protihluko-
vou zdí je zatěžoval více než dří-
ve. Měli podezření, že hlavním 
důvodem této situace jsou zjevné 
otvory, které v protihlukové zdi 
byly patrné. Z  mého popudu 
vypracoval RNDr. Jiří Matěj, 
firma Son servis s.r.o., specialista 
na měření hluku a  protihluko-
vá opatření, odborné stanovis-
ko. Došel k  závěru, cituji: „Lze 
konstatovat, že rekonstruovaná 
dálniční stěna nesplňuje zcela zá-
kladní požadavek na konstrukci 
protihlukové dálniční stěny. Její 

vliv na hlukovou zátěž chráněné-
ho venkovního prostoru staveb 
bloků bytových domů podél 
ulice Okružní je zcela zanedba-
telný. Důvodem jsou především 
i  pohledem zjevné otvory při 
propojení železobetonových 
bloků, které jsou volně osazeny 
mezi vertikální ocelové HEA 
nosníky. Zalomená mezera mezi 
vnitřními stěnami HEA nosníku 
a boční stěnou železobetonové-
ho bloku dosahuje tloušťky až  
50 mm. Mezerou lze prostrčit 
ruku z  rubové strany stěny až 
k lícové straně stěny.“ 

S  kompletním odborným 
stanoviskem jsem seznámila ve-
dení statutárního města Prostě-
jova. Vedení města, v zastoupení 
RNDr. Alenou Raškovou a Ing. 
Jiřím Rozehnalem, kteří  mají 
tuto problematiku na starosti, 
vzalo zjištění za bernou minci. 
Patří jim velké díky za vyvolání 
jednání se zástupci Ředitelství 
silnic a  dálnic. Závěry zjištěné 
RNDr. Matějem byly vzaty na 

vědomí a  ŘSD hledá řešení. 
Doufejme, že se toto řešení 
najde. Další část protihlukové 
stěny vybudované v pokračová-
ní Okružní ulicí směrem k Dol-
ní, kterou realizovalo statutární 
město Prostějov, je kompaktní 
a svůj účel ochrany proti hluku 
plní dobře i  díky větší vzdále-
nosti silniční přípojky D46 od 
bytové zástavby.  

Závěrem mi dovolte ještě velice 
poděkovat všem, kteří organizo-
vali a účastnili se XXX. městské-
ho plesu statutárního města Pro-
stějova. Věřím, že podobná skvělá 
atmosféra bude i na 74. okresním 
plese KDU-ČSL, na který si vás 
srdečně dovoluji pozvat. Koná se 
dne 15. února 2020 v Národním 
domě v Prostějově, lístky získáte 
v naší kanceláři Vápenice 17, ve 
dvoře, každou středu nebo telefo-
nicky u okresního tajemníka Ing. 
Hrubanové (739 615 406)

 MVDr. Zuzana Bartošová, 
 zastupitelka za KDU-ČSL 
 Prostějov

Nové nemusí být vždy lepší
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Pro dnešní rozhovor jsem si po-
zval kamaráda a hudebníka Radova-
na Moudrého, abychom si popovída-
li na téma Prostějov a kultura. Ahoj 
Radku, můžeš nám nejprve říct něco 
o sobě?

Mimo to, že jsem asistent poslanců za 
SPD, Ing. Radima Fialy a Ing. Pavla Je-
línka, PhD., jsem především hudebník.  
Vystupujeme s kapelou Kvatro po celé 
ČR a na Slovensku a již 4. rokem jsme 
s doprovodnou kapelou Michala Da-
vida. Aktuálně připravujeme program 
na velké koncerty v tomto roce k výročí  

60.  narozenin Michala Davida v  O2 
arene v  Bratislavě a  vánoční turné po 
velkých městech.

Můžeš ze svého pohledu říct, jak 
vidíš kulturu v Prostějově ve srovnání 
s  jinými městy, kde vystupujete? Co 
říkáš na koncerty zdarma? 

Je dobře, že koncerty na náměstí mají 
vzestupnou tendenci a  jejich návštěv-
nost je vysoká. Bohužel to má svou od-
vrácenou tvář. Nejenom, že vše zaplatí 
daňový poplatník a lidé si na to rychle 
zvyknou, ale bohužel následně ubývá 
platících návštěvníků na koncertech, 

kde se vstupné platí. Navíc si na těchto 
akcích dělají zdarma reklamu a  nená-
padnou osobní kampaň určití lidé… 
Z vlastní zkušenosti to vidím například 
v Havířově, kde si lidé zvykli, že měs-
to dělá v létě několik dnů trvající akci, 
kde se vystřídají známé světové kapely 
a zpěváci včetně českých zástupců, dále 
potom pořádají celý prosinec koncerty 
českých kapel a zpěváků. Vše je samo-
zřejmě zdarma. Jiné koncerty se v pod-
statě přestaly pořádat, jelikož návštěv-
nost byla tak nízká, že se to nevyplatilo. 
Jinak mne samozřejmě těší, že u  nás 
kultura vzkvétá a  lidé se umí a  chtějí 
bavit. Byl bych velice rád, kdyby město 
podporovalo regionální kapely, zvláště 
pak mladé talentované muzikanty a ka-
pely s vlastní tvorbou.

Z jiného soudku. Je podle tebe re-
konstrukce KASC krok správným 
směrem?

Určitě. Město Prostějov si zaslou-
ží velký sál nejen pro koncerty, ale 
konají se tu i maturitní plesy a další 
společenské akce. Jsem rád, že v SPD 
podporujeme tuto myšlenku. Ostat-
ně celá úprava jižní části centra Pros-
tějova na mě působí velmi dobře. Ale 
to sám víš, protože jsi byl v urbanis-

tické komisi, která hodnotila návrhy.
Myslíš, že jsou občané včas a  do-

statečně informováni o  kulturních 
akcích? 

V  Prostějově je hodně akcí, a  pokud 
jsou někde rezervy, tak v  informování 
o nich. Mám na mysli občas i vzájemnou 
informovanost pořadatelů. Má to poté 
dopad i  na konání těchto akcí, protože 
se pak stává, že je na stejnou dobu naplá-
nováno více akcí, které míří na stejného  
potencionálního návštěvníka. Od věci 
by možná nebylo zřízení samostatného 
webu, na němž by nebyly uvedeny pou-
ze kulturní a společenské akce pořádané 
městem, ale všemi organizacemi, které ve 
městě působí. Vím, že na webu města je 
kalendář akcí a celá řada kulturních udá-
lostí je zde zmíněna, ale přece jen samo-
statný portál věnovaný čistě kultuře a spo-
lečnosti v Prostějově si dovedu představit.

Otázka na závěr. Je tedy podle tebe 
Prostějov kulturním městem?

Nepochybně. Prostějov má bohatou 
kulturní tradici, na kterou může nava-
zovat, a věřím, že i do budoucna nava-
zovat bude.

Děkuji za rozhovor.
 Ing. Pavel Dopita, MBA, LL.M.
 Zastupitel za SPD

INZERCE

INZERCE

Pavel Dopita s Radovanem Moudrým o kultuře
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Lucie Hradilová
Markéta Šindelářová

VNITŘNÍ SVĚTY

ART KAVÁRNA, ANTIKVARIÁT / AVATARKA
nám. TGM 197/20

vernisáž 4. 2. 2020, 19.00 hod

4. - 29. 2. 2020

INZERCE

ITF WORLD JUNIOR
T E N N I S  F I N A L S

MNOHO ŠTĚSTÍ, ÚSPĚCHŮ A PEVNÉ ZDRAVÍ VŠEM OBCHODNÍM 

PARTNERŮM A SPORTOVNÍM PŘÍZNIVCŮM PŘEJE
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