
Prostějovské
radniční listy®
ZPRAVODAJ MĚSTA PROSTĚJOV | ZDARMA | ČÍSLO 7 | ROČNÍK 2018 | 25. ČERVENCE 2018
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HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 
NA TYTO POZICE:

Směnárník/směnárnice – pokladní  
–

pro pobočky: Prostějov, Olomouc

Trezorová/ý pokladní  
– pro Olomouc

Nabízíme: hlavní pracovní poměr, plný/zkrácený 
úvazek, stravenky, příspěvek na životní pojištění, 

finanční benefit, zvýhodněné volání, …

Životopisy zasílejte e-mailem: hr@tourist-centrum.cz
TOURIST CENTRUM s. r. o., Švédská 10,  

779 00 Olomouc
www.tourist-centrum.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
        
 
 

 
 

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY NA TYTO POZICE: 
 

Směnárník/směnárnice – pokladní – 
 pro pobočky: Prostějov, Olomouc 

 

Trezorová/ý pokladní – pro Olomouc 

Nabízíme: hlavní pracovní poměr, plný/zkrácený úvazek, 
stravenky, příspěvek na životní pojištění, finanční 

benefit, zvýhodněné volání, … 

Životopisy zasílejte e-mailem: hr@tourist-centrum.cz 

TOURIST CENTRUM s. r. o., Švédská 10, 779 00  Olomouc 
www.tourist-centrum.cz 
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FONIATRIE PROSTĚJOV

MUDr. Eva Havlíková, lékař pro ORL a foniatrii, Lužická 4, Prostějov
Máte problém se sluchem? Nerozumíte při komunikaci s rodinou a přáteli? 

Nebojte se nás navštívit. Jsme tu pro Vás!
Nabízíme kompletní služby v oblasti foniatrie a ORL včetně poradenství, výběr sluchadel a jejich příslušenství.

Naše služby:
 vyšetření sluchu u dospělých, malých dětí i novorozenců
 sluchadla a sluchadlové příslušenství včetně poradenství
 výroba ochranných tvarovek pro pracovníky v hlučném provozu 

a pro muzikanty, výroba ochranných pomůcek proti vodě
 hlasové vyšetření včetně endoskopického vyšetření hlasivek
 vyšetření a poradenství dětí s vývojovými poruchami řeči

Máme smlouvu se zdravotními pojišťovnami: VZP (111), ČPZP (205), ZPMV (211), VOZP (201)
ORDINAČNÍ DOBA:

Pondělí: 7:00–15.00 hodin
Úterý: 7:00–15.00 hodin
Středa: 7.00–12.00 hodin
Čtvrtek: 7:00–15.00 hodin
Pátek 7:00–12.00 hodin

Objednat se můžete osobně, telefonicky nebo mailem. 
E-mail: fonpv@seznam.cz
Telefon: 702 558 976

www.foniatrie-prostejov.cz
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V rubrice VÝROČÍ MĚSÍCE 
dnes přinášíme vzpomínku 
na srpen 1968 pana Miroslava 
Čižmáře. Text publikujeme se 
souhlasem jeho syna, protože 
autor již nežije. Nevíme přesně, 
kdy byl text psán, nicméně 
jde o vzpomínku autentickou, 
takovou, jakou si zachoval autor 
ve své paměti. 

Krvavá neděle v Prostějově
Dříve, než začnu své smutné vy-
právění, chci veřejnost seznámit 
s průjezdností prostějovských ulic, 
protože to s těmito událostmi úzce 
souvisí.

V r. 1968 mohla motorová vo-
zidla projíždět volně ulicemi, které 
ústily do náměstí a přes toto ná-
městí jezdily i autobusy. Obvykle 
všichni jezdili Dukelskou branou, 
kolem nynějšího Prioru, kolem rad-
nice, a pak některou výpadovkou 
z města.

I situace u pomníku J. Wolkra 
a parčíku kolem býv. stavební prů-
myslovky byla poněkud jiná. Kolem 
pomníku vedly cesty ke škole a ko-
lem nich byly asi 25 cm obrubníky. 
Parčík vprostředku Masarykova 
náměstí i s obrubníky byl v nynější 
podobě.

Jak došlo ke krvavým prostějov-
ským událostem?

Byl jsem nejpřímějším jejich 
účastníkem, takže jsem vše prožil 
na vlastní kůži.

Dne 25. Srpna 1968 kvečeru za-
čaly projíždět naším městem rus-
ké tankové kolony. Byly naprosto 
dezorientovány, protože jely sice 
z Olomouce na Brno, ale nemohly 
se na cestu do Brna „trefit“. Všechny 
rozcestníky byly přeházeny, všech-
ny ukazovaly jinam, než měly, a ně-
které byly přetřeny bílou barvou. 
První oddíl tanků se z křižovatky 
u Milosrdných vracel zpět na Olo-
mouc a u přejezdu na Olomoucké 
ulici se střetl s další kolonou, která 
jela proti. Na dovršení všeho z míst-
ního nádraží přejížděl vlak na hlav-

ní nádraží, takže velké skupiny tan-
ků se střetly v protisměru a nastal 
mezi nimi velký zmatek. Pak se to 
nějak srovnalo, ale čelo tankového 
útvaru už bylo na Brněnské ulici, 
kam je následovala ostatní obrně-
ná vozidla přes Dukelskou bránu 
a náměstí, kolem býv. Asa. Ve 20 
hodin 02 min. se ozvaly 2 silné 
výstřely, těžko se dá zjistit, odkud 
padly. Byly ovšem strašným signá-
lem ostatním střelcům, kteří začali 
pálit ze všech kulometných hlavní. 
Je skutečností, že ty první salvy šly 
do vzduchu, těžké kulometné střely 
se zaryly do štítů domu, který zde 
stál před nynějším Priorem, do ob-
chodu s hudebninami, do prodejny 
obuvi a mnoha dalších domů. Tato 
strašná chvíle trvala asi 20 – 30 vte-
řin, a pak asi na minutu ustala, aby 
poté začala ještě s větší prudkostí, 
a to už do lidí.

Ještě před započetím střelby 
jsem stál s několika přáteli na chod-
níku před Wolkerovým pomníkem 
a díval jsem se na projíždějící tan-
ky. Když se na chvíli zastavily, viděl 
jsem unavené a špinavé tankisty, 
kteří se bez zájmu rozhlíželi ko-
lem. Najednou bylo jakési dusno 
kolem mě, chtěl jsem odejít se sy-
nem domů, ale nikoho jsem z mých 
přátel kolem neviděl. Všichni se 
nějak rychle a nenápadně vytratili. 
Rozběhl jsem se tedy k budově býv. 
průmyslovky, ale už mi to nevyšlo. 
Sotva jsem uběhl 5 – 7 m, začala ta 
první střelba. Ihned jsem se vrhl 
k obrubníku u nejbližšího chod-
níku, ale byl jsem krásně na raně, 
i když jsem měl černý plášť. Kousek 
ode mne leželi nějaké dva mladí 
lidé, a když střelba utichla, plazili se 
po břiše někam do bezpečí. Zakřičel 
jsem na ně, ať zůstanou, kde jsou, 
a v tu chvíli začala ta druhá střelba. 
Cítil jsem zasvištění kulky asi 20 
– 30 cm od mé hlavy. Ztratil jsem 
pocit jakéhokoliv hrdinství a sta-
tečnosti a jen jsem si stále mumlal, 
až mě to nechytne. Byly to vteřiny 
hrůzy. Ležel jsem s obličejem polo-
ženým bokem, abych aspoň trochu 
viděl, co se děje a čekal jsem na svůj 
konec. Během přestávky ve střelbě 

jsem viděl něco absurdního a neu-
věřitelného. Od Wolkerova pomní-
ku se zvedla nějaká stará paní a pře-
cházela silnici mezi dvěma tanky, 
jeden poplácala a klidně přešla bez 
úhony na druhou stranu a zmizela 
v protější uličce.

Na Masarykově náměstí se 
množství lidí, kteří se tam dříve 
procházeli, vrhlo k obrubníkům 
kolem parčíku na náměstí, přitiskli 
se k nim a očekávali další hrůzu. Ta 
rychle přišla.

Z kolony tanků se jeden oddělil 
a začal objíždět parčík. Z jeho kulo-
metu vyšla jen jedna osudná rána. 
Snad osádka tanku byla ohleduplná 
a na ležící lidi nepálila. To by byl 
strašný masakr. Ta jedna jediná 
rána byla smrtelná pro Martu Ří-
hovskou (1941), která bydlela vedle 
hlavní lékárny. Utíkala domů, za-
bouchla venkovní dveře a spěchala 
úzkou chodbou. Tam ji stihla smrt. 
Ta jedna jediná kulka proletěla 
zpuchřelými venkovními dveřmi 
a zasáhla ji přímo do srdce.

Konec života znamenal také pro 
Josefa Boháče (1946) výstřel, který 
padl na kraji třídy Pionýrů. Tam se 
upravovala silnice a byl tam pří-
kop, přes který vedla lávka z desek. 
Josef pomáhal nějaké paní přes 
lávku (převážela kočárek s dítě-
tem), a když se vracel, dostal dávku 
z kulometu přímo na lávce. Dopadl 
mrtev do příkopu. Ladislav Lang, 
71 letý důchodce a zakládající člen 
KSČ, stál u stromu na Žižkově nám. 
a buď se špatně kryl nebo věřil, že 
se mu od bratrské armády nemůže 
nic stát, byl také zastřelen a padl 
u tohoto stromu. Dalších 9 lidí bylo 
zraněno těžce a jednomu z nich mu-
sela být amputována noha.

To tedy byla krvavá žeň smrti 
v Prostějově. Tři mrtví, 9 těžce ra-
něných a obrovské škody na roz-
střílených domech a výkladních 
skříních byly výsledkem průjezdu 
sovětských tanků naším městem.

U Národního domu se něko-
lik lidí zachránilo tím, že se skryli 
v autobuse, který sice dostal něko-
lik těžkých zásahů do motoru, ale 
prakticky zachránil životy lidí.

Jakoby tušil, tehdejší ředitel 
OÚNZ MUDr. Sesulka, nechal pro-
zřetelně rozmístit několik sanitek 
na důležitá místa, takže všem raně-
ným mohla být poskytnuta bezpro-
střední pomoc.

O několik dnů později se ko-
nal pohřeb těch nešťastných obětí. 
Na náměstí byl zřízen katafalk, kde 
byly 3 rakve, kolem čestná stráž, 
projev býv. předsedy ONV, to vše 
za obrovské účasti obyvatel. V době 
obřadů přelétávaly nad smutečním 
shromážděním 2 sovětské vrtulní-
ky, které shazovaly štvavé letáky. 
Piloti se shazovali v balících o váze 
několika kilogramů, takže mohlo 
dojít k dalším neštěstím. Naštěstí 
i tuto provokaci obyvatelé přežili.

Dne 26.srpna vyšla mimořádně 
Stráž lidu v černém orámování, kde 
bylo vzpomenuto všech obětí so-
větské zvůle a dvě prohlášení před-
sednictva OV KSČ. První s názvem 
„Těžká hodina“ protestovala do-
slovně proti „násilnému vystoupení 
okupantských jednotek“, v druhém, 
adresovaném velvyslanectví SSSR, 
požadovalo, aby velvyslanectví vy-
vinulo „veškeré úsilí pro odchod 
sovětských jednotek z naší vlasti“. 
Kromě těchto prohlášení list přine-
sl krátký článek „Žalujeme světu“ 
a báseň Karla Kaštyla „Pláč živého 
kamene.“

Je smutné, že po několika dnech 
malé pomníčky zavražděných ob-
čanů, které byly denně zdobeny 
čerstvými květ, nenápadně zmize-
ly, protože přicházela normalizace 
a kdoví, kdo by se někoho na něco 
ptal. Tak je tomu dodnes a jistě by 
bylo velmi záslužné, aby se na tyto 
oběti nikdy nezapomnělo.

Zůstalo desítky svědků této zvů-
le, zdrcení rodiče, příbuzní a známí 
a lze jen těžko pochopit, kdo měl 
tolik nesmírné drzosti, že v knize 
o okupaci ČSR napsal, že k žádným 
obětem nedošlo, že to vše je vý-
myslem buržoazní propagandy zá-
padních imperialistů. Blahoslavení 
chutí duchem!!

Miroslav Čižmář,  
sídl. Dr. Nejedlého 12/18,  

796 03 Prostějov

Výročí měsíce
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Šestý díl seriálu: Volební období pomalu končí. 
Radní bilancují
Čeho se podařilo dosáhnout a jak 
je plněno Programové prohlášení 
Rady města 2014–2018?

Rada města Prostějova pracuje 
již téměř celé volební období na zá-
kladě svého Programového prohlá-
šení, které si začátku funkčního ob-
dobí stanovila. Předkládáme šestý 
díl seriálu, který postupně mapuje 
osm oblastí prohlášení. Tentokrát 
půjde o oblast sociální a solidarity 
mezi občany. Jak dalece se v této ob-
lasti daří? 
 ¶ podpoříme činnosti spolků 

a organizací, působících v soci-
ální oblasti v souladu s komu-
nitním plánováním sociálních 
služeb

 ¶ podpoříme realizaci a zkvalit-
ňování střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb for-
mou komunitního plánování

 ¶ podpoříme výstavbu dalšího 
domu s pečovatelskou službou 
za předpokladu získání dotace

 ¶ podpoříme aktivity celoživotní-
ho vzdělávání

 ¶ nenavrhneme zvýšení poplatku 
za komunální odpad

Každoročně podporujeme for-
mou dotací spolky a organizace, pů-
sobící v oblasti sociální a zdravotní. 
Po stránce účelové se dotace v této 
oblasti dotýkají širokého spektra 
činností a akcí, určených například 
pro rodiny s dětmi, seniory, zdravot-
ně znevýhodněné a sociálně vylou-
čené či ohrožené osoby.

Celkem byly z rozpočtu statu-
tárního města Prostějova v období 
let 2015-2017 poskytnuty dotace 
v oblasti sociální a zdravotní ve výši 
5.931.900 Kč, a to
 ¶ v roce 2015 poskytnuty dotace 

ve výši 2.005.000 Kč;
 ¶ v roce 2016 poskytnuty dotace 

ve výši 1.889.900 Kč;

 ¶ v roce 2017 poskytnuty dotace 
ve výši 2.037.000 Kč.

Podpořeno bylo za toto období 
více než 40 různých spolků a organi-
zací, což znamená, že bylo vyhově-
no téměř všem žadatelům o dotaci 
v maximálně možné míře. Podpora 
organizací aktivních seniorů, stejně 
jako podpora organizací zdravotně 
postižených občanů či organizací 
pracujících s dětmi, mládeží a mla-
dými rodinami je prioritou. 

Více naleznete na: https://www.
prostejov.eu/cs/obcan/dotace.html.  
Podpora subjektů, působících v so-
ciální oblasti, probíhá dlouhodobě 
v souladu s komunitním plánováním 
sociálních služeb ve městě Prostějově.

V roce 2015 byla formou dotace 
poprvé podpořena služba Senior taxi. 
Tato služba je i nadále poskytována – 
nová smlouva, uzavřená s účinností 
od 1. 9. 2017, počítá s realizací služby 
až do konce srpna 2019. 

Více informací: https://www.
prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/
mate-zajem-vyuzivat-sluzby-senior-
-taxi-zde-najdete-podminky-a-po-
trebne-informace.html; nebo také: 
https://www.prostejov.eu/cs/aktua-
lity-archiv/smlouva-pro-senior-taxi-
-na-leta-2017-2019-podepsana.html. 

Město Prostějov komunitně plá-
nuje od roku 2007. Na webových 
stránkách města Prostějova lidé 
najdou E - katalog sociálních služeb 
a služeb návazných pro celé ORP 
města Prostějova, a dále, v pořadí již 
druhý, Střednědobý plán rozvoje so-
ciálních služeb v Prostějově pro ob-
dobí let 2014–2016, jehož platnost 
byla prodloužena do roku 2017.

Středisko rozvoje sociálních slu-
žeb, o.p.s. Jeseník v partnerství se 
statutárním městem Prostějovem 
opětovně zpracovalo projektovou 
žádost na podporu střednědobého 

plánování do Operačního programu 
zaměstnanost, tentokráte poprvé 
s dopadem na celé území správního 
obvodu obce s rozšířenou působnos-
tí, která čítá 76 obcí včetně Prostějo-
va. Žádost byla schválena v roce 2017 
a projekt byl zahájen. Cílem je nasta-
vit komunikaci mezi všemi obcemi 
při řešení oblasti sociálních služeb. 
Výstupy budou v podobě aktualizo-
vaného katalogu poskytovatelů soci-
álních a navazujících služeb a v nově 
zpracovaném střednědobém plánu 
rozvoje sociálních služeb na území 
SO ORP Prostějov na rok 2018–2021. 

Zcela poprvé bude zpracován 
návrh „Akčního plánu“ ke  stano-
vení sítě sociálních služeb na území 
Prostějovska a zajištění spolufinan-
cování sociálních služeb. Vzniknou, 
mimo jiné, analytické dokumenty, 
jako je sociodemografická analýza 
SO ORP Prostějov, analýza posky-
tovatelů sociálních služeb na území 
SO ORP Prostějov, analýza finanč-
ních zdrojů poskytovatelů sociálních 
služeb na území SO ORP Prostějov 
a podobně.

Rada města Prostějova podpořila 
výstavbu nových domů pro senio-
ry, čímž navazuje na výstavbu z let 
minulých. Připraveny byly projekty 
na výstavbu komunitních domů Suši-
lova a Holandská. V srpnu 2017 byla 
zahájena stavba komunitního domu 
Sušilova. Předpokládaný termín do-
končení této stavby je září 2018.

Společně se Střední zdravotnic-
kou školou Prostějov jsou pořádány 
kurzy pro seniory. Rovněž, ve spolu-
práci s městem Prostějovem, probí-
há vzdělávání pořádané Městskou 
knihovnou (např. Senior klub, po-
čítačové kurzy pro seniory apod.). 
Stranou není ani Zdravé město 
a místní Agenda 21, které pořádá 
akce zaměřené jak na seniory, školy, 
handicapované občany, tak na zdra-
vý životní styl. Více na https://www.
prostejov.eu/cs/samosprava/zdra-
ve-mesto-prostejov-a-mistni-agen-
da-21/zdrave-mesto-a-mistni-agen-
da-21-aktualne/

Poplatek za komunální odpad 
zůstává již šestým rokem nezměněn. 
Základní sazba poplatku za odpad 
na rok 2018 činí 600 korun na oso-
bu a rok. Osoby starší 65 let zaplatí 
492 korun. Také osvobození a úleva 
od poplatků na rok 2018 jsou stejné 
jako v roce minulém s tím, že nárok 
na osvobození nemá poplatník, kte-
rému byl poplatek uhrazen formou 
sociálních dávek.

I v rámci prevence, která je ne-
dílnou součástí sociální oblasti, do-
šlo k posunu například v podpoře 
projektů jako je práce se závislými 
osobami (podpora organizace Po-
dané ruce), podpora projektu Pro-
tidrogový vlak – Revolution train, 
forenzní značení kol a invalidních 
vozíků, prevence kriminality pácha-
né na seniorech či prevence bezpeč-
nosti účastníků silničního provozu 
v rámci projektu BESIP. 

RNDr. Alena Rašková, 
primátorka, Ing. Zdeněk Fišer,  

1. náměstek, Mgr. Ivana Hemerková, 
náměstkyně, Mgr. Jiří Pospíšil, 

náměstek, Bc. Pavel Smetana, 
náměstek, PaedDr. Jaroslav 

Šlambor, uvolněný radní
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Mléko není nápoj a káva odvodňuje. Pitný režim je potřeba dodržovat 
Léto se blíží a s ním také vyso-

ké teploty. Ve chvíli, kdy rtuť tep-
loměru atakuje tropickou třicít-
ku, je obzvlášť důležité myslet na 
správný pitný režim. Každý člo-
věk by měl vypít půl litru na pat-
náct kilo své váhy. To jsou zhru-
ba dva až tři litry tekutin. Jinak 
nastoupí bolest hlavy, únava, ne-
soustředěnost. Dlouhodobý ne-
dostatek tekutin může u člověka 
dokonce vyvolat předčasné stár-
nutí nebo problémy s páteří. 

Problematická je také káva. 
Kofein, který je v ní obsažený, 
totiž lidský organismus dokonce 
odvodňuje. Ten, kdo vypije více 
než tři šálky kávy denně, by měl 
do svého pitného režimu zařadit 
alespoň půl litru tekutin navíc. 

Ideálním nápojem, který po-
slouží ke správnému dodržová-
ní pitného režimu, je neperlivá 
voda, případně ovocný čaj nebo 
ředěná ovocná nebo zelenino-
vá šťáva. Důležité je vyhnout 
se především slazeným limo-
nádám, které pocit žízně na-
opak ještě umocňují. Množství 

vypitých tekutin je navíc nutné 
si rovnoměrně rozvrhnout do 
celého dne. Není možné strávit 
celé dopoledne a odpoledne s je-
dinou sklenicí vody a večer před 
spaním vypít požadované dva li-
try najednou. Pro tělo se jedná 
o velikou zátěž, při které trpí ze-
jména ledviny. 

Lidé by si proto měli hlídat, 
by pili pravidelně celý den. Dů-
ležité je také to, aby se člověk 
napil ještě předtím, než pocítí 
žízeň. V tu chvíli už je totiž poz-
dě – tělo značí, že je problém 
a hrozí mu dehydratace.   -red-

1,5 litru

15 kilo váhy

Ne všechno, co ale lidé pova-
žují za nápoje, jsou skutečně te-
kutiny, které se počítají do pitné-
ho režimu. Typickým příkladem 
může být například mléko. To 
odborníci kvůli vysokému ob-
sahu bílkovin považují spíš za 
potravinu než nápoj. Sklenice 
mléka, kterou člověk vypije při 
snídani, se proto do pitného re-
žimu nezapočítává. 

Začala modernizace tratě  
mezi Sudoměřicemi a Voticemi

Na dovolenou snů do Žďárských vrchů
Češi loni vycestovali na skoro 
pět miliónů zájezdů do ciziny. 
Letos se očekává obdobné číslo. 
Přibývá však i těch, kteří zůstá-
vají na dovolenou v republice. 

„Mnoho lidí, zejména pak vě-
ková skupina 55+, navíc nechce 
podstupovat zdlouhavou cestu do 
zahraničí a volí rekreační poby-
ty v Česku,“ vysvětlila trendy ma-
kléřka cestovní kanceláře Tereza 
Horáková.

Právě na podobné pobyty se 
specializují i v Hotelu Pavla v srd-
ci Vysočiny. Právě Žďárské vr-
chy, kde se rekreační středisko 

nachází, patří pro svou malebnou 
přírodu a památky mezi oblíbené 
destinace. „Víme, že pro naše roč-
níky je důležité pohodlí, klid ale 
i možnost aktivního pohybu. Jsme 
pro ně ideální cílem. Nabízíme pří-
jemnou rodinnou atmosféru a vý-
bornou českou kuchyni. Hotel je 
navíc přímo na břehu rybníka Sy-
kovec, kde se dá koupat i rybařit. 
Jsme obklopeni hlubokými lesy se 
slunnými pasekami, které přímo 
lákají na nenáročnou pěší turis-
tiku do krásné přírody, zpestřené 
sběrem lesních plodů,“ vypočítává 
důvody pro návštěvu manažerka 
hotelu Pavla Okounová. V nejbližším okolí je pak 

možné navštívit vyhlídky Devět 
skal a Pasecká skála, rekreač-
ní rybníky Velké Dářko a Med-
lov, památku UNESCO kostel 
sv. Jana Nepomuckého ve Žďá-
ru nad Sázavou, případně jeden 
z nejoblíbenějších moravských 
hradů, Pernštejn. „Na své si při-
jdou samozřejmě i houbaři nebo 
cyklisté. Hotel jsme zakládali 
před dvaceti lety a chtěli jsme, 
aby měli hosté chuť se k nám 
vracet. To se nám daří, máme 

Zakázku získala stavební spo-
lečnost OHL ŽS, práce začaly 
1. května. Zatím se kácí zeleň na 
trase budoucí přeložky a budují 
zařízení staveniště a přístupových 
komunikací. V nejbližších měsících 
se budou razit a hloubit části obou 
nových tunelů, v místech opěr bu-
doucích železničních estakád se 
zřídí konsolidační náspy, současně 
začne výstavba menších mostů.

Letos se předpokládají krát-
kodobé denní výluky, a to v září 
a listopadu, kdy bude zavedena 
náhradní autobusová doprava 
v úseku Chotoviny - Olbramovi-
ce. Čtyřtýdenní nepřetržitá výlu-
ka bude v březnu a dubnu příštího 
roku, ještě o týden delší přeruše-
ní provozu je plánováno na jaro 
2021.

Celkové investiční náklady činí 
7,159 miliardy korun. V případě 
schválení žádosti z Operačního 
programu Doprava může příspě-
vek EU činit až 5,152 miliardy Kč.

 -čtk-

KONTAKT

Hotel Pavla
Vlachovice- Sykovec 25E
592 31 Nové Město na Moravě
Kontakty na recepci
Telefon: 566 619 245
Mobil: 602 192 992
E-mail: hotelpavla@hotelpavla.cz
Web: www.hotelpavla.cz

například hosta, který u nás byl 
už šedesátkrát,“ dodává Pavla  
Okounová.  -red-

Slavnostní otevření náměstí Spojenců
Ve středu 18. 7. 2018 bylo slavnostně 
otevřeno zrekonstruované náměstí 
Spojenců v Prostějově. 

„Stavba v hodnotě více než 26 
milionů korun probíhala v roce 2017 
a 2018 po etapách, celková délka re-
alizace byla přesně 119 kalendářních 
dnů,“ shrnuje 1. náměstek primátor-
ky Zdeněk Fišer s tím, že náměstí 
má nyní například nově opravené 
komunikace, vybudované zpevněné 
plochy, hrací plochy nebo podzemní 
kontejnery. 

„Rekonstrukce se dočkaly také 
kanalizační a vodovodní přípojky 
nebo veřejné osvětlení. Zapomínat 
nesmíme ani na sadové úpravy ce-
lého prostoru. Věřím, že obyvatelé 
ocení i dvě nová dětská hřiště, jedno 
hřiště pro míčové hry a hřiště pro se-
niory,“ dodal Fišer.

Zhotovitelem stavby byla společ-
nost STRABAG a.s.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 
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Pro držitele Zlaté Janského  
plakety MHD zdarma

Od 1. září 2018 budou moci drži-
telé Zlaté Janského plakety využí-
vat městskou hromadnou dopravu 
v Prostějově zdarma. Město Prostě-

jov touto formou děkuje všem, kteří 
se rozhodli udělat něco pro druhé 
a věnovat tu nejcennější tekutinu 
pro záchranu lidského života.

„Vážíme si dárců krve a rozhodli 
jsme se proto takto symbolicky jim 
poděkovat. MHD zdarma se bude tý-
kat všech držitelů Zlaté Janského pla-
kety z Prostějova, to znamená i těch, 
kteří už dnes z nejrůznějších důvodů 
krev darovat nemohou,“ vysvětlila 
primátorka města Alena Rašková.

K vyřízení průkazu na bezplat-
nou městskou dopravu budou 
potřebovat lidé platný občanský 
průkaz, fotografii o rozměrech  
35 x 45 mm a Zlatou Janského pla-
ketu (40 odběrů). Průkaz si vyřídí 
v kanceláři FTL, Svatoplukova 59, 
telefon 582 333 181.

„Těm, kteří plaketu někam zalo-
žili a nemohou ji najít, vystaví pří-
slušné potvrzení Transfuzní stanice 
prostějovské nemocnice,“ dodala 
primátorka Rašková.

jednání zástupců nemocnice, FTL a primátorky města

Ceník jízdného IDSOK na linkách MHD Prostějov v zóně 41 Prostějov
(změny vyznačeny červeně)

Druh / Doba platnosti v pracovní dny / platnost v ostatní dny Cena od
1. 1. 2018

Cena od
1. 9. 2018

jednotlivá občanská / 40 minut / 60 minut 9 Kč 9 Kč

jednotlivá zlevněná pro děti a mládež od 6 do 18 let – od 10 let nutný průkaz 40 minut / 60 minut 4 Kč 2 Kč

jednotlivá zlevněná pro žáky a studenty od 18 do 26 let 40 minut / 60 minut 2 Kč

jednotlivá zlevněná pro starobní a plně invalidní důchodce do 70 let – nutný průkaz IDSOK / 40 minut / 60 minut 4 Kč 2 Kč

zavazadlo přesahující byť jen jeden rozměr 30x40x60 cm 40 minut / 60 minut 4 Kč 4 Kč

Pes / 40 minut / 60 minut 4 Kč 4 Kč

7 denní občanská / 7 kalendářních dnů od data zadání 70 Kč 70 Kč

7 denní zlevněná pro děti a mládež od 6 do 18 let – nutný průkaz IDSOK 7 kalendářních dnů od data zadání 35 Kč 17 Kč

7 denní zlevněná pro žáky a studenty od 18 let do 26 let – nutný průkaz IDSOK / 7 kalendářních dnů od data zadání 35 Kč 17 Kč

7 denní zlevněná pro starobní a plně invalidní důchodce do 70 let – nutný průkaz IDSOK / 7 kalendářních dnů 
od data zadání 35 Kč 17 Kč

měsíční občanská / 1 měsíc od data zadání 230 Kč 230 Kč

měsíční zlevněná pro děti a mládež od 6 do 18 let – nutný průkaz IDSOK 1 měsíc od data zadání 115 Kč 57 Kč

měsíční zlevněná pro žáky a studenty od 18 let do 26 – nutný průkaz IDSOK 1 měsíc od data zadání 115 Kč 57 Kč

měsíční zlevněná pro starobní a invalidní důchodce do 70 let – nutný průkaz IDSOK / 1 měsíc od data zadání 115 Kč 57 Kč

čtvrtletní občanská / tři po sobě jdoucí měsíce od data zadání 600 Kč 600 Kč

všechny děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let bezplatně bezplatně

držitelé průkazů ZTP, ZTP/P a jejich zavazadla, která nepřesahují rozměry povolené k přepravě (držitel průkazu 
ZTP/P má současně nárok na bezplatnou přepravu svého průvodce nebo vodícího psa nevidomého) bezplatně bezplatně

osoby starší 70 let po prokázání nároku průkazem IDSOK, občanským průkazem nebo pasem bezplatně bezplatně

Držitel Zlaté Jánského plakety – nutný průkaz IDSOK bezplatně

příslušníci Policie ČR a strážníci Městské policie Prostějov po prokázání služebním odznakem a průkazem bezplatně bezplatně

zavazadlo nepřesahující rozměry 30x40x60 cm, dětský kočárek s dítětem, vozík pro invalidy přepravovaný 
s jeho majitelem, nákupní taška na kolečkách, jeden pár lyží s holemi, snowboard, sáně, boby bezplatně bezplatně

Od 1. 9. 2018 dle Výměru MF 02/2018 uvedeném v Cenovém věstníku cena zlevněného jízdného maximálně ve výši 25% ceny obyčejného 
jízdného pro děti a mládež od 6 do 18 let, žáky a studenty od 18 do 26 let a seniory od 65 let.

Blokové čištění 
města srpen 2018
02. 08. – blok 32
J. Olivetského, Raisova, B. Šme-
rala, B. Šmerala – parkoviště + 
vnitrobloky, B. Němcové, Pod Zá-
hořím, U Boží muky, Na Hrázi, B. 
Šmerala – Drozdovice, Průchozí 
(spojka mezi B. Šmerala a Droz-
dovice), Určická komunikace 
SSOK (Na Hrázi – U Boží muky 
vč. kruhového objezdu), B. Šmera-
la – Anenská cyklostezka a chod-
ník (cyklostezka 2x most Mlýnský 
náhon)

21. 08. – blok 33 
Hrázky, J. Köhlera, J. Křičky, J.Ro-
kycany, J. Suka, Kpt. J. Nálepky (J. 
Rokycany – J. Křičky), V. Nováka, 
O. Nedbala, O. Ostrčila, Čs. Odboje, 
Vrahovická komunikace SSOK (Ma-
jakovského – Rokycany) pravá stra-
na do centra

23. 08. – blok 34 
M. Alše, Husitská, P. Jilemnického, 
I. Olbrachta, K. Světlé, Sokolovská, 
Kyjevská, Trpínky, Jaselská, Prešov-
ská, Čechůvky, K. Světlé parkoviště 
+ komunikace policie ČR,
spojka I. Olbrachta (M. Alše – I. Ol-
brachta), Čs. armádního sboru, Vra-
hovická (most Romže – Čs.armádní-
ho sboru)

28. 08. – blok 35
Dolní – obslužná (Dolní 26 – 
30), Dolní – parkoviště 1 (U tří 
bříz), Dolní – parkoviště 2, Dol-
ní – parkoviště 3, Dolní – par-
koviště 4, Dolní – parkoviště 5, 
Dolní komunikace u parkovišť, 
Dvořákova (Ječmínkova – Šárka), 
Spitznerova, Puškinova, Ječmín-
kova, Ječmínkova – Dvořákova 
parkoviště, Dolní – vnitroblok 
(Dvořákova – Dolní 26, 28, 30), 
Dolní (komunikace SSOK) včetně 
ostrůvků a přechodů a kruhového 
objezdu, Dolní vnitroblok 8–24, 
park u kostela sv. Petra a Pavla 
(Spitznerovy sady)

30. 08. – blok 36 
Dvořákova (Šárka – dálnice), 
Jezdecká (Šárka kruhový objezd 
– Okružní), Okružní (Lidická – 
Jezdecká), Okružní – vnitroblok 
(Lidická – Jezdecká), Šárka, Šárka 
– vnitroblok
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Třetí místo v soutěži  
„O Keramickou popelnici“
Bronzové hodnocení přineslo městu 
peněžitý daru ve výši 15 tisíc korun 
od Olomouckého kraje. 

Finance, které město Prostějov 
získalo za třídění odpadu, budou 
dále sloužit na ochranu životního 
prostředí, především pro rozvoj tří-
děného sběru komunálního odpadu.

„Od Olomouckého kraje jsme 
za třetí místo, za které znovu děkuji 
občanům města, získali peněžitou 
odměnu. Finance využijeme k další-
mu nákupu nádob na bioodpad pro 
občany města,“ vysvětlil náměstek 
primátorky Jiří Pospíšil. Dar byl 
městu Prostějovu poskytnut v rámci 
projektu Intenzifikace odděleného 
sběru a zajištění využití komunálních 
odpadů včetně jejich obalové složky 
na území Olomouckého kraje, 
který realizuje dárce ve spo-
lupráci s právnickou osobou 
EKO-KOM, a.s. 

Vzhledem k tomu, že měs-
to má zájem pořídit celkem 
550 kusů bionádob o objemu 
240 litrů a 10 kusů kontejne-
rů na bioodpad o objemu  
770 litrů, podal Odbor sprá-
vy a údržby města Magist-
rátu města Prostějova začátkem roku 
2018 žádost o poskytnutí dotace.

„Celkové náklady na realizaci 
projektu, tedy pořízení nádob 

na bioodpad jsou vyčísleny 
na zhruba 750 tisíc korun 

(včetně DPH) s možností 
poskytnutí dotace až do výše 
90 procent způsobilých ná-
kladů,“ doplnil náměstek 
Pospíšil s tím, že Státní fond 

životního prostředí 
v současnosti žádost vy-

hodnocuje. 
„Dle dostupných informací je 

předpoklad, že případné rozhod-

nutí o poskytnutí nebo neposkyt-
nutí dotace bude oznámeno až 
v období letních prázdnin, “ dodal 
Jiří Pospíšil a ujistil, že nákup ná-
dob na bioodpad bude realizován 
i v případě neposkytnutí dotace 
a to vlastními prostředky. Měs-
to proto již nyní pořídí nádoby 
na bioodpad, čímž dojde k urych-
lení celého procesu administrace 
veřejné zakázky a schválení pří-
slušného rozpočtového opatření. 

-kaa-

Základní školu 
Dr. Horáka čeká 
rekonstrukce 
střechy a bazénu

V rozpočtu města Prostějova pro 
letošní rok zastupitelé odsouhlasili 
finance na projektovou dokumenta-
ci pro rekonstrukci bazénu a střechy 
Základní školy Dr. Horáka.

Výběrové řízení vybralo jako 
na zhotovitele projektové dokumen-
tace firmu Rostislav Kolda - K-pro-
jekce, Prostějov. Rozpočet města 
na zpracování projektové dokumen-
tace počítal s částkou 350 tisíc korun. 
Potřebné finance budou ale vyšší.

„Z důvodu zjištění závad mimo 
původní zadání projektové doku-
mentace musí dojít k rozšíření roz-
sahu projektové dokumentace a tím 
i k navýšení finančních prostředků 
na částku 367 tisíc korun, včetně za-
jištění inženýrské činnosti,“ vysvětlil 
první náměstek primátorky Zdeněk 
Fišer. -kaa-

Statutární město Prostějov vás zve na 

XXXVI. PROSTĚJOVSKÉ HANÁCKÉ SLAVNOSTI 
konané u příležitosti svátku kostela Povýšení svatého Kříže a tradičních prostějovských hodů v sobotu a v neděli

15. a 16. září 2018
Záštitu nad slavnostmi převzali hejtman Olomouckého kra-
je Ladislav Okleštěk a primátorka města Prostějova Alena 
Rašková. Slavnosti se konají za finanční podpory Olomouc-
kého kraje. Partnerem slavností je Hanácký folklórní spo-
lek.

V rámci bohatého programu se můžete těšit například 
na Jiřího Helána s cimbálovou muzikou, skupinu Kamelot 
nebo Anetu Langerovou s kapelou.

Pavla Vašková
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Přístavba mateřské školy  
v Čechovicích dokončena 
V měsíci červnu byly ukončeny 
stavební práce na mateřské škole 
v Čechovicích. V rámci investič-
ní akce byla provedena demoli-
ce objektu hospodářské budovy. 
Na místě tohoto objektu byla vy-
budována nová moderní budova, 
ve které vzniklo nové oddělení pro 
cca 25 dětí.

Stavbu realizovala firma JA-
MASTAV MORAVIA a.s. Finanční 
náklady činily 15,6 mil. Kč.

Na akci byly poskytnuty finanční 
prostředky z Evropské unie prostřed-
nictvím integrovaných teritoriálních 
investic – ITI ve výši 11,3 mil Kč.

Odbor rozvoje a investic, 
Luděk Svoboda

POZOR NA ZMĚNU 
TERMÍNU JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA PROSTĚJOVA

Termín konání 32. zase-
dání zastupitelstva města 
(původně 10. 9. 2018) je 

změněn na 
27. 8. 2018.

-jg-

Ptáte se: Jak je to s mostem v Žešově?
Místní částí Žešov prolétla „poplašná“ 
zpráva o údajném bourání tamního 
mostu. Město Prostějov v této souvis-
losti obdrželo petici. Jak to tedy je?

Co se týká skutečností, které ved-
ly k dočasnému omezení dopravy 
na mostě v místní části Prostějova 
v Žešově, je pravdou, že na zákla-
dě doporučení z hlavní prohlídky 
mostu přes dálnici D46 v Žešově ze 
dne 17. 11. 2017 byla ihned omeze-
na hmotnost projíždějících vozidel 
instalací dopravního značení B13 

do 10 tun a byly odstraněny všechny 
reklamy umístěné na mostu.

Do konce července 2018 bude 
provedena částečná oprava mos-
tu spočívající ve výměně zábradlí 
a opravě spárování říms. V součas-
né době probíhá výběrové řízení 
na zhotovitele diagnostického prů-
zkumu mostu, který má být prove-
den do konce roku. Vedení města 
rozhodlo, že most bude uzavřen pro 
motorová vozidla jako preventivní 
opatření, dokud nebudou vyhodno-

ceny výsledky diagnostického prů-
zkumu. Na základě vyhodnocení vý-
sledků diagnostického průzkumu se 
rozhodne o dalším postupu.

V žádném případě není cílem 
most odstranit. Hledá se optimální 
řešení, které bude záviset na odbor-
ném posouzení technického stavu 
mostu.

Tyto skutečnosti byly také sdě-
leny i zástupcům petičního výboru 
na schůzce v pondělí dne 18. 6. 2018.

-jg-

Rekonstrukce Plumlovské ulice
Odstartovala příprava rekonstrukce  
Plumlovské ulice jako  společné in-
vestice  města Prostějova  a Správy 
silnic Olomouckého kraje.

Plánovaná rekonstrukce ulice 
s výrazným stromovým i keřovým 
ozeleněním tohoto prostoru vyvo-
lává nutnost provedení vynucených 
přeložek podzemních  sítí a  plyná-
renských zařízení spol. Innogy a.s.. 

Radní proto schválili zadat vy-
pracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce ulice Plumlovská 
– PD vynucené přeložky plynáren-

ského zařízení“ společnosti IGEA 
s.r.o., Ostrava - Přívoz, na základě 
výzvy jednomu zájemci, v souladu 
s cenovou nabídkou této společ-
nosti (494 852,49 Kč včetně DPH). 
Společnost IGEA je autorem návr-
hu konceptu provedení vynucených 
přeložek plynárenských zařízení 
v ulici Plumlovská a disponuje všemi 
potřebnými vstupními informacemi 
a znalostmi, které jsou pro provede-
ní předmětné projektové dokumen-
tace nezbytné – proto výzva jedno-
mu zájemci. 

Další překládka se dotkne elek-
tronických komunikací ve vlastnic-
tví společnosti Česká telekomuni-
kační infrastruktura a.s.

„Bez provedení těchto vynuce-
ných přeložek plynárenských zaříze-
ní spol. innogy a.s. a sítě elektronic-

kých komunikací spol. CETIN a.s., 
s vynaložením poměrně značných 
finančních objemů, není možné cel-
kovou regeneraci uličního prostoru 
Plumlovská realizovat,“ uvedl první 
náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

-kaa-
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Jsou příměstské části podfinancované?
Občas se ozývají hlasy, že město 
Prostějov nevěnuje dostatečnou 
pozornost svým příměstským 
částem. Tedy Žešovu, Vrahovi-
cím, Čechovicím, Domamyslicím 
a Krasicím. Fakta a čísla odrá-
žející investice do těchto lokalit 
a jejich údržbu však hovoří jinak.

„Za poslední čtyři roky jsme 
v Prostějově utratili a ještě 
do konce roku 2018 utratíme 
za investice a opravy téměř mi-
liardu korun. Z toho jen do okra-
jových částí šlo, resp. půjde 
na investice přes 250 milionů! 
Uvážíme-li, že město má celkem 
45 tisíc obyvatel a ve všech okra-
jových částech dohromady jich 
žije zhruba 8,5 tisíc, tak si obrá-
zek může udělat každý sám. Čistě 
matematicky by měly mít okra-
jové části nárok na zhruba jed-
nu pětinu proinvestované část-
ky, obdržely však celou čtvrtinu. 
V žádném případě tím nechci 
říct, že příměstské části nepotře-
bují další investice. Chci tím jen 
zdůraznit, že tvrzení o podfinan-
cování je naprosto mimo realitu,“ 
říká první náměstek primátorky 
Zdeněk Fišer.

Pro ilustraci jsme připravili 
přehled jen zlomku (těch nejvý-
znamnějších) investic, které měs-
to Prostějov realizovalo za uply-
nulé čtyři roky v příměstských 
částech Prostějova. Dnes Vraho-
vice:  -kaa-jg-

Obyvatelé Vrahovic získají nový chodník k autobusové zastávce
Dojde tak ke zvýšení bezpečnosti 
chodců a cestujících.

Cílem této investiční akce je vy-
budovat nový chodník u prodejny 
potravin ve Vrahovicích, který na-
vazuje na již vybudované nástupiště 

pro městskou hromadnou dopravu. 
Odbor rozvoje a investic proto za-
dal prostřednictvím PPE SYSTÉ-
MU výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací na akci „Zvýšení 
bezpečnosti přechodů pro chodce - 

zastávky Vrahovice, chodník“.
„Ve výběrovém řízení byla jako 

ekonomicky nejvýhodnější vyhod-
nocena cenová nabídka společnosti 
FCC Prostějov, s.r.o a to ve výši té-
měř 307 tisíc korun (vč. DPH). Další 

finance bude třeba vynaložit Správě 
silnic Olomouckého kraje za proná-
jem pozemků při výstavbě. Půjde 
o částku zhruba 20 tisíc korun,“ uve-
dl k financím první náměstek primá-
torky Zdeněk Fišer.  -kaa-
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Investice v místní části Vrahovice 
(částky v tisících korun)
2014 CS Vrahovická 185

ZŠ Majakovského - plocha pro výstup a nástup 387

Dešťová kanaliazce a komunikace Köhlera,Hrázky 161

VO chodníku podél Romže k ul.kpt.Nálepky 16

kanalizace a komunikace G. Preissové 3 690

Urnové hroby, kolumbárium Vrahovice 1 000

ZŠ Majakovského okna 450

posouzení koupaliště Vrahovice 80

EÚO MŠ Smetanova 100

MŠ Smetanova - neinv. příspěvek na opravy 240

MŠ Smetanova - revitalizace zahrady 115

Veřejná podpora Římskokatolická farnost 50

Sídl. Svornosti PD regenerace 72

2015 CS Vrahovická 275

VO chodníku podél Romže k ul.kpt.Nálepky 70

Urnové hroby, kolumbárium Vrahovice 525

dešťová kanalizace ulic Köhlera, Hrázky 123

EÚO MŠ Smetanova 10 500

MŠ Smetanova - neinv. příspěvek na opravy 220

VO ulic M. Alše, Jaselská 275

Hasičská zbrojnice okna 345

Sídl. Svornosti PD regenerace 190

zastávka před Domem služeb 48

zastávky Vrahovice 260

2016 dešťová kanalizace ulic Köhlera, Hrázky 165

MŠ Smetanova - neinv. příspěvek na opravy 210

MŠ Smetanova - rekonstrukce TUV 3 411

MŠ Smetanova - opravy po rek. TUV 150

Sídl. Svornosti PD regenerace 357

Zastávka před Domem služeb 20

Zastávky Vrahovice - zvýšení bezpečnosti 591

Zřízení nástupní plochy pro autobus.dopr v Čechůvkách 92

Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice 196

Koupaliště Vrahovice 61

2017 PD infrastruktura pro RD v ulici M. Alše 32

dešťová kanalizace ulic Köhlera, Hrázky 13 751

MŠ Smetanova - oprava kotle 15

Most Vrahovická 444

venkovní posilovna Street Workout 381

Zastávky Vrahovice - zvýšení bezpečnosti 5

Zřízení nástupní plochy pro autobus.dopr v Čechůvkách 315

Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice 141

Koupaliště Vrahovice 1390

POŽADAVKY OSADNÍHO VÝBORU Vrahovice 850

2018 PD infrastruktura pro RD v ulici M. Alše 200

ROZPOČET dešťová kanalizace ulic Köhlera, Hrázky 40

Most Vrahovická 4 000

Koupaliště Vrahovice 85 600

komunikace Jilemnického 150

Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce 200

Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice 6 000

POŽADAVKY OSADNÍHO VÝBORU 913

Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ul. Říční vč. PD 1 813
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Budoucnost tržnice?  
Musí dostat novou podobu a zastřešení! 
Prostějovská městská tržnice je již 
řadu let bolavým místem centra 
města. Podepsal se na ní zejména 
fakt, že její prostor se stal součástí 
projektu stavby Galerie Manthellan, 
která se z různých důvodů zatím 
nerealizuje. Údržbě tržnice se proto 
dosud věnuje jen minimální pozor-
nost a stále se odkládá i její velmi 
potřebná modernizace.

Zatím se spíše uvažovalo o tom, 
kam tržnici přemístit. Alternativu od-
stěhování tržnice do Plumlovské ulice 
město zvažovalo v roce 2012. O pár let 
později ovšem na možném místě nové 
tržnice ale postavilo parkoviště, které, 
vzhledem ke své poloze, zeje prázd-
notou. Nevyšel ani plán na stěhování 
k nádraží, či zpět na Wolkerovu ulici.
Střecha místo stěhování
My jsme si ale vědomi toho, že Prostě-
jované chtějí mít městský trh ve snad-
no přístupném centru a plně tento 
názor chápeme, protože má svoji jas-
nou logiku. Podporujeme tento plán 
i proto, že jsme dlouhodobí zastánci 
udržení pestrého života v jádru naše-
ho města. Jsme ovšem přesvědčeni, 
že by prostor trhu v centru města měl 
vypadat a fungovat jinak než dosud.

Stávající stavbu je vzhledem k její-

mu stavu nutné odstranit a bez průta-
hů nahradit jinou, která by umožnila 
lepší fungování trhu a navíc lépe za-
padla do historického centra. Zvětšit 
by se měl i její prostor, jehož součástí 
by mělo být také sociální zařízení pro 
trhovce i veřejnost. A samozřejmě je 
třeba připravit zastřešení celé tržnice, 
aby mohla fungovat po celý rok. Ne-
mělo by jít o žádnou složitou stavbu, 
ale o „vzdušné“ zastřešení, které bude 
nakupující i trhovce chránit před roz-
mary počasí.

Pak by se trh vlastně mohl v tom-
to prostoru konat skoro každý den. 
Samozřejmě bychom dávali přednost 
tomu, aby se takový trh soustředil 
na regionální pěstitele a výrobce, pro-
dávala se ovoce, zelenina, pečivo, sýry, 
uzeniny.
Nejen stánky
Fungování tržnice by navíc zpříjemni-
ly i další prvky. Mělo by zde být i stálé 
občerstvení typu malé kavárny nebo 
bistra a prostor pro posezení. Celý 
prostor by mohlo doplnit také malé 
podium, kde by mohli předvést své 
dovednosti místní umělci.

Jsou to plány, jejichž realizace 
závisí na konečném výsledku spo-
ru mezi městem a Manhtellanem. 

My doufáme, že dopadnou tak, aby-
chom i touto novou podobou tržni-
ce do centra Prostějova přitáhli více 
návštěvníků. A pokud máte nějaký 
nápad, co by v nové podobě tržnice 

nemělo chybět, budeme rádi, když 
nám napíšete.

Milada Sokolová  
a Tomáš Blumenstein, klub ODS

Foto: ber, Barbora Grünwaldová

Jednání zastupitelstva 16. 4. – plavecký bazén 50 metrů či 25 metrů?
V květnovém 
vydání PRL se 
rozepsal Aleš Ma-
tyášek o otázce 
výstavby nového 
plaveckého bazé-
nu v areálu Aqua-
parku a o průbě-

hu jednání zastupitelstva. Považuji 
za vhodné uvést k průběhu jednání 
konkrétní informace. Krátce před jed-
náním obdrželi zastupitelé písemný 
podklad s návrhem na výstavbu ba-
zénu o rozměrech 50 x 25 m. Jednalo 
se více než hodinu a proběhla velmi 
bohatá a vzrušená diskuse. 

Ing. Matyášek předložil ke schvá-
lení toto usnesení: „Zastupitelstvo 
města Prostějova ukládá Radě města 
Prostějova zajistit zpracování projek-
tové dokumentace k výstavbě plavec-
kého bazénu 50 x 25 m (10ti drahami 
na délku a 20ti drahami na šířku).“ 

V diskusi vystoupilo 17 zastupitelů 
se svými názory, návrhy a argumen-
ty, a dalo se předpokládat, že návrh 
usnesení nebude přijat. Například 
Ing. arch. Fröml doporučil ponechat 
rozhodnutí na zastupitelstvu, které 
vzejde z nadcházejících komunálních 
voleb. Ing. Matyášek pozměnil návrh 
usnesení tak, že rada má zajistit zpra-
cování studie. 

V návaznosti na obsah disku-
se jsem přednesl návrh prohlášení: 
„Město Prostějov bude podporovat 
vybudování plaveckého bazénu, který 
bude vyhovovat občanům a plavcům 
pro budoucí období.“ Nejprve se hla-
sovalo o mém návrhu, který po drob-
né úpravě zněl: „Město Prostějov bude 
podporovat vybudování plaveckého 
bazénu, který bude vyhovovat po-
třebám mládeže, potřebám občanů 
a plavců pro budoucí období.“ Usne-
sení č. 18079 bylo schváleno 21 hlasy, 

3 zastupitelé se zdrželi a 8 nehlasovalo 
vůbec. Poté bylo hlasováno o uprave-
ném návrhu Ing. Matyáška. Pro bylo 
12 hlasů, zdrželo se 8 zastupitelů, 12 
nehlasovalo vůbec, návrh nebyl přijat.

Cílem mého vystoupení bylo pod-
pořit vybudování plaveckého bazénu 
v budoucím volebním období a při-
jmout k tomuto závažnému bodu 
odpovídající usnesení, které podpo-
ří většina zastupitelů, což se stalo. 
Ing. Matyášek, přestože podporoval 
dobrou věc, zřejmě nevyhodnotil pro-
bíhající diskusi a neodhadl možnou 
podporu pro svůj návrh. Proto asi 
napsal svůj článek „Rozum na zastáv-
ce.“ Nesmířen s výsledkem hlasování 
v článku uvedl: „Místo padesátky dle 
návrhu, jakási nemastná deklarace, 
že má město zájem o bazén pro mlá-
dež, veřejnost a plavce z rychlodílny 
Dr. Augustina. Konkrétní usnesení 
o výstavbě bazénu s konkrétními pa-

rametry je nahrazeno nic neříkajícím 
druhákem. Rozum zůstává stát.“ 

V reakci na názor Ing. Matyáška 
konstatuji, že každý zastupitel má prá-
vo se vyjádřit k obsahu předložených 
materiálů. Můj návrh usnesení vystihl 
atmosféru v jednacím sále a prohlá-
šení bylo zcela konkrétní. O jakési 
nemastné deklaraci a nic neříkajícím 
druháku mi není nic známo. Já osob-
ně pojmy deklarace a druhák užívám 
v úplně jiných souvislostech. 

Jsem přesvědčen, že spolupráce 
koalice a opozice je možná a dokonce 
velmi potřebná. Současná koalice vy-
víjí trvale snahu se s opozicí dohod-
nout a spolupracovat při rozvoji měs-
ta, což se ne vždy podaří. O spolupráci 
politických stran a hnutí v zastupitel-
stvu svědčí řada usnesení, která byla 
přijata buď všemi zastupiteli nebo 
více než 22 či 29 hlasy. Josef Augustin, 
  zastupitel za KSČM



13PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

ZPRÁVY Z MĚSTA

Restaurační stan Národního domu  
v centru města být zatím nemusí
Důvodem je přeorganizování sta-
vebních prací.

Před nedávnem jsme občany pro-
střednictvím místního tisku a webu 
města informovali o tom, že v let-
ních měsících bude z důvodu oprav 
Národního domu jeho restaurační 
činnost přesunuta pod obří stan 
na náměstí T. G. Masaryka. Ome-

zení provozu restaurace této secesní 
památky mělo trvat několik měsíců. 
Termíny stavebních prací ale doda-
vatelé stavby, po dohodě s vedením 
Národního domu, změnili.

„Zahájení opravy fasády, střechy 
a zahrady  Národního domu bylo 
původně plánováno na červenec. 
Po dohodě s ředitelem Janem Pá-

leníkem byl harmonogram prací 
změněn tak, že by neměl omezit 
provoz restaurace a zahrádky. Sta-
vební práce pak mají začít v půli 
srpna. V té době již má být v provo-
zu vnitřní restaurace,“ uvedl první 
náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Jídelní stan na náměstí je Ná-
rodnímu domu sice povolen, ale 

s největší pravděpodobností jej lidé 
v letním centru města neuvidí.

-kaa-
Ilustrační foto: MMPv

Divadlo obnoví 6. srpna prodej předplatného na příští sezónu
Prodej předplatného pro čtyři di-
vadelní skupiny, koncertní abon-
má, dětské předplatné Čtyřlístek 
a scénické čtení LiStOVáNí obnoví 
v pondělí 6. srpna 2018 Městské 
divadlo v Prostějově.

Před prázdninovou přestávkou 
si svá místa v divadle na příští se-
zónu zajistilo1586 diváků. Do loň-
ského počtu abonentů tak chybí už 
jen 217 lidí.

„Rezervace sedadel pro součas-
né abonenty skončila posledního 
června, od 6. srpna již budou uvol-
něná místa k dispozici všem zá-
jemcům,“ uvedla ředitelka divadla 
Jana Maršálková s tím, že prodej 
abonmá skončí o měsíc později 6. 
září. 

Propagační materiály s infor-
macemi o chystané sezóně jsou 
k dispozici v pokladně divadla 
a informačním centru, které sídlí 
v pernštýnském zámku. Údaje je 
možné vyhledat i na webu: www.
divadloprostejov.cz. 

„Zaznamenali jsme informace, 
že předplatné lze zakoupit pouze 

on-line přes internet. Ale je tomu 
právě naopak. Předplatné prodá-
váme pouze v divadelní pokladně, 
“ zdůraznila ředitelka Maršálková. 
Poznamenala současně, že nad-
cházející sezóna bude kvůli re-
konstrukci divadla kratší, progra-
movou nabídku to ale neovlivní: 
„Všechna abonentní představení 
i tituly mimo předplatné odehraje-
me v kratším časovém úseku. Bu-
deme zkrátka hrát trochu častěji. 
Sezóna začne v říjnu a skončí stej-
ně jako letos v květnu.“

Vzhledem k tomu, že Prostějov 
nemá vlastní soubor, je nabídka 
sestavena jako vždy z hostujících 
divadel. Z pražských scén se diváci 
mohou těšit na Činoherní klub, Di-
vadlo v Dlouhé, Dejvické divadlo, 
Divadlo Rokoko, Divadlo Ungelt 
a další. „Do nabídky zařazujeme 
pravidelně také nejlepší oblastní 
divadla,“ prohlásila Maršálková 
a dodala, že ve výčtu nebude chy-
bět Moravské divadlo Olomouc, 
Slezské divadlo Opava, Městské 
divadlo Mladá Boleslav, Východo-

české divadlo Pardubice, Klicpero-
vo divadlo Hradec Králové či Diva-
dlo Petra Bezruče Ostrava.

Z hereckých hvězd, na které se 
mohou diváci těšit, uvedla ředitel-
ka jen některé: Petr Nárožný, On-
dřej Vetchý, Ivan Trojan, Martin 
Myšička, Jaromír Dulava, Eliška 
Balzerová, Pavla Tomicová, Vero-
nika Khek Kubařová, Vladimír Po-
lívka, Ondřej Kavan, Jana Paulová 
a další.

Třetím rokem nabídne divadlo 
svým příznivcům TROJÁK – tedy 
balíček tří představení, jejichž spo-
lečným jmenovatelem je tentokrát 
herečka Simona Stašová. „Troják 
se Simonou Stašovou ve třech in-
scenacích budeme prodávat v ob-
dobí před Vánocemi,“ informova-
la ředitelka Maršálková s tím, že 
po boku Stašové se představí Mi-
chal Dlouhý, Kamil Halbich, Vasil 
Fridrich a další herci.

Zajímavá je také nabídka sed-
mi koncertů, na nichž se představí 
významní sólisté i hudební sesku-
pení. Předplatné Čtyřlístek, kte-

ré je určeno nejmenším divákům 
a jejich doprovodu, nabídne čtyři 
víkendová představení. „Ve Čtyř-
lístku nám postupně odrůstají prv-
ní diváci, takže se uvolňují i hezká 
místa v předních řadách,“ upozor-
nila ředitelka divadla a dodala, že 
po několikaleté pauze do Prostějo-
va zavítá i žádané Divadlo Spejbla 
a Hurvínka.

Divadlo nezarmoutí ani vyzna-
vače projektu scénického čtení 
LiStOVáNí.cz., které v sedmi pořa-
dech zprostředkuje sedm bestsel-
lerů našich i světových literárních 
tvůrců. 

Programová brožura na sezó-
nu 2018–2019 tradičně zmiňuje 
také podzimní divadelní přehlídku 
Aplaus, kterou prostějovské diva-
dlo pořádá ve spolupráci s marke-
tingovou společností TK PLUS. 

V sobotu 17. listopadu se pros-
tějovské divadlo opět připojí k me-
zinárodnímu projektu Noc divadel, 
letos s podtitulem Československá 
noc divadel – s akcentem na stole-
té výročí státnosti. (eze)

Využívejte aplikace pro zasílání požadavků
Webové stránky města Prostějo-

va umožňují uživatelům mimo jiné 
i zadávat upozornění takzvaně „nad 
mapou“. Odkaz s názvem Požadav-
ky občanů, který je dostupný přímo 
z titulní stránky, po rozkliknutí na-
bídne dvě aplikace.

První z nich jsou Otázky a odpo-
vědi. Ty jsou určeny pro dotazy tý-
kající se činnosti Magistrátu města 
Prostějova nebo Zastupitelstva měs-
ta Prostějova. Jednotlivé dotazy se 
zobrazí po zodpovězení příslušným 
pracovníkem na webu města.

Druhou jsou Požadavky obča-
nů nad mapou. Tuto funkci můžete 
použít i v mobilní aplikaci Prostě-
jov v mobilu. Výhodou „Požadav-
ků občanů nad mapou“ je možnost 
upozornit na problematické místo 
přímo s danými souřadnicemi nebo 
fotografií. Po obdržení upozornění je 
požadavek takzvaně „v řešení“, což 
znamená, že je odeslán příslušnému 
odboru. Po obdržení a zveřejnění 
odpovědi přijde zpráva o vyřešení 
požadavku na e-mailovou adresu 
přímo zadavateli, zároveň se zobrazí 

na webových stránkách města.
„Tato aplikace již funguje 

na městských stránkách třetím ro-
kem, zatím ji však využívá pouze 

malý okruh uživatelů, proto na ni 
znovu upozorňujeme,“ konstatoval 
vedoucí odboru informačních tech-
nologií Jan Števko. -jg
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Nevěřte úplně všemu, co se píše v novinách!
Blíží se komu-
nální volby, 
ve kterých 
bude hrát 
p o d s t a t n o u 
roli mediální 
obraz kandi-
dujících. Není 
to nic nového 
a neplatí to 

jen před volbami. Celostátní mé-
dia, pokud přímo neslouží svému 
majiteli, jsou často příliš opatrná 
a vstřícná k vládnoucí garnituře. 
U regionálních novin se to pro-
jevuje ještě více. Proč si asi firma 
bývalého vlivného radního koupila 
nejrozšířenější místní večerník? 
Ano, ten večerník, který se stal ne-
objektivním a servilně proradnič-
ním. Dlouhodobě šíří polopravdy, 
nepravdy a pomluvy na opozici 
a propaguje politiku radniční koa-
lice. Nechci tvrdit, že radnice děla-
la úplně všechno špatně, ale něko-
lik kauz město zásadně poškodilo. 
Večerník sloužil propagandě a psal 
neobjektivní a nepravdivé infor-

mace k těmto kauzám.
Jednalo se například o kauzu 

Jezdeckých kasáren, kde město 
utrpělo ztrátu minimálně za třicet 
milionů Kč. K jakému účelu se po-
zemky na Jezdecké ulici ve skuteč-
nosti připravují, se možná dovíme 
po volbách. Další kauza Národního 
Olympijského Centra, na místě 
koupaliště za Kosteleckou ulicí, 
dosud stála město více než dvacet 
milionů Kč. Mrzí mně, že jsme při-
šli o oblíbené koupaliště s oázou 
zeleně situované v optimální po-
loze. V nové hale pro VIP tenisový 
kurt, „si žádný Franta nezačutá“. 
Bude sloužit především soukromé-
mu sportovnímu byznysu a měs-
to jako příjemce dotace se bude 
muset podílet na provozních ná-
kladech. Dále šlo o kauzu nestan-
dartního toku financí přes mládež-
nický hokej LHK Jestřábi, které 
málem skončilo likvidací hokeje 
v Prostějově. Tou největší kauzou, 
kde jde o ztrátu ve stovkách mili-
onů, je kauza Manthellan. Jedná 
se o nevýhodný prodej pozemků 

za třetinovou cenu v centru města 
a o ztrátu společenského sálu díky 
smlouvám, které jsou v rozporu se 
zadáním výběrového řízení. Vhod-
nost řešení galerie a její vliv na celé 
centrum je navíc diskutabilní a při-
náší problémy. Místní večerník ob-
hajoval a propagoval tuto výstavbu 
a vstřícné kroky rady města vůči 
společnosti Manthellan. Propaguje 
ji vlastně stále. Aby ne, vždyť býva-
lý radní, který ovládá večerník, byl 
jedním z hlavních hráčů přípravy 
výběrového řízení a následných 
kroků. 

Dnes, před volbami, oceňuji, že 
většina členů městské rady změnila 
názor a považuje smlouvu s firmou 
Manthellan za neplatnou. Večerník 
již nepatří firmě Pozemstav a dá se 
očekávat, že se do budoucna změ-
ní k lepšímu. Říkám do budouc-
na. Klíčová vlivná osoba bývalého 
radního zůstává ještě minimálně 
do komunálních voleb na postu jed-
natele tohoto periodika. Večerník je 
dnes více otevřený. Každá volební 
strana, která si za to zaplatí, v něm 

může prezentovat svou pozitivní 
kampaň. Ne každá strana toho však 
pro nedůvěru využije. 

Prostějovské radniční listy ne-
jsou soukromým subjektem jako 
večerník. Radniční tisk musí ze 
zákona poskytnout prostor i opo-
zičním zastupitelům. Díky tomu 
snad vyšel i tento článek. Nevěřte 
úplně všemu, co se píše. Dnes nee-
xistuje jedna jediná pravda. Záleží 
na tom, komu má článek sloužit 
a kdo jej kontroluje. My, jako opo-
ziční zastupitelé musíme uplatňo-
vat autocenzuru, aby nám článek 
vůbec vyšel. Musíme ho odevzdat 
čtrnáct dní před vydáním, a proto 
nemusí být vždy úplně aktuální. 
Některé články nevyšly, prý z dů-
vodu „ochrany osobních údajů“. 
Do některých článků nám bylo za-
sahováno, nebo bylo připsáno sta-
novisko radního, pro kterého čtr-
nácti denní uzávěrka neplatí. My 
prostor na reakci k článkům vedení 
radnice nemáme. 

Za Změnu pro Prostějov 
Ing. arch. František Fröml

Jak to bylo s plánem rozvoje sportu?
Z á k o n  
č. 115/2001 
Sb. o pod-
poře spor-
tu ukládá 
novelou č. 
2 3 0 / 2 0 1 6 
Sb. obcím 
a krajům 

zpracovat 
do 18 měsíců ode dne účinnosti no-
vely plán rozvoje sportu na území 
obce (kraje).

Rada města Prostějova svým 
usnesením č. 8150 ze dne 8. 2. 
2018 uložila vedoucímu Odboru 
školství kultury a sportu uzavření 
smlouvy o dílo na zhotovení Plánu 
rozvoje sportu v Prostějově. Vyčle-
nila na to 48 900 Kč.

Proč mě to zajímá? 
Problematice sportu se čtvrtstoletí 
věnuji z titulu své funkce předsedy 
Tělovýchovné jednoty Prostějov, 
která dnes sdružuje více než 1050 
členů v 10 sportovních oddílech. 
Pracuji ve sportovní komisi, kde 
usiluji o koncepční řešení řady otá-

zek, zejména financování činnosti 
klubů a zabezpečení podmínek pro 
naše děti, mládež i občany dospělé-
ho věku. Očekával jsem spolupráci 
na kvalitní vizi našeho sportu pro 
budoucnost se všemi, kterých se to 
týká. Ministerstvo školství ke zpra-
cování plánů vydalo svůj metodic-
ký materiál, který stanovil obsaho-
vou náplň plánů. 

Komise doporučila polotovar.
15. května obdrželi členové spor-
tovní komise zpracovaný návrh Plá-
nu rozvoje sportu od zpracovatele 
s termínem projednání 22. 5. 2018. 
Od února do května se však žádná 
spolupráce nekonala. Jsem zvyk-
lý na týmovou práci a zde se o ní 
nedá mluvit vůbec. Návrh vcelku 
kvalitně analyzoval situaci ve škol-
ském segmentu sportovního dění, 
ale podstatnou část sportovního 
dění opominul. Přitom se v Prostě-
jově věnuje nějaké formě sportovní 
činnosti 79 klubů. Můj návrh do-
pracovat předloženou práci, dopl-
nit o chybějící analýzy a informace 
a vyvodit z nich potřebné závěry 

členové komise nepřijali a doporu-
čili Radě polotovar, který ani ne-
splňoval požadavky ministerstva. 
Zdůvodněním bylo, že Rada zadala 
pouze analýzu školského sportu… 

Zpracoval jsem vlastní návrh
Připravil jsem tedy materiál vlast-
ní. Zaměřil jsem se na skutečnou 
situaci našich sportovních klubů, 
protože právě zde je těžiště rozvoje 
sportu ve městě. Bez jejich existen-
ce a práce spousty trenérů, cviči-
telů a funkcionářů by žádný sport 
ve městě nebyl. Kromě toho ob-
chodního. Velkou pomocí mi byly 
připomínky předsedy Okresního 
sdružení ČUS RNDr. Borise Vysta-
věla. V šibeničním termínu jsme 
analyzovali situaci prostějovských 
klubů z hlediska poměru financo-
vání a vlastních potřeb, členské zá-
kladny a zázemí. Sestavili jsme pře-
hled sportovních zařízení ve městě 
i mimo ně. Teprve po shromáždění 
těchto informací bylo možné navrh-
nout systém rozvoje prostějovského 
sportu. Pro rozvoj sportu ve městě 
bylo vytvořeno šest strategických 

oblastí a pro ně byl sestaven struk-
turální finanční plán. 

Závěr s otazníky.
Město plán nemá. Koaliční zastu-
pitelé mnou předložený návrh ne-
schválili a polotovar zpracovaný 
externím dodavatelem a doporu-
čený některými členy komise také 
ne. Pro mne je tento příběh školou 
a poučením, že žádný dobrý návrh 
nesmí být odmítnut jen proto, že je 
opoziční. Minimálně má hodnotu 
k diskusi, neboť je tu někdo, kdo 
vidí řešení jinak, možná lépe a dal 
si práci s jeho přípravou. Druhým 
poučením je poznání, že na zá-
sadních dokumentech se musíme 
shodnout všichni. Nejsme žádná 
destruktivní část opozice, jak nás 
někteří titulují, a naším sídlem 
není peklo, kde nám chtějí topit 
pod kotlem komunisté. Ptám se, 
kolik zastupitelů z řad současné 
koalice předložilo za 4 roky nějaký 
skutečně svůj návrh, aniž by jim ho 
připravil magistrátní aparát? 

Aleš Matyášek, TOP 09 
a nezávislí Prostějované
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Italské Livigno je prázdninový ráj
Letní dovolená v Itálii nezna-
mená pouze moře a památky. 
Čím dál více Čechů vyráží 
i v létě do italských Alp a není 
se co divit. 

Oblíbeným cílem je poetické 
městečko Livigno, které je nece-
lých šest hodin od našich hranic. 
Protože patříme k  top evropským 
cyklonadšencům, tak není pře-
kvapením, že hlavním lákadlem 
je široké vyžití pro bajkery i  sil-
niční cyklisty. Pro vyznavače MTB 
a rodiny s dětmi (7+) je nejvhod-
nější oblastí Carosello Bike Park 
(3000 m n. m), do kterého vás vy-
veze kabinková lanovka upravená 
pro přepravu kol. 

Tratě jsou méně obtížné – „mod-
ré“ a  „červené“, značeno stejně 

jako v  případě lyžařských sjezdo-
vek. Pokud jste již zkušenější jezd-
ci, tak se můžete vydat do mekky 
downhillu – Mottolino Bike Park 
(14 tratí), který nabízí o  dost ob-
tížnější terény se zajímavými tra-
ily. Podcenili jste-li výbavu nebo 
je vaše kolo spíše na lehčí terén, 
tak se zastavte v  některé z  míst-
ních půjčoven, kde jsou připrave-
ny kompletní chrániče, integrální 
helmy i  speciální downhill a  all 
terrain kola (např. David’s  Rental). 
Zážitek je pak dvojnásobný. 

Pokud si potřebujete od kola 
odpočinout, tak se vydejte v údo-
lí do lanového centra Larix Park, 
kousek od města pak k jezeru Al-
pisella Summer Lake třeba na pad-
dle board. S dětmi doporučujeme 
si jít zařádit do akvaparku Aqua-

granda  Active You, který najdete 
u  vjezdu do města. Mnozí turisté 
si najdou chvilku k nákupům, pro-
tože Livigno je výjimečné bezcelní 
zónou, a  tak zde výhodně nakou-
píte především alkohol, parfémy 
nebo značkové oblečení, ale také 
pohonné hmoty na cestu zpět. Od-
počinout si můžete v některé z de-

sítek kaváren, protože správný Ital 
si vždy najde čas na svou kávu. Sly-
šeli jsme i názory, že letní Livigno 
je poetičtější než to zimní, ale to již 
musíte posoudit sami. 

#Livigno  
#OME18 
#jedudolivignaLivigno nabízí širokou nabídku sportovního i relaxačního vyžití

Zkušenější jezdce jistě nadchne Mottolino Bike Park Foto | Fabio Borga

Dopravu štípaného dříví nabízíme  
v kontejneru o objemu 10 sprm. 
Do 20 km je doprava zdarma!

Pila Javořice, a.s. zahájila od června 2018 ve 
své podnikové prodejně výrobu a prodej jehličnatého 
štípaného dříví. Délka polínek je 25, 33 nebo 50 cm.

Už nyní v naší prodejně nakoupíte stavební řezivo, brikety, pelety, 
frézované kuláče, zahradní substráty, hobby cetris desky, mulčovací kůru, 
podpalové třísky…

www.pila-javorice.cz
Najdete nás v Ptenském Dvorku č.p. 69, v areálu bývalého dřevoskladu. Vjedete branou 
ze silnice Ptení – Konice.
Otevírací doba květen–září:
ČT a PÁ 07:00–17:00 hodin, SO 07:00–11:00 hodin
Na vaši návštěvu, dotazy a objednávky se těší pan Josef Svoboda,  
tel.: +420 606 752 517, e-mail: josef.svoboda@pila-javorice.cz
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Podpora vzdělávání Prostějov
Již několik let probíhá na Prostějov-
sku pod záštitou organizace Člověk 
v tísni doučování dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. V letoš-
ním školním roce jsme v rámci in-
dividuálního doučování podpořili 13 
dětí. Doučování zajišťují dobrovol-
níci, kterým záleží na vzdělání pro 
všechny děti bez rozdílu. Jedním 
z doučovaných dětí je i Radek.

Radek chodí do třetí třídy. Učení 
mu jde pomaleji, ale velmi se snaží. 
Až bude velký, chtěl by být zedníkem. 
Vyrůstá v rodině s velkým počtem 
sourozenců. Pro maminku tedy není 
snadné věnovat mu tolik času a po-
zornosti, kolik by potřeboval.

S maminkou dobrovolník praco-
val na tom, aby se Radkovi ve škole 
dařilo co nejlépe, dle jeho možností. 

Maminka byla přítomna u každého 
doučování, dělala si poznámky, pta-
la se na pomůcky, které by Radkovi 
pomohly, a hlavně se s ním pravidel-
ně alespoň pár minut denně učila. 
Díky společnému úsilí se Radek bě-
hem roku popral s počítáním přes 
desítku, které mu dělalo obrovský 
problém, a také pochopil princip ná-
sobení a dělení. 

I přes jeho velké pokroky se jeho 
známky neměnily k lepšímu, a tak 
začala maminka na popud paní uči-
telky uvažovat o tom, jestli syna ne-
chat opakovat ročník či ho přehlásit 
na méně náročnou školu. Nakonec 
se však maminka na synovy prosby 
rozhodla, že ho na škole ponechá, 
a společně se školou mu zařídila asi-
stenta pedagoga, který mu pomáhá 

při vyučování. Dobrovolník v doučo-
vání chlapce s podporou koordiná-
torky doučování pokračuje i nadále. 
Společně s Radkem se snaží o to, aby 
mohl jednou jít na učiliště a splnit si 
svůj sen, být zedníkem.

Máte také zájem o dobrovolnic-
tví? Věnujte dvě hodiny týdně, zvolte 
dobrovolnictví a pomáhejte! Od nás 
získáte metodickou podporu, mož-
nost zisku certifikátu o dobrovol-
nické činnosti, a v neposlední řadě 
obohacující a cenné zkušenosti.

Pokud Vám je nad 16 let, máte 
čistý trestní rejstřík a máte zájem 
o práci s dětmi, ozvěte se Koordiná-
torce programu Podpora vzdělávání 
Kamile Kobzové:

kamila.kobzova@clovekvtisni.cz
739 220 906

„Všude dobře, doma nejlépe“
Je čas dovolených, prázdnino-

vých akcí a táborů. Vyrážíme tu leh-
ce, či více nervózní, co nás čeká. Po-
znáváme nepoznané nebo naopak, 
už nás nic nepřekvapí. Prázdninový 
a dovolenkový režim je jiný. I díky 
převažujícímu teplému a suchému 
počasí se nám mnohdy ani moc 
nechce něco dělat. Jak říká klasik: 
„Pojďme se válet“ nebo naopak „ 
Aktivní dovolenou kupředu, ale opa-
trně“. O to více se pak těšíme domů, 
aneb jak píšu v úvodu: “všude dobře, 
doma nejlépe“. 

Při prezentaci činnosti Bytové 
komise Statutárního města Pros-
tějova její předsedkyní Janou Hal-
vadžieovou jsme se z Prostějovských 
radničních listů dozvěděli, že existu-
je necelých 500 žádostí o přidělení 
městského bytu. Kde je zajistíme? 
A je město Prostějov rádo, když zde 
chtějí bydlet noví občané? Nebo do-
spívající děti našich usedlíků chtějí 
opustit rodné hnízdo, kde založí 
nové? Byla bych ráda, kdyby tomu 
tak bylo a vzali bychom si příklad 
z měst nejen v naší republice. V tom-
to volební období jsem se přihlási-
la na vzdělávací program Moderní 
město II. „Jak vytvořit dobré místo 
k životu,“ kurz o urbanismu, územ-
ním plánování a udržitelném rozvoji 
měst, pořádaný Masarykovou de-
mokratickou akademii, z.s. a Civi-
polis o. p. s. v Olomouci. Účastnil se 
ho také kolega zastupitel Ing. Zde-

něk Fišer. Mimo jiného jsme se 
dozvěděli, že např. Vídeň má 60 % 
nájemních bytů v majetku města 
a za určitých podmínek, kdy nově 
příchozí mají 2 roky pobytu ve Vídni 
určitý příjem a získají trvalý pobyt, 
mohou mít městský byt při rozum-
ném nájmu. Vídeň nové občany vítá 
a spolupracuje s bytovými družstvy, 
kterým nabídne městský pozemek 
za podmínek, kdy pak jisté procento 
bytů je dáno do správy města, s mož-
ností dostupného najmu. Nebo měs-
to byty samo staví a následně prona-
jímá. Tak to je otázka nových bytů 
a co ty stávající staré?

Požádala jsme Ing. Průšu, ředi-
tele Domovní správy a Dr. Perůtku, 
vedoucího oddělení památkové péče 
našeho města, aby mne provedli 
městskými byty na nám. T. G. Ma-
saryka, na Pernštýnském a Žižkově 
náměstí. Město Prostějov má v cen-
trum města poměrně značný počet 
bytů, velkých rozměrů, památkově 
chráněných, neobydlených. Hlav-
ním problémem je nejen památkově 
chráněný statut, ale také možnost 
zajistit vytápění těchto bytů vzhle-
dem k vysokým stropům, nesnadná 
přístupnost díky schodištím bez vý-
tahů, zatím nezajištění evnt. parko-
vání aut. Jedná se o byty opravdu 
krásné v centru města. S tím ovšem 
spojené vše, co k tomu patří. Napad-
lo mne, jak to dělají třeba v Praze, 
Benátkách, Olomouci? Domnívala 

jsem se, že by šlo nějak rozumně 
postupně řešit, z bytů udělat menší? 
Nebo zajistit parkování, výtahy, aby 
se pronajaly byty velké? Nápad jsme 
neměla sama. Ing. Průša sdělil, že 
poslední dobou je snaha o zlepšení 
možného využití těchto městských 
bytů. Ovšem z hlediska památkářů 
je problém se stavebně technickými 
úpravami vzhledem k památkové 
zóně značně složitý. 

Naši předci měli a kéž i my, či 
naši potomci bychom mohli najít 
rozumnou, schůdnou cestu, aby se 
nejen centrum města nevylidnilo 
a bydlení v městských rekonstruo-
vaných i nových bytech bylo příjem-
né. Příštímu zastupitelstvu našeho 
města přeji hodně dobrých nápadů, 
sil i vzájemné politické vůle, byty 
pro naše občany i formou nájemních 
městských bytů zajistit.

MVDr. Zuzana Bartošová 
zastupitelka města Prostějov 

za KDU-ČSL

Informace pro 
zájemce o stánkový 
prodej při 
Prostějovských 
hanáckých 
slavnostech
XXXVI. Prostějovské hanácké slav-
nosti se uskuteční 16. září 2018 
od 8:00 do 19:00 hodin na náměstí 
T. G. Masaryka. 

Výběrová komise bude z došlých 
přihlášek vybírat řemeslníky a pro-
dejce pro účast na hodovém jarmar-
ku.
Kritéria výběru budou následující:
1. dodání kompletně vyplněné při-

hlášky ve stanoveném termínu,
2. prodej spojený s ukázkami tradič-

ních lidových řemesel,
3. české zboží řemeslné výroby,
4. kvalita sortimentu,
5. originalita a pestrost sortimentu,
6. kulturně společenská úroveň 

stánku (stánky bez reklam, celko-
vý vzhled),

7. celková pestrost sortimentu 
na nám. T. G. Masaryka,

8. realizovatelnost požadavků pro-
dejce na vlastníka pozemku.
Prodejcům vybraným výběro-

vou komisí budou následně zaslá-
ny organizační pokyny a číslo místa 
stánku na e-mailovou adresu uvede-
nou zájemcem o prodej v přihlášce. 
Přihlášku vyplňte čitelně a zašle-
te obratem na adresu Statutární 
město Prostějov, OŠKS, oddělení 
DUHA Kulturní klub u hradeb, nám  
T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostě-
jov nebo na e-mail: posta@prostejov.
eu, případně doručte osobně na poda-
telnu Magistrátu města Prostějova.

Termín uzávěrky přihlášek:  
10. 8. 2018.

Veškeré další informace nalezne-
te na webu města www.prostejov.eu 
včetně přihlášky -kaa-
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Srpnová otevírací doba ICM
V měsíci srpnu bude ICM Prostějov 
otevřeno od 5. srpna (provozní důvo-
dů). Po dobu letních prázdnin bude 
ICM Prostějov otevřeno pondělí–
čtvrtek od 10.00 do 16.00 hod., pátek 
zavřeno. Aktuální informace vždy na-
jdete na našich stránkách www.icm-
prostejov.cz.

AKCE PLÁNOVANÉ NA SRPEN 
Prázdninové herní úterky
Přijď si zahrát hry, které znáš, a na-
učit se ty, které neznáš. Vždy od 12.00 
do 16.00 se budeme na tebe a tvé ka-
marády těšit. Kdy a jaké hry?
7. srpna – Dixit
14. srpna – F4nt4st1cké k4rty
21. srpna – Macao

DDR odpoledne
Taneční podložky DDR představují 
sport, tanec, ale především zábavu 
v rytmu hudby a spoustu pohybu. 
Můžete si zlepšit kondičku a postřeh, 
trochu se u počítače protáhnout, ale 
také si zasoutěžit s kamarády o drob-
né ceny. Ve čtvrtky 9., 16., a 23. srpna 
vždy od 12.00 do 16.00.

Mandala workshop
Zveme Vás na workshop k vytvoření 
si vlastní personalizované mandaly. 

Nejen že si užijete tvoření v přátelské 
atmosféře, ale dozvíte se i něco o je-
jich původu. Workshop bude probí-
hat v angličtině, a proto prosíme, aby 
se hlásili zájemci s alespoň základní 
znalostí tohoto jazyka. Ve čtvrtek  
9. srpna 2018, od 17.00 hod, ICM Pro-
stějov, Komenského 17. Své místo si 
rezervujte na maria@icmprostejov.cz

Možnost výroby  
vlastních odznáčků
Chcete si navrhnout vlastní odznáček 
nebo magnetku a využít ho třeba jako 
odměnu? Cena jedné placky je 15 Kč 
(průměr 37 mm) a 20 Kč (průměr 58 
mm). Při koupi 4 kusů je pátý zdarma. 
V případě objednávky většího množ-
ství odznáčků je cena dohodou. Bližší 
informace na dotaz na e-mailu info@
icmprostejov.cz.

Internetový měsíčník REMIX
Uvažuješ o žurnalistice? Píšeš rád 
o svých zážitcích a o dění kolem sebe? 
ICM Prostějov nabízí možnost získat 
praxi v zavedeném internetovém mě-
síčníku REMIX, který píší sami mladí 
lidé. Zájemci mohou kontaktovat pro 
více informací vedoucí ICM Prostějov, 
Stanislavu Rotterovou, na e-mailu 
info@icmprostejov.cz.

ICM Informační centrum pro mládež Prostějov

Nemocnice Prostějov obhájila akreditaci 

Důležitý certifikát kvality, bez-
pečnosti a odbornosti obhájila 
v uplynulých týdnech Nemocnice 
Prostějov. Nemocnici ho udělila 
Spojená akreditační komise, která 
v nemocnici na sklonku minulého 
měsíce prováděla komplexní audit 
zaměřený na bezpečnost a kvalitu 
poskytované péče. Výsledkem au-
ditu bylo udělení certifikátu a pro-
dloužení akreditace, kterou má 
nyní nemocnice až do roku 2021. 

Získání akreditace je důleži-
tým ukazatelem především pro 
pacienty. Je totiž zárukou, že je 
nemocnice prověřená a splňuje 
požadavky na poskytovanou zdra-
votní péči i související procesy 
– od vybavení a kvalifikovaného 
personálu přes moderní medicin-
ské postupy a vyšetření, až třeba 
po úklid. 

 „Posuzování komise je vždy 
opravdu důkladné. Auditoři 

u nás prováděli důkladnou kon-
trolu všech procesů, především 
poskytované zdravotní péče, ale 
i nezdravotnických úseků jako 
je hospodářsko-technický nebo 
stravovací úsek. Zajímala je tře-
ba i naše kuchyně, systém úklidu 
nebo nakládání s odpady. Přede-
vším se ale soustředili na úroveň 
poskytované péče, na vybavení od-
dělení, operačních sálů, ambulan-
cí, vedení zdravotnické dokumen-
tace, dodržování hygienických 
norem, zavedenou standardizaci 
činností, sledování a vyhodno-
cování kvality poskytované zdra-

votní péče nebo také na zvyšování 
odborné úrovně péče,“ popisuje 
průběh auditu MUDr. Marie Mar-
sová, MBA, předsedkyně předsta-
venstva Nemocnice Prostějov. 

„Audit je pro každé zdravotnic-
ké zařízení vždy náročný proces. 
O to více si ceníme toho, že jsme 
v něm uspěli… Akreditace potvr-
zuje kvalitu naší práce a věřím, 
že je objektivním ukazatelem pro 
každého pacienta, který se na nás 
s důvěrou může obrátit,“ uzavírá 
MUDr. Marie Marsová.

Barbora Olejníková

 
 

MANDALA 
WORKSHOP 

 
You’re invited to make your own personalized 

mandala! 
 

 

Thursday, 9 AUGUST, from 17:00 to 19:00 

Komenského 17, Prostějov 

 

Please bring: An open heart, smiles and good vibes! 
If you want to join, send a mail to: Maria Hrețculesei 

maria@icmprostejov.cz  
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Sešlost č. 4 Camp Žralok pod Plumlovským zámkem 
dne 25. 8. od 14 hod.
A léta stále běží vážení…

Rok se s rokem zase sešel a je tu 
před námi další ročník Sešlosti alias 
„Hanáckého Woodstocku“ -multižán-
rového festivalu, kterého se letos zú-
častní následující muzikanti a kapely:
Pavlína Aschena 
Po rozdrobení (bohužel) folk – roc-
kové skupiny Band A s vlastní úspěš-
nou tvorbou a „nevzniku“ skupiny 
Na Knop pokračuje Pavla Aschenbre-
nnerová pod pseudonymem Ashena 
nadále už skoro sama.
Jako interpret se řadí mezi folk-po-
pové zpěvačky a je zaměřená zejména 
na vlastní folk-popovou tvorbu, kte-
rou skládá společně se svým produ-
centem Ladislavem „Lery“ Čechem, se 
kterým občas i vystupuje. Na Žraloku 
bude letos zpívat sama, ale bát se ur-
čitě nebude!
Staří Hloučeláci Gustava Klose
Volné sdružení nezávislých muzikan-
tů a přátel dobré pohody Hloučeláci 
vzniklo více jak před 10 lety v country 
baru U Pulca. Platí: Kdo přijde, ten 
hraje a hraje se country, bluegrass, 
trampská muzika. V době největšího 
rozpuku mělo sdružení 15 členů. Po-
stupem času však nadšení opadlo, až 
sdružení téměř zaniklo. Na podzim 
však zažívá svoji renesanci a se svými 
prapůvodními členy pokračuje dál 
ve hraní pod oficiálním názvem Staří 
Hloučeláci Gustava Klose.
Prolom 

V názvu najde určitě „pozorný čtenář“ 
zkratku 2 měst, odkud pochází hudeb-
níci, kteří spolu hrají country a blue-
grass od ledna 2018 zejména s texty 
českých autorů. I letos se počítá s tím, 
že vystoupení doplní taneční country 
skupina – přijde i Maruška – mistr ČR 
v Country tancích? 
V kapele hrají: Karel Pospíšil (dopro-
vodná kytara, foukací harmonika, 
zpěv), Míla Špačková (zpěv), Olda 
Šanda (dobro, ukulele, pětistrunné 
banjo), Honza Kubina(sólová kytara, 
zpěv), Štefan Soroka (basa, zpěv), Petr 
Carda – mandolína
Putyk Acoustic Rock
Volné sdružení muzikantů, jehož 
základní sestava se ustálila na tera-
se campu Žralok. Kapela má hodně 
společného, co se týče filosofie a herní 
praxe s myšlenkou kapely 19 Rumů 
(ta bohužel letos s námi na Žraloku 
hrát nebude, stejně jako Dojem s jeho 
hard-folkem). Základní myšlenka je-
jího propagátora a „dvorního“ grafi-
ka Sešlosti Edy Havíře zní: možnost 
zahrát si country, folk, rock a blues 
s kýmkoliv, kdo projevil zájem i bez 
potřeby patřit do oficiálního hudební-
ho tělesa.

V poslední době se kapela profesi-
onalizuje, což souvisí i s příchodem vý-
borné zpěvačky Aničky. Kapela začala 
v poslední době významně „rockova-
tět. Tomu odpovídá i současné muzi-
kantské složení–kapelník Jarda Bajer 

(zpěv, kytara, banjo, foukací harmoni-
ka). Martin Burák Bureš (zpěv, akus-
tická kytara), Jara Chubbi Sommer 
(zpěv,doprovodná kytara,chrastidlo), 
Pavel Doktor Navrátil (housle), Voj-
těch Kůrka (zpěv,basa), Vilém Bajer 
(bicí,cajon) a multiinstrumentální po-
sila Martin Němec (zpěv,doprovodná 
kytara, klavír,harmonika).
OLD DOGS
Old Dogs je pohodová kapela starých 
rockových mládenců, která hraje blues, 
rokenrol a jižanský rock jak nejlíp umí. 
Hraje známé i neznámé písničky s pů-
vodními českými texty v novém hávu. 
Tento „pozdní sběr“ OL a PV muzikan-
tů‘ si chce ještě na stará kolena pořádně 
zahrát a to nejen pro sebe!
Složení: Olda (zpěv,foukací harmoni-
ka), Marcel (kytara], Zdena (basová 
kytara zpěv) a Petr ( bicí) 
CHILLI WEATHER
Kapela byla založena v roce 2013 
a tvoří ji tři absolventi uměleckých vý-
tvarných oborů a antropolog. Od po-
čátku se kapela profilovala vlastní 
tvorbou, vycházející z ostrovního ky-
tarového folku, V současné době zahr-
nuje žánry jako rock, country, blues, 
indie – dohromady tedy alternativní 
rock s anglickými texty. Kapela vydala 
jedno demo, EP a live CD nesoucí ná-
zev Hybrid. Letos nahrála kapela čtyři 
singly – budou zveřejněny i s videokli-
py. Více se o kapele dá nalézt na inter-
netových stránkách www.facebook.

com/chilliweathermusic/.
Složení: Dominik Tyl (bicí, midi), 

Rostislav Pospíšil (elektrická kytara), 
David Bartoš (zpěv, akustická, elek-
trická kytara, midi), Martin Šmoldas 
(zpěv, baskytara).
MAESTICO MUZIKUS
Prostějovská kapela, která má ráda, 
když hudbu dělají lidi a ne samohrajky. 
Hraje „unplugged“ verze songů, které 
májí lidé rádi. V současném složení je 
kapela zajímavá tím, že se v ní znovu 
sešli tři kamarádi, kteří před pěti roky 
založili kapelu CRASH, pak účinkovali 
v kapelách R.I.B. Kervežekson a nako-
nec se po letech znovu potkali.

Jsou to Kicom (saxofon), Martin 
Kuča (basová kytara), Tomáš Pařa 
(bicí, cajon), Martin Emoš (zpěv, sólo-
vá kytara). V kapele od založení půso-
bí Oli Vidmuch (zpěv, kytara), Michal 
(sólová kytara), Ladislav Lery Čech 
(zpěv a klávesy), (saxofon) a „domů“ 
se navrátil znovu Tudži (zpěv, cajon)

Kapela se soustředí zejména 
na akustické verze melodických po-
prockových písní a vyznačuje se vyso-
kou úrovní profesionality. Její domov-
skou scénou je restaurace Šnyt.. 

Všechny 3 roky se celá Sešlost nes-
la ve velice pozitivním přátelském du-
chu, takže se všichni těšíme na další, 
tentokrát 4. ročník, který proběhne již 
od 14.00 v sobotu 25. 8. 2018 v kempu 
Žralok !! „Duchovní ředitel“  
 Sešlosti Jirka Kučera

Vážení přátelé!
V srpnu máme v Mozaice zavřeno – čerpáme 
dovolenou, rekapitulujeme, uklízíme, plánuje-
me a připravujeme se na další sezónu.
V roce 2018 realizujeme v Mozaice projekt 
Klub rodičů a dětí, který zahrnuje pondělní 
dopolední kluby rodičů a dětí, kde probíhá 
program pro děti a také rodičovské diskusní 
skupiny s hlídáním dětí. Od září nabízíme 
v Klubu volná místa, jelikož někteří dosavadní 
účastníci se vrací do práce a děti nastupují 
do MŠ. Nemusíte se předem hlásit, prostě 
v září přijďte a vyzkoušejte. Nemáme před-
platné, platí se jednotlivé vstupy (rodič 30 Kč 
a za jedno až tři vlastní děti také 30 Kč).
Dále v rámci tohoto projektu pořádáme úterní 
podvečerní vzdělávání pro rodiče a další 

rodinné příslušníky (semináře, besedy, kurzy 
s odbornými lektory) také s hlídáním dětí. Té-
mata se týkají především výchovných otázek, 
rodinných vztahů, ale rozvíjejí také zdravotní, 
sociální a finanční gramotnost účastníků. Jeli-
kož se jedná o dotované aktivity, činí vstupné 
pouhých 30 Kč za osobu.
V podzimních měsících proběhnou kromě 
jednotlivých seminářů také tři kurzy s manželi 
Mečkovskými. V září Jak dosáhnout šťastného 
partnerského vztahu, v říjnu Kurz efektiv-
ního rodičovství a na konci roku kurz Klíč 
ke zdravým vztahům s dětmi. Kurzy budou 
pro skupinu 12 osob, tedy pouze pro přihlá-
šené. Přihlašovat se můžete již nyní na níže 
uvedenou e-mailovou adresu.
Na podzim plánujeme další dva běhy Adaptač-
ního kurzu pro rodiny před vstupem dítěte 
do mateřské školky. Dva jarní běhy byly velmi 
úspěšné a děti si během něj hladce zvykly 

na odloučení od rodičů a na školkový režim.
Projekt Klub rodičů a dětí byl v letošním 
roce podpořen MPSV, Olomouckým krajem 
a Statutárním městem Prostějov.

Další náš projekt přináší kulinářské podvečery 
s ochutnávkou, tvořivé dílny a další volno-
časové akce pro veřejnost jako např. dětský 
karneval, oslavu MDD apod. Konají se vždy 
ve čtvrtek od 17 do 19 hod. a v tomto roce 
realizujeme celkem dvacet těchto setkání 
(tedy 2x měsíčně).
Tento projekt s názvem Integrační aktivity 
pro cizince v roce 2018 finančně podpořil 
Olomoucký kraj a Statutární město Prostějov 
a je určen pro širokou veřejnost.
Mimo výše uvedené aktivity pořádáme 
ve spolupráci s olomouckým Centrem 
na podporu integrace cizinců některé další 
aktivity k podpoře integrace cizinců do naší 

společnosti – především kurzy českého jazyka 
pro cizince (začátečníci i pokročilí), sociokul-
turní kurzy apod.
Chtěli bychom tímto poděkovat za letošní 
finanční podporu všem zmíněným donátorům.
Děkujeme také účastníkům našich aktivit 
za přízeň a přejeme krásné prožití léta 
ve zdraví a načerpání nových sil! Těšíme se 
na setkání s Vámi po prázdninách!
Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší info: 
Mgr. J. Rozehnalová 776 347 021, mozaika@
zebrik-os.cz, FB: mozaika.multikulturni.
centrum, www.zebrik.org
Aktivity projektu Multikulturní klub rodičů 
a dětí jsou podpořeny z dotačního programu 
Rodina (MPSV), dále je podpořil Olomoucký 
kraj a statutární město Prostějov. 
Aktivity projektu Integrační aktivity pro 
cizince podpořilo statutární město Prostějov 
a Olomoucký kraj
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plastové komponenty
pro automotive

Hledáme 
právě
TeBe!

SKlAdNÍK

27.773 Kč

(třísměnný provoz, zkušenosti s VZV)

mzda až do

měsíčně (+příplatky)

BENEFITY: 

• stravenky • flexipasy • roční bonus 

• motivující mzdové podmínky 

• masáže v areálu • systém 

zaškolování  • akce pro zaměstnance 

• práce v čistém prostředí  • doprava 

zdarma pro vybrané lokality

prace@maier.es     tel.: 770 127 407

ZVÝŠILI JSME MZDU

OTEVÍRÁME

NOVÉ LOGISTICKÉ

TRÉNINKOVÉ 

CENTRUM

RV
18
01
62
3/
01

RV
18
01
56
4/
01

ZASKLENÍ BALKONŮ  
A LODŽIÍ

Bezplatné zaměření, kalkulace a poradenství
Montáže HRUBAN, Waitova 36, Prostějov

Smluvní partner fy Optimi s.r.o. a Alumistr

e-mail: bylkonypv@seznam.cz
volejte kdykoliv tel.: 739 775 770, 733 395 209

www.zasklenibalkonu-hruban.cz
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Srpnové události 
v Prostějově 
Letos uplyne přesně půlstoletí 
od vpádu vojsk Varšavské smlou-
vy do naší země. Tehdejší „inter-
nacionální pomoc“ měla ukončit 
a prakticky ukončila všechny snahy 
o demokratizaci naší společnosti. 
V Prostějově si srpnové události roku 
1968 vyžádaly dokonce tři lidské ži-
voty a řadu zraněných. Toto smutné 
výročí si připomeneme jednak vzpo-
mínkovým aktem na náměstí T. G. 

Masaryka dne 21. 8. 2018 v 16:00 
a jednak výstavou ve vestibulu kina 
METRO 70, která nabídne dobové 
fotografie i dokumenty vztahující 
se k srpnu 1968. Vernisáž proběhne 
v sobotu 25. 8. 2018 v 11:00.

Přijďte si s námi připomenout 
jednu z neblahých kapitol nedávné 
historie, kdy byl na více než 20 let 
přerušen v naší zemi demokratizač-
ní proces. -jg-

POZVÁNKA 
na výstavu 

k 50. výročí srpnové okupace

Vernisáž: 
25. 8. 2018 v 11:00
Vestibul kina METRO 70

Pořadatelem výstavy je Statutární město Prostějov, 
partnery jsou Archiv bezpečnostních složek 
a Střední škola ARTECON Prostějov.

Prostějov
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Manuál značky připomínek a oslav 
významných výročí roku 2018

Rok 2018 je rokem také dalšího významného 
historického momentu — uplyne 50 let od 
pražského jara 1968 a následných událostí. 

K připomínce tohoto výročí je možné 
používat speciální značku s příslušnými 
letopočty a výročím. Značka se takto 
smí využívat pouze v případě, že nejsou 
komunikována žádná další souvztažná výročí, 
a o souhlas s jejím užití je nutné požádat 
správce značek – agenturu CzechTourism 
(vyroci2018@czechtourism.cz) 
 
Pro práci s touto značkou platí stejná pravidla 
jako pro pro základní značku a všechny 
popsané principy se aplikují analogicky.

Všechny značky a symboly uvedené v manuálu jsou 
k dispozici ve formátech PDF, EPS a PNG.

Značky dalších výročí I
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vycházka pro rodiny s dětmi a další 
zájemce
Za studánkami Otaslavicka 
KDY: úterý 7. srpna, od 8:35 do 13:30
KDE: Otaslavice, Myslejovice
Vycházka do lesů mezi Otaslavicemi 
a Myslejovicemi spojená s hledáním 
studánek. Doplněno hravými studán-
kovými aktivitami pro děti i dospělé. 
Možná se potkáme i s živým rakem. 
Ráno odjezd v 8:35 z aut. nádraží 
v Prostějově (stan. č. 8) do Otaslavic. 
Návrat do Prostějova autobusem 
z Myslejovic ve 13:30. Délka trasy asi 
6 km. Poplatek 30 Kč/dítě. 

vycházka pro rodiny s dětmi a další 
zájemce
Vodní vycházka
KDY: úterý 14. srpna,  
od 8:30 do 13:00
KDE: Ohrozim, Plumlov

Sraz v 8:30 v Mostkovicích na zastávce 
kino (pod kopcem). Cestou nás čekají 
vodní mlýnky, pokusy i vodní strašidla. 
Trasa povede cestou i necestou kolem 
přehrady do Plumlova. Předpokládaný 
konec v 13:00 v Plumlově. Délka trasy 
asi 5 km. Poplatek 30 Kč/dítě.

PŘIPRAVUJEME:
sobota 8. září 
Den na loukách Plumlovska
Vycházka spojená s praktickou pomo-
cí přírodě do okolí Plumlova. Sraz 
v 8:45 na aut. zastávce v Plumlově. 

sobota 15. září 
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Podzimní úklid biokoridoru Hloučela.

sobota 22. září 
Luhačovice a geologické zajímavosti 
v okolí

Tradiční podzimní geologická 
exkurze vlastním autobusem pod 
vedením RNDr. Tomáše Lehotské-
ho Ph. D. nás zavede k pozůstat-
kům vulkanické činnosti do okolí 
Uherského Brodu. Během exkurze 
navštívíme nejvýznamnější morav-
ské lázně Luhačovice, Bánov-Kal-
várii s výskytem vulkanické brekcie, 
Starý Hrozenkov se sloupcovitou 
odlučností čediče, lom Rasová 
s bělokarpatskými pískovci. Popla-
tek: 250 Kč, pedagogičtí pracovníci 
200 Kč. Nutno se předem přihlásit 
na iris@iris.cz

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, MŽP 
v rámci projektu Pomáháme přírodě 
a Olomoucký kraj

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

pořádá v srpnu tyto akce:

Přehled odchycených 
psů v Prostějově, které 
je možné si osvojit
Liga na ochranu zvířat ČR místní 
organizace Olomouc, pobočný 
spolek
Telefon:  585 418 484, E-mail: olo-
mouc.utulek-loz@seznam.cz, 
Aktuální přehled odchycených psů 
najedete na webových stránkách útul-
ku: http://www.olomouckyutulek.cz

Evid. č. 5414 
(Jiny) – fena 
kříženec, štěně, 
nalezena dne  
12. 6. 2018, místo 
nálezu: Smetanovy 
sady
Ev. č. 5419 (Wal-
ker) – pes kří-
ženec labradora, 
nalezen dne 14. 6. 
2018, místo nále-
zu: ulice Konečná

Evid. č. 5438 (Spa-
rrow) – pes kří-
ženec, nalezen dne 
30. 6. 2018, místo 
nálezu: Žešov

POZVÁNKA
Klub aktivních seniorů při Svazu tělesně postižených v ČR, o.s. v Prostějově Kostelecká 17, pořádá:
1) ve čtvrtek 13-9-2018 zájezd do zámku Bruntál a Karlova Studánka.
2) týdenní rekondiční pobyt Velké Losiny ve dnech 3. až 9/9/2018
3) jednodenní zájezd do termálu Velký Meder, v pátek 14/9/2018  tel.:  588 008 095, 724 706 773

RV
18
00
67
8/
02

RV
18
00
14
9/
04
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LETNÍ ČTENÁŘSKÁ VÝZVA 
– SOUTĚŽ O KNIŽNÍ CENY
Vybíráte si četbu na léto? Pomůžeme vám s tím. 
Vyberte si tak, abyste splnili naši výzvu. Kdo si 
v průběhu července a srpna půjčí a přečte alespoň 
šest knih, které vyhovují desíti kritériím výzvy, bude 
zařazen do slosování o zajímavé knižní výhry. Vy-
berte si například jednu knížku podle obálky, druhou 
od slovenského autora a další ze žánru sci-fi nebo 
fantasy. To jsou jen příklady. Zadání a podrobnosti 
najdete na adrese www.knihovnapv.cz/vyzva.

PRÁZDNINOVÉ LUŠTĚNÍ S KNIHOVNOU
Chcete se o prázdninách příjemně zabavit, trošku 
poučit a ještě navíc vyhrát knihu? Zúčastněte 
se dalšího ročníku prázdninového Luštění s kni-
hovnou. I tentokrát jsme pro vás, opět ve spolu-
práci s Hádankářským kroužkem Hanáci, připravili 
křížovku a osmisměrku. Můžete si je vyzvednout (a 
vyplněné zase odevzdat) v knihovně nebo si je stáh-
nout z našeho webu. Pět vylosovaných výherců získá 
odměnu – samozřejmě knižní. 

LUŠTÍME S KNIHOVNOU
Pokračuje celoroční luštitelská soutěž o ceny, kterou 
připravil Petr Urbánek z Českého svazu hádankářů 
a křížovkářů. Zadání křížovek je k dispozici v čítárně 
nebo na webu knihovny. 
Čtvrté kolo probíhá od 1.8. do 27.9.

GRAFICKÝ DESIGN NENÍ UMĚNÍ! 
ANEBO JE?
Výstava prací studentů prostějovské Střední školy 
designu a módy přináší výběr toho nejlepšího 
z předmětů počítačová grafika, multimediální 
příprava, webdesign a design. Můžete ji navštívit 
v Galerii Na Půdě knihovny až do konce srpna.

UPOZORNĚNÍ
Knihovna pro děti a mládež 

bude z důvodu stěhování 
po celý srpen uzavřena. 

Vyzkoušejte e-knihy
Přemýšlíte nad tím, kolik knih si vzít 
na dovolenou? Díky e-knihám už ne-
musíte řešit nedostatek místa v kuf-
ru. Ve vašem tabletu nebo čtečce si 
s sebou můžete přivézt desítky knih 
a vybrat si až na místě podle nálady.

Prostějovská knihovna nabízí 
svým čtenářům k vypůjčení více než 
6000 titulů elektronických knih. Vý-
hodou je, že si můžete půjčit i best-
sellery, které jsou v knihovně aktu-
álně rozpůjčované. Na své si přijdou 
i děti a dospívající.

Půjčování e-knih probíhá jedno-
duše. Stačí si je objednat přes online 
katalog knihovny a následně stáh-
nout z portálu www.ereading.cz. Pro 
registrované čtenáře je půjčení zcela 

zdarma. 
Současně můžete mít vypůjčené 

nejvíce 2 tituly. Na jejich přečtení 
máte 31 dní. Vracení probíhá auto-
maticky, po uplynutí výpůjční lhůty 
se knihy znepřístupní. 

Podrobnosti a názorný návod 
najdete na adrese www.knihov-
napv.cz/e-knihy. Případné do-
tazy rádi zodpovíme e-mailem 
(sluzby@knihovnapv.cz) nebo 
osobně v knihovně.

Dalších 300 knih ke stažení 
na neomezeně dlouhou dobu najde-
te na stránkách Městské knihovny 
v Praze: www.mlp.cz/cz/projekty/
on-line-projekty. 

-knihovna-

KNIHOVNA
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KOUPALIŠTĚ

Koupaliště a aquaparky
AQUAPARK KOUPELKY PROSTĚJOV – venkovní vodní park
Krasická 6, 796 01 Prostějov, tel.: 778 416 662, www.dsp-pv.cz
(hlavní vstup je od parkoviště ulice Anenská)
3 bazény, 2 tobogány, trojskluzavka, umělé vlnobití…
Hřiště na beach voleyball, hřiště s umělým povrchem…
Otevírací doba: červen 11:00–19:00, so,ne 10:00–19:00
červenec–srpen 9:00–20:00
Vstupné:

Dospělí 80 Kč/den od 16h/50 Kč
Děti do 6 let 20 Kč/den od 16h/10 Kč

Mládež do 18 let 50 Kč/den od 16h/30 Kč
Důchodci nad 65 let, ZTP 50 Kč/den od 16h/30 Kč
ZTP/P, dítě v kočárku zdarma

Předplacené vstupy: 5 vstupů 10 vstupů
Dospělí 350 Kč 700 Kč + lehátko
Mládež do 18 let, důchodci nad 65 let, ZTP 220 Kč 440 Kč + lehátko
Vratná kauce na čip 100 Kč/čip 100 Kč/čip

MĚSTSKÉ LÁZNĚ PROSTĚJOV
Floriánské nám. 1, 796 01 Prostějov, tel.: 582 301 780, 582 301 781, www.dsp-pv.cz
Krytý plavecký bazén, masáže, solárium, aqua aerobic, posilovna
Otevírací doba: Rozpis pro veřejnost na: www.dsp-pv.cz

Vstupné:
Dospělí 40 Kč/h, každá další hodina 30 Kč
Mládež do 18 let, ZTP 30 Kč/h, každá další hodina 20 Kč
Důchodci nad 70 let 30 Kč/h, každá další hodina 20 Kč
Děti do 6 let (ZZT/P) zdarma

KOUPALIŠTĚ KOJETÍN–od Prostějova cca 20 km
Ulice Závodí, 752 01 Kojetín, tel.: 774 750 296, www.kojetin.cz
Bazén s tobogánem, vířivkou,…..

Otevírací doba: po–pá so–ne
červen 12:00–19:00 10:00–19:00
Červenec–srpen 10:00–19:00 9:00–19:00
Vstupné:
Dospělí 70 Kč od 16h/50 Kč
Děti, studenti 50 Kč
Důchodci 30 Kč 
ZTP zdarma

Prostějov a okolí
AQUAPARK OLOMOUC – od Prostějova cca 20 km
Kafkova 21, Olomouc–Slavonín, tel.: 588 517 770, 771, www.aqua-olomouc.cz 
2 tobogány, spacebowl, 2 skluzavky, vodopád, sauna, solárium, masáže, beachvolejbal…
Letní aquapark
červen 10:00–18:00, Červenec–srpen 9:00–19:00
Tobogány,plavecký bazén,bazén pro děti…

Vstupné:
Základní vstupné 170 Kč/den od 14h/120 Kč
Studenti do 26 let 140 Kč/den od 14h/110 Kč
Senioři od 60 let 140 Kč/den od 14h/110 Kč
ZTP,ZTP/P + doprovod zdarma 140 Kč/den od 14h/110 Kč
Děti od 7 do 15 let 120 Kč/den od 14h/90 Kč

Děti od 4 do 6 let 90 Kč/ den od 14h/70 Kč
Děti do 3 let zdarma
Rodinné vstupné:
2 rodiče a 1–3 děti do 15 let 390 Kč/den od14h/300 Kč

Vnitřní areál
Otevírací doba: Po–ne, svátky 9:00–21:00

Vstupné:
Základní vstupné 170 Kč/90 min
Studenti do 26 let, senioři 140 Kč/90 min
ZTP,ZTP/P + doprovod zdarma 140 Kč/90 min
Děti 7–15 let 120 Kč/90 min
Děti 4–6 let 70 Kč/90 min
Děti do 4 let zdarma
Rodinné vstupné:
2 dospělí 1–3 děti do 15 let  470 Kč/90 min

PLAVECKÝ STADION OLOMOUC 
– od Prostějova cca 20 km
 Legionářská 11, Olomouc, tel.: 585 427 181, www.olterm.cz
Tobogán, skokanské můstky, vířivka, sauna, dětský bazén,… 
Letní bazén
Otevírací doba: Červen–srpen po–ne 9:00–20:00 + svátky

Vstupné: 
po–pá 9–16h 16–20h so,ne od 9–16h 16–20h
Plné 86 Kč/h 68 Kč/h 91 Kč/h 74 Kč/h
Zlevněné 68 Kč/h 55 Kč/h 73 Kč/h 59 Kč/h

Krytý bazén +svátky

Vstupné:
po–pá 6–14h 14–21h so,ne od 9–21h
Plné 57 Kč/h 68 Kč/h 74 Kč/h
Zlevněné 46 Kč/h 55 Kč/h 59 Kč/h

Otevírací doba: Leden–červen, září–prosinec po–pá 6:00–21:00, so–ne 9:00–21:00
Červenec, srpen po–ne 9:00–20:00

KOUPALIŠTĚ STRAŽISKO–od Prostějova cca 21 km
Provozovatel: obec Stražisko, tel.: 582 376 520, 731 338 897, www.obecstrazisko.cz
Otevírací doba: Od poloviny června
Červen–srpen po–ne 9:00–19:00
Noční koupání od 19:00 do 22:00

Vstupné: Noční koupání
Dospělí 70 Kč 40 Kč
Mládež 30 Kč 20 Kč 
Děti do 3 let zdarma

AQUAPARK VYŠKOV – od Prostějova cca 25 km
Sportovní 752/5, 682 01 Vyškov, tel.:517 348 745
Krytý bazén 
Otevírací doba na: www.bazenvyskov.cz 

Vstupné: po–pá od 15:00 so,ne,prázdniny 
dospělí 60 Kč/h 70 Kč/h 80 Kč/h 
mládež do 17 let 50 Kč/h 60 Kč/h 70 Kč/h 
osoby od 65 let 50 Kč/h 60 Kč/h 70 Kč/h
děti do 6 let 25 Kč/h 25 Kč/h 25 Kč/h 
ZTP, ZTP/P 40 Kč/h 50 Kč/h 60 Kč/h

Letní bazén
Otevírací doba: červen – po–pá 10:00–19:00, so–ne 9:00–20:00
červenec, srpen od 8:00–20:00 denně, září dle počasí

Základní vstupné:
dospělí 80 Kč/h
mládež do 18let a osoby od 65 let 60 Kč/h
děti do 6let 20 Kč/h
ZTP a ZTP/P 50 Kč/h

BALDOVEC–VODNÍ SVĚT – od Prostějova cca 30 km
Baldovec 319, 798 62 Rozstání–Baldovec, tel.:606 744 265, www.baldovec.cz
Otevírací doba: 8:00–20:00
Vstupné: 500 Kč/h (1–10 osob)

PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV – od Prostějova cca 28 km
Kopaniny 2, Přerov, tel.:581 736 580, www.bazenprerov.cz
Krytý bazén – 50 m plavecký bazén, masážní vana, dětský
Otevírací doba na: www.bazenprerov.cz

Vstupné:
Základní vstupné 64 Kč/h
děti 6–15 let, důchodce, ZTP 52 Kč/h
dítě 1–6 let ZTP/P + doprovod nad 18 let zdarma

Letní bazén– 25 m plavecký venkovní bazén, dětský bazének…
Otevírací doba: červen–srpen 10:00–20:00

Vstupné: od 14:00
základní vstupné 86 Kč/den 76 Kč 
dítě 6–15 let, důchodce 65 Kč/den 54 Kč
dítě 3–6 let 22 Kč/den 17 Kč
dítě do 3let, ZTP/P + doprovod nad 18 let zdarma
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MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov

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

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

POJĎTE PROŽÍT PŘÍBĚH 
NEJSTARŠÍ PALÍRNY V EVROPĚ
do 16. 9. 2018 

Víte, že v Čechách máme výjimečnou palírnu, která je ještě o 90 
let starší než nejstarší slavná irská palírna Bushmills? Výstava je 
určena pro tři skupiny návštěvníků. Znalce historie výstava zaujme 
přehledným chronologickým textovým a obrazovým zpracováním 
vývoje Palírny od roku 1518 až do současnosti.
Kdo hledá rychlou informaci o dění kolem destilování alkoholu
v Prostějově, tak během audiovizuálního představení za 5 minut 
prožije plných 500 let. 

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

TEREZA Z DAVLE 

GRAND HOTEL 
do 2. 9. 2018
Výstava fotografií současné české 
charismatické fotografky tvořící pod 
pseudonymem Tereza z Davle, o je-
jíž práce je zájem i v zahraničních 
galeriích. 
Kolekce představí návštěvníkům asi 
40 fotografií, na nichž jsou uhranči-
vým způsobem zachyceny v různých 
pokojích a kulisách Grandhotelu 
ženy a dívky. Přesto, že se nejedná 
o profesionální modelky, díky způ-
sobu, jakým je fotografka ztvárňuje, 
jsou výsledkem mimořádně přitažli-
vé snímky.

Muzejní K AV Á R N A
Vás zve do výjmečného
prostředí Š P A L Í Č K U
k příjemnému posezení.

Otevřeno denně mimo neděli 
od 9:30 do 19:00

PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY DĚTEM

Připravili jsme pro děti na čtyři srpnová dopoledne atraktivní pro-
gramy, při kterých se rozhodně nebudou nudit a odnesou si nejen 
pěkné zážitky...

Z nabídky je možné zvolit všechny či jednotlivé termíny.

Úterý 7. srpna od 8:00 do 11:50 hod.

S LICHTENŠTEJNY PO STOPÁCH HISTORIE PLUMLOVSKÉHO ZÁMKU

Vhodné pro děti od 6 do 10 roků, cena 150 Kč, přihlášky odevzdat 
do 3. 8. 2018 do pokladny muzea. Sraz v 8:00 hod. před budovou 
hlavního nádraží v Prostějově, předání dětí rodičům v 11:50 hod. 
na stejném místě.

Čtvrtek 9. srpna od 8:15 do 11:30 hod.

PODOBY ČASU

Vhodné pro děti od 7 do 12 roků, cena 60 Kč, přihlášky odevzdat 
do 3. 8. 2018 do pokladny muzea. Sraz v 8:15 před hlavní budovou 
muzea, předání dětí rodičům v 11:30 hod. v hlavní budově muzea.

Úterý 21. srpna od 7:45 do 11:20 hod.

VÝPRAVA NA GEOLOGICKÝ VÝZKUM DO ČELECHOVIC NA HANÉ

Vhodné pro děti od 10 do 12 roků, cena 100 Kč, přihlášky odevzdat 
do 10. 8. 2018 do pokladny muzea. Sraz v 7:45 hod. před budovou 
hlavního nádraží v Prostějově, předání dětí rodičům v 11:20 hod. 
na stejném místě.

Čtvrtek 23. srpna od 8:15 do 11:30 hod.

POD KORUNAMI STROMŮ – PŘÍRODA, JAK JI NEZNÁME

Vhodné pro děti od 7 do 12 roků, cena 60 Kč, přihlášky odevzdat 
do 10. 8. 2018 do pokladny muzea. Sraz v 8:15 u hlavní budovy 
muzea, předání dětí rodičům v 11:30 hod. ve Smetanových sadech 
u altánku.
Přihlášky, informace a formuláře o bezinfekčnosti je možné vyzved-
nout v pokladně muzea na nám. T. G. Masaryka 2 v Prostějově.

Na každý program s sebou: svačinu a pití, pláštěnku, pokrývku hla-
vy. Při předání dítěte je nutné odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti 
a průkaz pojištěnce.

INFORMACE:
Bc. Beata Petříková, Dis.: bpetrikova@muzeumpv.cz, 778 498 359
Mgr. Alena Zatloukalová: azatloukalova@muzeumpv.cz, 770 128 305

VÁŽENÍ OBČANÉ!

Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. připravuje výstavu ke 100. výročí 
vzniku Československé republiky. Možná máte doma nějaký předmět, 
který by se na uvedené výstavě mohl objevit, protože se k výročí vzta-
huje. Budeme prezentovat i výrobky firem pocházející z Prostějovska 
z období „první republiky“. Obracíme se na Vás, kteří vlastníte 
takový dobový předmět a byli byste ochotni jej na výstavu zapůj-
čit. Prosím, kontaktujte nás telefonicky, písemně nebo osobně. 

Za MGP Mgr. Václav Horák, 
tel. 778 498 357, e-mail: vhorak@muzeumpv.cz
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ – 
HVĚZDÁRNA

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

PŘEDNÁŠKA
VŠE, CO JSME VĚDĚLI O MĚSÍCI, JE JINAK 
Mgr. PAVEL GABZDYL
16. 8. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN 

Podrobný výzkum Měsíce pomocí automatických sond a také preci-
znější analýzy lunárních hornin v posledních letech ukázaly, že náš 
nejbližší kosmický soused je mnohem zajímavějším tělesem, než jsme 
si dříve mysleli. S novými názory na vznik Měsíce, formování jeho po-
vrchu a také na ovlivňování života na Zemi, se seznámíte v přednášce 
doplněné řadou působivých záběrů.
Mgr. Pavel Gabzdyl je jedním z předních českých popularizátorů ast-
ronomie. Vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně. V současnosti pracuje jako zástupce ředitele Hvěz-
dárny Brno. Hlavním předmětem jeho odborného zájmu je Měsíc 
a planetární geologie. Je autorem několika populárně astronomických 
knih. Zcela jedinečný a obsahově bezkonkurenčně nejobsáhlejší pro-
jekt, který v České republice nemá obdoby, je internetový průvodce 
„Prohlídka Měsíce“, na kterém Pavel Gabzdyl pracuje již od roku 1998. 
Vstupné 40 Kč, děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč. Vstupenky je 
možné předem rezervovat.

XXIX. LETNÍ ŠKOLA ASTRONOMIE 
PÁTEK 24. 8. AŽ NEDĚLE 26. 8. 2018
ZAMĚŘENÍ: ASTROFOTOGRAFIE
Prázdninová letní škola seznámí účastníky se základy astrofotogra-
fie objektů hlubokého vesmíru. Součástí bude též praktická ukázka 
tvorby astrofotografie a pozorování hvězdné oblohy. Letní školu as-
tronomie povede Martin Tylšar, pracovník prostějovské hvězdárny 
a člověk, jehož astrofotografie zdobí mnohé články na interneto-
vých stránkách prostějovské hvězdárny. 
Letní škola astronomie je určena každému ve věku od 10 do 100 let. 
Nejsou zde žádná omezení týkající se vzdělání a podobně, všichni 
zájemci a milovníci astronomie jsou u nás srdečně vítáni. Zapla-
cením poplatku je možno se přihlásit kdykoliv s rizikem, že počet 
účastníků je omezený. Celkový poplatek je splatný nejpozději při 
prvním setkání a činí 100 Kč.

PÁTEK 24. 8. Základy astrofotografie a astrofotografická technika
20:00–21:15 hodin
Zahájení, vzájemné seznámení, organizační informace, krátké bez-
pečnostní školení. Proběhne prohlídka pozorovatelny a astrofoto-
grafické techniky a obecná přednáška o teorii astrofotografie tzv. 
deep-sky objektů.
21:30–23:00 hodin
Za vhodných podmínek noční astrofotografické praktikum.
SOBOTA 25. 8. Praktické pořizování dat
20:00–21:15 hodin
Teoretická přednáška o sběru dat pro tvorbu astrofotografie.
21:30–23:00 hodin
Za vhodných podmínek noční astrofotografické praktikum.
NEDĚLE 26. 8. Zpracování astrofotografických dat 
18:00–20:00 hodin
Počítačové programy pro tvorbu astrofotografií a praktické zpraco-
vání astrofotografických dat.
20:00–21:30 hodin
Za vhodných podmínek noční astrofotografické praktikum.

DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO 
(astronomické pořady pro děti)

6. 8. (pondělí) od 14:00 do 15:00 hodin
8. 8. (středa) od 14:00 do 15:00 hodin 
10. 8. (pátek) od 14:00 do 15:00 hodin 
13. 8. (pondělí) od 14:00 do 15:00 hodin
15. 8. (středa) od 14:00 do 15:00 hodin 
20. 8. (pondělí) od 14:00 do 15:00 hodin
22. 8. (středa) od 14:00 do 15:00 hodin 
24. 8. (pátek) od 14:00 do 15:00 hodin 

Povídání o Slunci, za jasného počasí pozorování Slunce dalekohledy 
s filtry, chromosférickým dalekohledem a promítání Slunce na stínít-
ko. Pořad pro mladší děti s doprovodem. Závěr pořadu budou tvořit 
pohádky. 
Vstupné: děti, studenti a senioři 10 Kč, dospělí 20 Kč.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST

Pozorování Slunce se konají v pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00 
do 16:00 hodin.
Večerní a noční pozorování hvězdné oblohy dalekohledy se konají 
v pondělí, čtvrtek a pátek od 21:30 hodin. Ve čtvrtek 23. 8. a v pátek 
24. 8. se večerní veřejné pozorování nekoná z provozních důvodů 
a z důvodu konání Letní školy astronomie 2018.
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, 
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní pro-
gram. 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

VÝSTAVY
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

První dvě výstavy jsou dostupné na začátku astronomických pozoro-
vání a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. 
V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč. Třetí a čtvrtou výše uvedenou výstavu také 
zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena.
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Středa 1.8.
ve 21,00

Špindl
Co se stane na horách, zůstane na horách ...Česká komedie v režii M. Cieslara. Hrají: A. Polívková, J. Revai, J.Kohák 
a další... Délka: 98 min.

Vstupné: 90 Kč
Pro mládež do 12 let 
nevhodné

Pátek 3.8.
ve 21,00

Dvě nevěsty a jedna svatba
Česká komedie od režiséra Tomáše Svobody. V hl. rolích A.Polívková a E. Geislerová, E.Holubová a T.Klepl. Délka: 89 min.

Vstupné: 90 Kč
Pro mládež do 12 let 
nevhodný

Sobota 4.8.
ve 21,00

Tátova volha
Česká komedie. Eva (E. Balzerová) nečekaně ovdověla ..Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy 
(T. Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského syna. Eva s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem po stopách 
jeho bývalých milenek .. Délka: 90 min.

Vstupné: 90 Kč
Mládeži nepřístupno

Neděle 5.8.
ve 21,00

Králíček |Petr
Rodinná animovaná komedie. Králíček Petr žije bezstarostný život, dokud nepřijde nový majitel farmy, který se nemíní dělit 
o svůj životní prostor a už vůbec ne se zvířátky! Tak začíná bizarní válka mezi ním a obyvateli zahrady. Délka : 95 min.

vstupné: 80 Kč
Mládeži přístupno

Středa 8.8.
ve 21,00

Barry Seal: nebeský gauner 
Barry pracuje jako pilot vnitrostátních letů a rutina ho ubíjí, proto přijme nabídku pilotovat letadla pod záštitou tajných 
služeb. V hl. roli T, Cruise. Délka 114 min.

Vstupné: 90 Kč
Pro mládež do 12 let 
nevhodné

Pátek 10.8.
ve 21,00

Black Panther
Dobrodružství válečníka, který se po smrti svého otce vrací domů, aby se stal novým králem. Tváři tvář zradě a ohrožení 
musí mladý král zmobilizovat své spojence a sílu Black Panthera, aby porazil své nepřátele a zajistil svému národu bezpeč-
nou budoucnost. Délka: 132 min.

Vstupné: 90 Kč
Pro mládež do 12 let 
nevhodný

Sobota 11.8.
ve 21,00

Bajkeři
Česká komedie, aneb když se přenesete z virtuálního světa do reality… Hrají T. Matonoha, V. Postranecký, M. Suchánek, 
V Hybnerová, A.Mišík, a další. Délka: 95 min.

Vstupné: 90 Kč
Mládeži přístupno

Neděle 12.8.
ve 21,00

Coco 
Navrzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným muzikantem... Animovaný film pro děti. 
Délka 105 min. 

Vstupné: 80 Kč
Mládeži přístupno

Středa 15.8.
ve 21,00

Já Tonya
Černočerná komedie přináší divoký a stěží uvěřitelný příběh, který by vydal hned na několik životů. Vzestup z ničeho až 
na vrchol, touhu, vášeň a pád na samotné dno. Jeden z největších skandálů sportovní historie... Délka: 120 min.

Vstupné: 90 Kč
Pro mládež do 12 let 
nevhodné

Pátek 17.8. 
ve 21,00

Tátova volha
Česká komedie. Eva (E. Balzerová) nečekaně ovdověla ..Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy 
(T. Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského syna. Eva s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem po stopách 
jeho bývalých milenek... Délka: 90 min.

Vstupné: 90 Kč
Mládeži nepřístupno

Sobota 18.8.
ve 21,00

Kupředu levá
Bláznivá komedie o herci, který se převlékne za komunistického vůdce, aby zachránil život své dcery… Délka: 98 min. 

Vstupné: 90 Kč
Pro mládež do 12 let nevhodný

Neděle 19.8.
ve 21,00

Čertoviny
Česká pohdáka v režii Zdeňka Trošky. Hlavními hrdiny jsou dva nešikovní čerti, kteří jsou vládcem pekel za trest posláni 
do světa aby přivedli každý jednu hříšnou duši… Hrají J. Prachař, O. Navrátil a další 
Délka: 101 min.

Vstupné: 80 Kč
Mládeži přístupno

Středa 22.8. 
ve 20,30

Operace Entebbe
Když 27. června 1976 převezmou únosci kontrolu nad letem Air France z Tel Avivu do Paříže, cestující na palubě netuší 
jaké utrpení je čeká. Thriller inspirovaný skutečnými událostim. Délka: 106 min.

Vstupné: 90 Kč
Pro mládež do 12 let 
nevhodný

Pátek 24.8. 
ve 20,30

Souboj pohlaví
On se jen tak vsadil, ona změnila historii... "Šovinistické prase proti femin.istce s chlupatýma nohama" tahle neodolatelná 
nabídka se nedá odmítnout... Skvělá komedie... České titulky. Délka: 121 min.

Vstupné: 90 Kč 
Pro mládež do 12 let 
nevhodný

Sobota 25.8. 
ve 20,30

Dvě nevěsty a jedna svatba
Česká komedie od režiséra Tomáše Svobody. V hl. rolích A.Polívková a E. Geislerová, E.Holubová a T.Klepl. Délka: 89 min.

Vstupné: 90 Kč
Pro mládež do 12 let 
nevhodný

Neděle 26.8. 
ve 20,30

Pat a Mat znovu v akci 
Pat a Mat, jak již jsme zvyklí přinášejí zábavu na ostří šroubováku a legraci až se hřebíky budou prohýbat. Doma to raději 
nezkoušejte! Délka: 75 min.

Vstupné: 80 Kč 
Mládeži přístupno

Středa 29.8. 
ve 20,30

Rudá volavka
Příběh ruské baletky, které musí předčasně ukončit svou kariéru a se svou matkou čelí bezútěšné a nejisté budoucnosti, 
díky tomu se stává snadnou kořistí ruské tajné zpravodajské služby a dostává se do jejího kurzu v němž školí „volavky“. 
Délka: 136 min.

Vstupné: 90 Kč
Mládeži nepřístupno

Pátek 30.8. 
ve 21,30

Blade runner
Třicet let po událostech prvního fimu odhaluje nový Blade Runner dlouho ukryté tajemství, které je natloik zásadní, že by 
mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti …. Sci-fi thriller. Délka: 163 min.

Vstupné: 90 Kč
Mládeži přístupno

Sobota 1.9. 
ve 20,30

Prezident Blaník
Česká celovečerní komedie navazujícího na úspěšný seriál, která se odehrává na pozadí skutečných událostí druhé přímé 
volby prezidenta České republiky. Délka: 95 min.

Vstupné: 90 Kč
Mládeži nepřístupno

Ukončení sezony v Letním kině MOSTKOVICÍCH.
Pozvánka na 28 ročník „Silvestrovského promítání“ 31. 12. 2018! Součástí uvedeného vstupného je příplatek dle zák. 496/2012 Sb. na rozvoj české kinematografie.

Přijeďte do kina na kole, zdarma si jej můžete bezpečně uložit do stojanů v areálu kina!!! Změna programu vyhrazena 

Letní kino – srpen 2018
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SPOLEČNOST, KULTURA

INZERCE

PRÁCE KTERÁ VONÍ

V naší prostějovské pekárně rádi přivítáme:

Elektrikáře
Expedienty
Operátory výroby

Náborový příspěvek od 10.000 Kč.
Nováčky vše naučíme. Upečte to s námi!

www.kariera.penam.cz
tel: 721 968 911
email: BilaL@penam.cz

RV
18
01
58
4/
01

RV
18
00
18
3/
07

Veterinární klinika, Palackého 23, Prostějov
MVDr. Michaela HEJLKOVÁ
MVDr. Jiří ŽÁK
tel.: 604 360 319

Poskytujeme péči o malá a exotická zvířata 
(psi, kočky, králici, hlodavci, medvídkovité šelmy, plazi, ptáci a další). 
NOVĚ POSKYTUJEME VÝCHOVNÉ 
PORADENSTVÍ PRO MAJITELE PSŮ A DALŠÍCH ZVÍŘAT.

ORDINAČNÍ DOBA!
Po–Pá: 9–11 a 14–18 hodin 
So: na objednání
Ne: 17:30–19:30 hodin

Možnost objednání mimo ordinační dobu:  
digitální RTG, USG, chirurgie, ošetření zubů ultrazvukem, čipování, hospitalizace 
www. veterina-prostejov.cz

RV
18
01
59
3/
01

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

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ  
PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Rozvoj kariérních a sociálních kompetencí 
studentů CMG
Mnozí z nás mají jistě v paměti ty 
červnové předprázdninové dny, kdy 
na otázku „Tak co jste dělali dnes 
ve škole?“ jsme slastně odpovídali: 
„nic“. Možná se od těch dob moc ne-
změnilo, ale ne všude. Na Cyrilome-
todějském gymnáziu v Prostějově se 
i v těchto dnech něco dělo. Zvláště 
pro studenty sexty a septimy byly po-
slední týdny školního roku ve zname-
ní praktického seznamování s různý-
mi odbornými pracovišti v rámci tzv. 
kariérní praxe, jejímž cílem je pomo-
ci studentům v profilování budoucí 
profese podle jejich zájmu s důrazem 
na možnosti uplatnění ve zvoleném 
oboru. Letošní sextáni tuto praxi 
absolvovali v posledním květnovém 
týdnu. Po úvodním workshopu pak 
několik dnů měli možnost sledovat 
a prakticky si vyzkoušet různé profe-
se. Spektrum nabídky bylo opravdu 
široké. Od profesí ve zdravotnictví, 
školství, v administrativě, ochrany 
přírody, přes obchodní činnosti, ho-

telnictví, media až po manuální práce 
v průmyslových odvětvích. V rámci 
absolvování praxe si studenti vedli 
deník praxe, který byl podkladem pro 
prezentaci při závěrečném semináři 
ostatním žákům. Deník praxe bude 
již součástí profesního portfolia žáka. 

Po ukončení praxe proběhl závě-
rečný workshop pro zástupce z řad 
zaměstnavatelů, rodičů a žáků, kde 
studenti prezentovali své dojmy 
a zkušenosti navzájem. Děkujeme 
firmám, které se do projektu zapoji-
ly a zprostředkovaly tak studentům 
náhled do běžného pracovního živo-
ta, který je třeba právě v tom oboru, 
kterému se hodlají věnovat, oče-
kává. Získali jsme názory, podněty 
a zpětnou vazbu i od zaměstnavate-
lů. Na setkání vystoupila i poradky-
ně pro volbu povolání a představila 
„kariérní program“ práce se studen-
ty jiných ročníků.

Studenti septimy zase každoročně 
absolvují v červnu dvoutýdenní Kurz 

sociálních kompetencí. Tato spole-
čenská praxe v ústavech sociální péče 
(dětské domovy, speciální školy, do-
movy důchodců aj.) je zaměřená pře-
devším na prohloubení sociálního cí-
tění, schopnosti empatie a vzájemné 
lidské solidarity. Cílová skupina stu-
dentů  také nejprve prošla úvodním 
workshopem. Po vlastním absolvo-
vání praxe pak podstupují studenti 
výstupní test existenciální analýzy, 
výstupní test schopnosti definovat 
sebe sama a odevzdají písemné zhod-
nocení kurzu na téma „Mé zkušenos-

ti z kurzu sociálních kompetencí“. 
Přínos tohoto kurzu jsme již zazna-
menali především v uvědomělejším 
a odpovědnějším přístupu k volbě 
dalšího studia.

Podporu projektu Rozvoj kari-
érních a sociálních kompetencí stu-
dentů CMG jsme získali z prostřed-
ků programu Renovabis, z kterého 
bylo zajištěno především kvalitní 
pedagogické vedení a vzdělávání 
v systému kariérního rozvoje osob-
nosti žáků. Jitka Havlíčková, 
  foto archív CMG
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1.8. středa
18:30 CHata Na PROdeJ 
ČR | 77’ | 2018 | komedie | 120,- | přístupné 

20:00 sedMÁ PeČeŤ FILMOVÝ KLUB  

BeRGMaN 100

SE | 96’ | 1957 | drama | přístupné  
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
2.8. ČtVRteK
17:30 ÚŽasŇÁKOVI 2 PRO dĚtI PReMIÉRa

US | 126’ | 2018 | animovaný akční 
film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

20:00 MIssION:    
IMPOssIBLe – FaLLOUt PReMIÉRa

US | 147‘ | 2018 | akční thriller 
přístupné | 130,- | titulky
--------------------------------------------------
3.8. PÁteK
15:30 ÚŽasŇÁKOVI 2 PRO dĚtI  3d

US | 126’ | 2018 | animovaný akční 
film | přístupné | 150,- / 130,- | dabing

18:00 MaMMa MIa! HeRe We 
GO aGaIN 
US | 114’ | 2018 | muzikál | přístup-
né | 130,- | titulky

20:00 MIssION:   
IMPOssIBLe – FaLLOUt 
US | 147‘ | 2018 | akční thriller 
 přístupné | 130,- | titulky
--------------------------------------------------
4.8. sOBOta
15:30 ÚŽasŇÁKOVI 2 PRO dĚtI

US | 126’ | 2018 | animovaný akční 
film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

18:00 ÚsMĚVY sMUtNÝCH MUŽŮ 
ČR | 92’ | 2018 | komediální drama  
120,- | 15+  

20:00 tÍsŇOVÉ VOLÁNÍ 
DK | 85‘ | 2018 | thriller | 80,- | titulky
--------------------------------------------------
5.8. NedĚLe
10:30 ÚŽasŇÁKOVI 2 PRO dĚtI

US | 126’ | 2018 | animovaný akční 
film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:30 HOteL tRaNsYLVÁNIe 3: 
PřÍŠeRÓZNÍ dOVOLeNÁ PRO dĚtI

US | 87’ | 2018 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing  

17:30 WHItNeY
US / GB | 120‘ | 2018 | životopisný 
dokument | 12+ | 120,- | titulky

20:00 MUŽ, KteRÝ ZaBIL dONa 
QUIJOta
ES / GB | 132’ | 2018 | komediální 
drama | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
6.8. PONdĚLÍ
17:30 ÚŽasŇÁKOVI 2 PRO dĚtI

US | 126’ | 2018 | animovaný akční 
film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

20:00 ÚsMĚVY LetNÍ NOCI  
FILMOVÝ KLUB | BeRGMaN 100

SE | 108‘ | 1955 | romantická kome-
die | 12+ | 100,- / 80,-  | titulky
--------------------------------------------------
7.8. ÚteRÝ
18:00 ŠPUNtI Na VOdĚ PRO dĚtI 

ČR | 96’ | 2017 | rodinná komedie  
přístupné | 120,- / 100,-

20:00 WHItNeY
US / GB | 120‘ | 2018 | životopisný 
dokument | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
8.8. středa
17:30 ÚŽasŇÁKOVI 2 PRO dĚtI

US | 126’ | 2018 | animovaný akční 
film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

20:00 ZPÍVÁNÍ V deŠtI FILMOVÝ KLUB

US | 103’ | 2017 | muzikál | přístup-
né | 100,- / 80,- | titulky

9.8. ČtVRteK
18:00 HOteL tRaNsYLVÁNIe 3: 
PřÍŠeRÓZNÍ dOVOLeNÁ PRO dĚtI

US | 87’ | 2018 | animovaná komedie  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing  

20:00 MeG:   
MONstRUM Z HLUBIN PReMIÉRa

US | 113‘ | 2017 | akční thriller | 12+ 
130,- | titulky  
--------------------------------------------------
10.8. PÁteK
15:30 ÚŽasŇÁKOVI 2 PRO dĚtI

US | 126’ | 2018 | animovaný akční 
film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

18:00 teMNÉ sÍLY
US | 104‘ | 2018 | sci-fi thriller | 15+  
120,- | titulky  

20:00 MeG:   
MONstRUM Z HLUBIN 3d

US | 113‘ | 2017 | akční thriller | 12+ 
150,- | titulky  
--------------------------------------------------
11.8. sOBOta
15:30 ÚŽasŇÁKOVI 2 PRO dĚtI

US | 126’ | 2018 | animovaný akční 
film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

18:00 MIss HaNOI
ČR | 90’ | 2018 | kriminální drama 
12+ | 120,-

20:00 MIssION: 
IMPOssIBLe – FaLLOUt 
US | 147‘ | 2018 | akční thriller 
přístupné | 130,- | titulky
--------------------------------------------------
12.8. NedĚLe
10:30 HOteL tRaNsYLVÁNIe 3: 
PřÍŠeRÓZNÍ dOVOLeNÁ PRO dĚtI

US | 87’ | 2018 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing  

15:30 ÚŽasŇÁKOVI 2 PRO dĚtI

US | 126’ | 2018 | animovaný akční 
film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

18:00 POdIVUHOdNÁ Cesta 
FaKÍRa, KteRÝ UVÍZL Ve sKřÍNI
FR | 92‘ | 2018 | komedie | přístupné 
120,- | titulky

20:00 MeG: MONstRUM Z HLUBIN 
US | 113‘ | 2017 | akční thriller | 12+ 
130,- | titulky  
--------------------------------------------------
13.8. PONdĚLÍ
18:00 CHata Na PROdeJ 
ČR | 77’ | 2018 | komedie | 120,- | přístupné

20:00 MLČeNÍ FILMOVÝ KLUB  BeRGMaN 100

SE | 96‘ | 1963 | drama | 12+ 
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
14.8. ÚteRÝ
15:30 esCOBaR MetRO seNIOR

ES / BG | 123’ | 2017 | životopisné 
kriminální drama | 15+ | 50,- | dabing

18:00 HOteL tRaNsYLVÁNIe 3: 
PřÍŠeRÓZNÍ dOVOLeNÁ PRO dĚtI

US | 87’ | 2018 | animovaná komedie  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

20:00 MIss HaNOI
ČR | 90’ | 2018 | kriminální drama  
12+ | 120,-
--------------------------------------------------
15.8. středa
17:30 MaMMa MIa! 
HeRe We GO aGaIN 
US | 114’ | 2018 | muzikál | přístup-
né | 130,- | titulky

20:00 aBRaCadaBRa FILMOVÝ KLUB

ES | 96’ | 2017 | komedie | 12+  
100,- / 80,- | titulky

16.8. ČtVRteK
17:30 ÚsMĚVY sMUtNÝCH MUŽŮ 
ČR | 92’ | 2018 | komediální drama  
120,- | 15+ 

20:00 BLaCKKKLaNsMaN PReMIÉRa

US | 128‘ | 2018 | komediální drama 
12+ | 120,- | titulky  
--------------------------------------------------
17.8. PÁteK
15:30 ÚŽasŇÁKOVI 2 PRO dĚtI

US | 126’ | 2018 | animovaný akční 
film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

18:00 POdIVUHOdNÁ Cesta 
FaKÍRa, KteRÝ UVÍZL Ve sKřÍNI
FR | 92‘ | 2018 | komedie | přístupné 
120,- | titulky

20:00 tÍsŇOVÉ VOLÁNÍ 
DK | 85‘ | 2018 | thriller | 80,- | titulky
--------------------------------------------------
18.8. sOBOta
15:30 PřÍBĚH KOČeK PRO dĚtI

CN | 90‘ | 2018 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 eQUaLIZeR 2
US | 129‘ | 2018 | akční thriller | 12+  
130,- | titulky

20:00 MeG: MONstRUM Z HLUBIN
US | 113‘ | 2017 | akční thriller | 12+ 
130,- | titulky  
--------------------------------------------------
19.8. NedĚLe
10:30 Pat a Mat ZNOVU V aKCI 
PRO dĚtI

ČR | 75’ | 2018 | rodinná katastrofická 
komedie | 130,- / 110,- | přístupné

15:30 ÚŽasŇÁKOVI 2 PRO dĚtI

US | 126’ | 2018 | animovaný akční 
film | přístupné | 110,- / 90,- | dabing

18:00 MIssION: 
IMPOssIBLe – FaLLOUt
US | 147‘ | 2018 | akční thriller 
přístupné | 130,- | titulky

21:00 MUŽ, KteRÝ ZaBIL dONa 
QUIJOta
ES / GB | 132’ | 2018 | komediální 
drama | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
20.8. PONdĚLÍ
17:30 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ   
a LOKOMOtIVa eMa PRO dĚtI  
DE | 110’ | 2018 | rodinné fantasy 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

20:00 MIaMI FILMOVÝ KLUB

RU / FR | 100,- / 80,- | titulky 
--------------------------------------------------
21.8. ÚteRÝ
18:00 ÚsMĚVY sMUtNÝCH MUŽŮ 
ČR | 92’ | 2018 | komediální drama  
120,- | 15+ 

20:00 JaN PaLaCH PReMIÉRa

ČR | 124‘ | 2018 | drama | 12+ | 130,-
--------------------------------------------------
22.8. středa
18:00 PLaNeta ČesKO PRO dĚtI

ČR | 81’ | 2017 | rodinný dokument  
přístupné | 90,- / 70,- 

20:00 LÉtO FILMOVÝ KLUB

FR / RU | přístupné | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
23.8. ČtVRteK
18:00 KRYŠtŮFeK ROBIN PReMIÉRa

US | 104‘ | 2018 | dobrodružná rodinná 
komedie | přístupné | 130,- / 110,- | titulky 

20:00 MIss HaNOI
ČR | 90’ | 2018 | kriminální drama  
12+ | 120,-
--------------------------------------------------
24.8. PÁteK
15:30 CHata Na PROdeJ 
ČR | 77’ | 2018 | komedie | 120,- | přístupné

17:30 eQUaLIZeR 2
US | 129‘ | 2018 | akční thriller | 12+  
130,- | titulky

20:00 sLeNdeR MaN
US | 100‘ | 2018 | horor | 15+ | 120,- | titulky  
--------------------------------------------------
25.8. sOBOta
11:00 sRPNOVÉ UdÁLOstI   
V PROstĚJOVĚ 1968 VeRNIsÁŽ

výstava k výročí okupace v srpnu 1968

15:30 PřÍBĚH KOČeK PRO dĚtI

CN | 90‘ | 2018 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 JaN PaLaCH
ČR | 124‘ | 2018 | drama | 12+ | 130,-

20:00 sLeNdeR MaN
US | 100‘ | 2018 | horor | 15+ | 120,- | titulky  
--------------------------------------------------
26.8. NedĚLe
10:30 PřÍBĚH KOČeK PRO dĚtI

CN | 90‘ | 2018 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:30 ÚŽasŇÁKOVI 2 PRO dĚtI

US | 126’ | 2018 | animovaný akční 
film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

18:00 sKOROsestRY
FR | 93‘ | 2018 | komedie | 12+ | 110,- | titulky

20:00 ŠPIÓN, KteRÝ MI daL 
KOPaČKY
US | 117‘ | 2018 | akční komedie  
12+ | 120,- | titulky 
--------------------------------------------------
27.8. PONdĚLÍ
18:00 KRYŠtŮFeK ROBIN
US | 104‘ | 2018 | dobrodružná rodinná 
komedie | přístupné | 130,- / 110,- | titulky

20:00 OHROŽeNÉ dRUHY FILMOVÝ KLUB

FR / BE | 105‘ | 2017 | drama | 15+  
100,- / 80,- | titulky 
--------------------------------------------------
28.8. ÚteRÝ
17:30 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ   
a LOKOMOtIVa eMa PRO dĚtI  
DE | 110’ | 2018 | rodinné fantasy  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

20:00 sKOROsestRY
FR | 93‘ | 2018 | komedie | 12+ | 110,- | titulky
--------------------------------------------------
29.8. středa
18:00 KRYŠtŮFeK ROBIN
US | 104‘ | 2018 | dobrodružná rodinná 
komedie | přístupné | 130,- / 110,- | titulky

20:00 aŽ Na dřeŇ FILMOVÝ KLUB

MK | 165‘ | 2014 | drama | 15+ 
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
30.8. ČtVRteK
15:30 POdIVUHOdNÁ Cesta 
FaKÍRa, KteRÝ UVÍZL Ve sKřÍNI 
BaBY BIO

FR | 92‘ | 2018 | komedie | přístupné 
120,- | titulky

17:30 KUBÍK HRdINa PRO dĚtI PReMIÉRa

IS / BE | 85‘ | 2018 | dobrodružný animova-
ný film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing 

20:00 BUFO aLVaRIUs FILMOVÝ KLUB

ČR | 84‘ | 2017 | dokument | r. Filip 
Záruba | 18+ | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
31.8. PÁteK
18:00 aLFa
US | 90‘ | 2018 | akční dobrodružné 
drama | přístupné | 120,- | titulky

20:00 UPGRade
AU | 100‘ | 2018 | thriller | 15+ | 120,- | titulky

KINO 
PROstĚJOV

KINO MetRO 70 
WWW.MetRO70.CZ

FaCeBOOK: KINOMetRO70
KINO@MetRO70.CZ

s R P e N
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OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 
V PROSTĚJOVĚ INFORMUJE
Certifikáty o původu, exportní dokla-
dy a Karnety ATA nově také na OHK 
v Prostějově! 

Od 2. července 2018 mají exporté-
ři možnost získat Certifikáty o původu 
zboží, exportní doklady a Karnety ATA 
nejen na Krajské hospodářské komoře 
Ol. kraje se sídlem v Olomouci a Okres-
ní hospodářské komoře v Šumperku, 
ale nově i na OHK v Prostějově. 

Sledujte prosím webové strán-
ky www.ohkpv.cz a www.khkok.cz, 
na kterých zjistíte všechny potřebné 
informace.

„Dovršili jsme toho, co jsme slíbi-
li podnikatelům Olomouckého kra-
je. Zkvalitnit proces a optimalizovat 
místo a čas pro výdej potřebných do-
kumentů. Jsme velmi rádi, že se nám 
podařilo rozšířit služby pro exportéry 
do dalšího regionu a tím ušetřit dra-
hocenný čas při vyřizování dokladů 
potřebných při vývozu do zahrani-
čí“, řekl Bořivoj Minář, viceprezident 
HKČR pro průmysl a export a předse-
da KHK OK.

Prokázání země původu zboží je 

základním předpokladem pro přiznání 
jakéhokoliv celního zvýhodnění. Tuto 
skutečnost je nutno prokázat přísluš-
ným certifikátem.  Hospodářská ko-
mora vydává certifikáty o původu zboží 
dle legislativy EU. Karnet ATA je me-
zinárodní celní dokument, který umož-
ňuje dočasné vyvezení zboží osvobo-
zené od cla a daní. Tento dokument 
můžete použít pro obchodní vzorky, 
zařízení potřebná pro výkon povolání, 
vědeckovýzkumný materiál nebo pro 
prezentační nabídku na různých vele-
trzích a výstavách v 77 zemích světa.

Zdroj: www.khkok.cz 

SPOLEČNOST, KULTURA

INZERCE

Vykoupíme a v hotovosti zaplatíme 
starožitný nábytek, chromový, umakartový 

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

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

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

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

Neváhejte a zavolejte – tel.: 773 113 303

Domy Krasice

Moderní domy pro rodinu
prostorné domy 4+kk s garáží
vyhledávaná lokalita v Prostějově
spousta úložných prostor
uzavřený příjezd k domům

tel.: 608 805 659, 582 341 705

www.jhreality.cz
letak-a4.indd   1 10.7.2018   18:27:44
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V srpnu je MC Cipísek pro veřej-
nost zavřeno. Probíhá příprava 
na nový školní rok.
Informace o pravidelných progra-
mech pro rodiče s dětmi od tří mě-
síců do čtyř let získají zájemci na na-
šich stránkách www.mcprostejov.cz

3. 9.–12. 9. budou probíhat 
dny otevřených dveří 8.30–12.00

Pravidelné programy pro ro-
diče s dětmi budou zahájeny dle 
rozpisu přihlášených skupin 17.9.

Aktuální informace o progra-

mech www.facebook.com/cipi-
sekprostejov

Vaše dotazy během léta zod-
povíme e-mailem:  
mcprostejov@centrum.cz

Přejeme dětem i dospělým 
krásné léto.

Aktivity projektu MC Cipísek-
-aktivní podpora harmonické ro-
diny jsou podpořeny z dotačního 
fondu Rodina MPSV, Statutárním 
městem Prostějov a Olomouckým 
krajem. -ms-

Program MC Cipísek 
srpen 2018

Zleva předseda OHK Prostějov Bohuslav 

Švamberk a předseda KHK OK Bořivoj Minář
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Kulturní léto 
v Senátu obsadili 
Hanáci

Ve sváteční den 5. července, kdy si 
národ připomíná příchod slovan-
ských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 
vyjely do hlavního města hned tři 
autobusy, jeden z Prostějova a dva 
z Němčic nad Hanou.

„Pro všechny účastníky byly za-
jištěny komentované prohlídky Se-
nátu, po nichž přišlo k duhu malé 
občerstvení, a po té následoval kon-
cert ve Valdštejnské zahradě. Ten 
se konal v rámci Kulturního léta 
v Senátu,“ přiblížila náplň dne radní 
Jana Halvadžievová.

Na zmíněném koncertě vystou-
pilo sedmdesát členů Dechového 
souboru ZUŠ z Němčic nad Hanou 
i němčický dětský taneční soubor. 
Senátorka Božena Sekaninová všem 
přítomným představila účinkující, 
pozdravila své krajany a mluvila 
o svém rodném kraji.

Atmosféru setkání plně vnímal 
i náměstek primátorky Pavel Sme-
tana. V ten okamžik byla totiž Vald-
štejnská zahrada zcela zaplněná 
diváky, kteří seděli i na trávnících 
všude kolem. 

„Podpořit své krajany přijeli i so-
kolové z Moravy ze Sokolského sletu, 
který se tou dobou v Praze také ko-
nal,“ připomněl intenzivní prožitek 
regionální sounáležitosti Smetana.

Právě tento úžasný kulturní zážitek 
tak zakončil nádherný sváteční den.

Jana Halvadžievová, 
Pavel Smetana

Pronitka v Praze
Ve dnech 1.–6. 7. 2018 se v Praze ko-
nal XVI. všesokolský slet. Účastnilo 
se ho na 20 tisíc cvičenců ze všech 
koutů naší vlasti, ale také krajané 
namátkou z Polska, Ruska, Francie, 
Austrálie i USA a Kanady…

Ale nemluvím zde jen o účasti 
na hromadných vystoupení cvičenců 
všech věkových kategorií na stadionu 
v Edenu. K sokolu patří neodmysli-
telně také kulturní a vzdělávací akce. 
Sletový průvod, výstavy Národního 
muzea a ČOS, mše v Chrámu sv. Víta, 
vystoupení na pódiích na Staroměst-
ském a Malostranské nám., v Tyršově 
domě, v Edenu, amatérská předsta-
vení v Národním divadle. Poslední 
ve svém výčtu mám Divadlo Kampa. 
To bylo určeno celý týden pro loutko-
vá divadla. Kašpárek-Sokol Pražský, 
Divadlo Divoloď-České Budějovice, 

Divadélko Frydolín-Hostivař a pro-
stějovské loutkové divadlo Pronitka.

Pětice herců souboru Pronit-
ka na svém výjezdním představení 
O perníkové chaloupce mohla nasát 
tu úžasnou atmosféru, která v Praze 
panovala. Všechno to hemžení, dis-
ciplína a soudržnost v nás zanechala 
hluboké a nesmazatelné zážitky. Dvě 
představení nám přivedla skvělé di-
váky, kteří, ať malí či velcí, se nechali 
plně vtáhnout do našeho netradič-

ního děje. A odměnili nás dlouhým 
potleskem. V superlativech o nás 
mluví také reportérka české televize 
(http://www.ceskatelevize.cz/ivysi-
lani/12359453265-xvi-vsesokolsky-
-slet-2018/218471291472105-sleto-
ve-minuty/titulky).

Poděkování patří všem hercům, 
kteří vzorně reprezentovali Sokol 
I Prostějov i statutární město Prostě-
jov. Lucie Hlačíková, 

principálka souboru

Tažení prostějovských loutkářů 
na hrad Helfštýn
V již déle než třicetileté historii Lout-
kového divadla Starost v Prostějově 
patřila vystoupení  na rozlehlém 
hradě Helfštýně k těm nejlepším, 
a divadelníky radostně vítaným. 
Ale přesto vinou objektivních sku-
tečností došlo k několikaleté pauze. 
Nyní se hrad Helfštýn za plného pro-
vozu opravuje, a tak se stal v neděli 
17. června cílem nejen desítek turis-
tů, ale místem vystoupení dřevěných 
i živých herců tohoto souboru, kte-
rému nejvíce sluší vstoupení v histo-
rických kulisách a pod širým nebem. 
A tak lakotná selka z pohádky Kou-
zelná Mošna, pro tento účel i s no-
vým „punk“ účesem a šátkem, který 
ji ještě vylepšil, a její černí čertovští 
služebníci dostali co proto na pódiu 
na helfštýnském 1. nádvoří. I Božena 
Němcová, autorka předlohy, by byla 

navýsost spokojena. Či překvape-
na?  Byla to dáma pokroková, takže 
to prvé má blíže k pravdě. 

A protože diváci i pořadatelé 
byli spokojeni, zdá se, že napřesrok 

Starost na Helfštýně potkáme opět. 
Tradice jest obnovena.

 I tento divadelní spolek podpo-
ruje statutární město Prostějov.

-ič-

Vzpomínka souboru KLAS na pana Jana Kadlece 
V minulých dnech jsme v souboru 

Klas vzpomínali na pana Jana Kadle-
ce. Byl to právě on, kdo stál u jeho zro-
du. V 70. letech minulého století mu-
sel z politických důvodů ukončit svou 
činnost v klubu Mánes. My v Kralicích 
jsme byli rádi, že přichází člověk s vel-
kými zkušenostmi a nadšením pro 
folklor. Stejný zájem měla skupina 

mladých lidí a pod záštitou JZD Klas 
postupně vznikal soubor, který tu pů-
sobí dodnes. Pan Kadlec byl umělecký 
vedoucí a choreograf. Starost o kroje 
a organizační záležitosti vzala na svá 
bedra p. Marie Nesvadbíková.

Díky panu Kadlecovi jsme se nau-
čili desítky hanáckých písniček a tan-
ců, o kterých jsme dříve neměli tuše-

ní. Jako zkušený choreograf vytvořil 
z jednotlivých tanců mnoho pásem, 
např. Legrut, Jaro, Svajba, Robota, 
Dožatá a další.

Po jeho smrti převzala starost 
o soubor Vladimíra Šolcová, která 
pokračuje v duchu odkazu p. Kadlece. 
O kroje a rekvizity pečuje Vendulka 
Répalová, ze které by měla p. Nesvad-

bíková radost.
Také pan Kadlec, 

když se na nás z ha-
náckého nebe dívá, je 
jistě rád, že pokračujeme v díle, které 
u nás v Kralicích na Hané před 47 roky 
započal.

Bývalí a současní členové 
souboru Klas (redakčně zkráceno)



33PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

SPOLEČNOST, KULTURA

INZERCE

RV
18
00
13
6/
16
2

spole n  za 
lep í d tství

Získejte  pro  své  dítě  to, 
co  opravdu  potřebuje!

Pomáháme zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

Jsme tu pro vás na www.patrondeti.cz.

RV
18
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1/
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PIVOŇKA NA FILMOVÉM FESTIVALU V PRAZE
Konečně je tady čtvrtek 7. 6. 2018, 
tak dlouho očekávaný a na Pivoň-
ce odpočítávaný den, den odjezdu 
do Prahy na filmový festival. Ten 
den bylo prostějovské hlavní nádra-
ží svědkem odjezdu rozradostněné 
a štěbetající skupinky lidí. Bylo to 
jedenáct klientů a čtyři pracovnice 
z Pivoňky, kteří zamávali Prostějovu 
a ubírali se ku Praze.

Při příjezdu do Prahy se na hlav-
ním nádraží celá skupinka pod ráz-
ným vedením paní Lucie bez pro-
blému a velmi spořádaně přemístila 
na tramvajovou zastávku a nastou-
pila do tramvaje, která nás zavezla 
do hotelu. Po dobré večeři v malé 
restauraci naproti hotelu a krátké 
procházce po okolí se rozcházíme 
do svých pokojů. A první den je 
za námi.

Další den jsme měli namířeno 
na nábřeží k Vltavě, kde se má celá 
skupinka nalodit na parník Vltava. 
Při čekání na parník nás čeká další 
překvapení. Redaktorka Českého 
rozhlasu chce s námi dělat rozho-
vor! A tak hlasy některých z nás 

bylo slyšet i z rádia. A pak dlouho 
s chvěním očekávaná plavba lodí 
po Vltavě i s promítáním soutěž-
ních filmů v podpalubí. Poté krátký 
rozhovor s moderátorem a převzetí 
ceny za účast. A už je čas vystupovat 
z lodi. Jsme v Davli, kde pod širým 
nebem probíhá koncert. Tak končí 
druhý den v hlavním městě.

V den galavečeru nás po cestě 
potkala malá komplikace – bouře 
a velké proudy deště. Do divadla při-
cházíme sice promoklí, ale s dobrou 
náladou a nadšením. A opět známé 
tváře: Vojta Kotek, Táňa Fischerová, 
Tereza Voříšková a další. A nadše-
ní se stupňuje v momentě, kdy jsou 
vyhlášeny nominace na cenu za mlu-
vené slovo. Nominován je i náš film! 
A je to pravda!!! Pivoňka se ocitá 
na pódiu! A cenu za mluvené slovo 
přebírá z rukou pana Rejžka Honzík 
Vintr a Renáta Ceconíková. Vlna nad-
šení a nekončící potlesk, velká radost 
a dokonce i chvějící se hlas a slzy. Tak 
končí poslední večer v Praze.

Teď už jsme zpět doma v Prostě-
jově, bohatší o cenu s festivalu a ně-

kolik nezapomenutelných zážitků. 
Také s dobrým pocitem, že i malá 
parta obyčejných lidí dokáže spo-
lupracovat na něčem neobyčejném 

a má odvahu s tím “vyrazit do světa„.

Autor: Lenka Kozáková 
s kolektivem pracovnic DS Pivoňka
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SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI ČERVNU 2018  
OSLAVILI SVÁ JUBILEA

70 let Sasín Jaromír

Rajtr Milan

Krmelová Dagmar

PaedDr. Kousalová Milena

Novák Oldřich

Rozsívalová Eva

Jelínková Jindřiška

Navrátilová Zdeňka

Kalandr Pavel

Doležel Ivo

Ing. Vysloužilová Olga

Letochová Zdenka

Adamčík Ladislav

Lechnerová Květoslava

MiIarová Jana

Zapletalová Jana

Greplová Libuše

Trunečková Miloslava

Šutová Jitka

Kotyzová Jana

Jordová Ida

Vymazal Václav

Poláková Božena

75 let Kolíková Helena

Konečný Jiří

Mejzlík Jaroslav

Pořízková Libuše

Dobiášová Zdeňka

Rozehnalová Růžena

Růžička Josef

Nesvorná Marta

Večerka Milan

Slavíková Jitka

Lacina Vladimír

Müllerová Jana

Přikryl Jaromír

Tandler Petr

80 let Zdráhalová Marie

Svoboda František

Fréharová Jarmila

Pospíšil Milan

Pospíšilová Markéta

Hanzlík Jan

Müllerová Marta

Sysel Milan

Galandák Vladimír

Kalabisová Ivana

Hromadová Jana

Žák Miloslav

Šugárková Marie

Sedláčková Anna

Ing. Burget Rudolf

85 let Grulichová Alena

Crhonková Milada

Márová Anna

Kašparová Ludmila

Opletalová Anna

Opluštil Ladislav

Čapková Blažena

Spáčilová Anna

Blažejová Anna

90 let Drobniček Josef

Bulejková Danuše

Toman Josef

Skládal Oldřich

Šťastná Květa

Kalandrová Věra

Hanák Zdeněk

Fialová Marie

Fichtnerová Marie

Tylšarová Jarmila

Ševčíková Věra

91 let Vysloužil Jaroslav

93 let Prokopová Jitka

Podolová Karla

Koláčková Zdenka

Pavlovská Dagmar

94 let Kvapil Miloslav

95 let Gronychová Anna

Martilíková Zdenka

98 let Čamková Jarmila

Zdravotnická škola zve  
znovu seniory ke studiu
Střední zdravotnická škola Prostě-
jov otevírá v prvním pololetí školní-
ho roku 2018/2019 již třináctý běh 
kurzu pro seniory, který má název 
Odpovědným přístupem ke stáří, 
zdravý životní styl a ochrana člověka 
za mimořádných událostí, který je 
pořádán díky finanční podpoře sta-
tutárního města Prostějova.

Je určen všem seniorům, kteří 
nechtějí jen sedět doma, ale chtějí 
se něco dozvědět například o těch-
to tématech: Mimořádné události 
– poskytování první pomoci, před-
cházení onemocněním, Relaxační 
a výtvarné techniky, Očista organi-
smu, Asertivita, Biologické potřeby 
a jejich saturace atd.

Veškerou problematiku předná-

šejí zkušení lektoři, kterými jsou vy-
učující na škole.

Kurz bude zahájen po letních 
prázdninách 2018, termín bude 
upřesněn všem přihlášeným, je 
v rozsahu třiceti hodin, vždy v od-
poledních hodinách a zájemci se 
mohou přihlásit buď na email: sko-
la@szdravpv.cz, kde uvedou hes-
lo KURZ SENIOR 13, telefonicky 
na čísle 582 343 861 anebo osobně 
na sekretariátu školy na Vápenici 3. 
Počet účastníků je omezen.

Předchozích dvanáct běhů kurzu 
se setkalo s mimořádným ohlasem, 
a jak uvedli sami účastníci, byl pro 
ně podnětem k většímu zájmu o sebe 
sama. Účastníci na závěr obdrží i cer-
tifikát o absolvování. -mm-

Výlety pro seniory v srpnu
Z nabídky výletů si určitě vyberou 
i ti, kteří sebou chtějí vzít vnoučata.

16. 8. čtvrtek – podíváme 
se na Hostýn, předtím se ale za-
stavíme v Přerově. Prohlédneme 
si venkovní expozici upozorňující 
na existenci Bratrské školy ve měs-
tě, ve které působil J. A. Komenský 
a projedeme se na lodi po Bečvě.

21. 8. – úterý – pojedeme 
do Vizovic. Dopoledne je na pro-
gramu prohlídka zámku a zámec-
ké zahrady, odpoledne exkurze 
ve známé likérce R. Jelínek spojené 
s ochutnávkou.

23. 8. – čtvrtek – vydáme se 
do krajiny břidlice. Dopoledne 
zavítáme do Muzea břidlice v Bu-
dišově nad Budišovkou. Potom se 
přesuneme na hráz přehrady Kruž-
berk a pěšky dojdeme do restaurace 
Velké sedlo, kde máme rezervova-
ný oběd. Odpoledne se podíváme 
na romantickou zříceninu hradu 
Vikštejn a výlet zakončíme v měs-
tečku Vítkov. Výlet doporučujeme 
těm, kteří mají dobrou kondici.

27. 8. – pondělí – podíváme 
se do Luhačovic.

29. 8. – středa – pojedeme 
do Brna do vily Tugendhat 
a do vily Löw-Beer. Vzhledem 
k velkému počtu zájemců o prv-
ní (březnový) termín už je i tento 
termín obsazený. Další termín je  
27. 11. A potom v březnu 2019.

A ještě bych vás pozvala na nej-
hranější Mozartovu operu Kou-
zelná flétna do Moravského diva-
dla v Olomouci 6. 9. Zajišťujeme 
vstupenky i dopravu do Olomouce 
a zpět.

Jako obvykle se můžete na vý-
lety přihlásit na prodejně v Pros-
tějově na nám. T. G. Masaryka 18 
(pondělí –pátek: 8:30–17:00 hod., 
sobota: 8:00–11:00 hod.), pro-
střednictvím internetu na webu  
www.filemon-baucis.cz. emailem 
na adrese: info@filemon-baucis.cz 
nebo telefonicky na čísle 728 337 983 
(během otevírací doby). 

Akce jsou pořádané ve spoluprá-
ci se Zdravým městem Prostějov 
a s podporou statutárního města 
Prostějov.

Jana Šmudlová

Hledám pamětníky vystoupení amerického zpěváka a banjisty Pete Seegera 
v Prostějově v březnu 1964. Ozvěte se prosím do redakce tohoto listu – 
budu vás kontaktovat.

Děkuji, Irena Přibylová

Kontakt na redakci: jana.gaborova@prostejov.eu 
Foto: z bookletu k desce, kterou Seeger v březnu 
1964 natočil
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HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Máte „prořízlou“ pusu?
Chcete změnu? Máte slušné nasazení?
Chcete si řídit svůj pracovní čas? Mluvíte rád(a) s lidmi? 
Chcete pracovat ve svém regionu?
Nevadí vám občas práce přesčas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?

  PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

Regionální vydavatelství 
(vydává Prostějovské radniční listy) 
rozšiřuje svou působnost a hledá

TALENTOVANÉ 
OBCHODNÍKY 

I ZKUŠENÉ 
MANAŽERY 
INZERCE!
Pošlete nám váš životopis na adresu 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, 
přidejte pár řádek motivačního dopisu 
a chytněte tak příležitost za pačesy!

Dělejte s námi úspěšné
obchodní zástupce, inzertní

poradce, manažery inzerce!

Designed by Kues / Freepik

Pomozte rodinám s vážně 
nemocnými dětmi 
24 rodin z Prostějova již dostalo fi-
nanční podporu nadace Dobrý an-
děl, která pomáhá rodinám, v nichž 
se dítě potýká s vážným onemocně-
ním. Díky každoměsíčním příspěv-
kům dárců – Dobrých andělů – mo-
hou všechny těžkosti zvládat lépe 
alespoň po finanční stránce. Pomoz-
te najít další rodiny, které tuto pod-
poru potřebují! 

„Dětí s vážným onemocněním, 
jejichž rodiny by potřebovaly finanč-
ní podporu, je mnohem více. Ro-
diče často neví, že u nás mohou 
o příspěvek požádat. Naší snahou 
je, aby se tato informace co nejvíce 
rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluza-
kladatel nadace Dobrý anděl. „Ně-
kterým rodinám poradí lékaři či 
sociální pracovníci přímo v nemoc-
nici, jiným pomoc doporučí pacient-
ské organizace. K mnohým z nich se 
ale i přesto tato informace nedosta-
ne,“ dodává. 
Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý mě-
síc podporují rodiny s nezaopat-

řenými dětmi, které zasáhlo váž-
né onemocnění. Typicky se jedná 
o onkologické onemocnění, selhání 
ledvin či jater, vážné metabolické 
poruchy, nemoc motýlích křídel 
a další těžká kombinovaná postiže-
ní. Kromě dětských pacientů podpo-
rují také rodiny s dětmi, v nichž one-
mocněl rakovinou jeden z rodičů. 
Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu 
s takto vážně nemocným dítětem, 
neváhejte jí pomoc nadace dopo-
ručit. Kontakt je velmi jednoduchý 
– stačí zavolat nebo napsat e-mail 
a pracovníci již zajistí vše potřebné. 
Důležité je nebát se ozvat, Dobří an-
dělé rodinám rádi pomohou. 
Staňte se i vy Dobrými anděly!
Stačí krátká registrace na www.dob-
ryandel.cz a můžete začít přispívat. 
Vaše finanční pomoc bude rodinám 
odeslána do posledního haléře. Díky 
svému Andělskému účtu si navíc 
můžete přečíst konkrétní příběhy 
rodin, kterým pomáháte. 

Markéta Křížová

UPOZORNĚNÍ SON

Po dobu prázdnin – červenec a srpen 2018 je nutné se do poradny SON ČR 
objednat telefonicky na číslech: ing. Lenhardt 777938973, Jitka Chytilová  
605 765 505.
Děkujeme za pochopení SON

Foto: ilustrační foto sídliště

Poděkování
Touto cestou bych ráda poděkovala městu Prostějovu za poskytnutí dotace 
na akci Bílý den v obci Hamry. Díky ní se mohla veřejnost seznámit s živo-
tem nevidomých a slabozrakých lidí.  

Zuzana Znojilová, Sociální pracovník TyfloCentra Olomouc
Regionálního pracoviště Prostějov
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cervenekontejnery.cz

Za každý 1 kg starého elektra vhozeného do červených kontejnerů, obdrží Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 1 Kč.

KAŽDÝ, KDO LETOS VHODÍ starý telefon, PC klávesnici nebo 
třeba elektronickou hračku do jednoho z našich červených 
kontejnerů, POMŮŽE HENDIKEPOVANÝM NAJÍT PRÁCI. 

NEVHAZUJTE
spotřebiče se zbytky jídla, 
nebezpečný odpad, plasty, 
směsný odpad, atd.

DO ČERVENÉHO 
KONTEJNERU PATŘÍ

drobné vysloužilé elektrozařízení 
s maximálním rozměrem 
51 x 36 x 40 cm

tarého elektra vhozeného do červených kontejnerů, obdrží Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 1 Kč.

TŘÍDIT 
STARÉ ELEKTRO 

SE VYPLATÍ

„Díky projektu Koruna za kilo jsem 
prošla rekvalifikací a získala tak práci“, 
říká Petra Bočková, zdravotně postižená.
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KULTURA, SPOLEČNOST

Baletní galavečer 
V zámeckém prostředí 
Plumlovský zámek připravuje opět 
na hradozámeckou noc opravdu ne-
tradiční a výjimečný program. I letos 
zde proběhne unikátní charitativní 
projekt Baletní Galavečer pod širým 
nebem s výběrem toho nejlepšího ze 
světových baletů na podporu revitali-
zace této kulturní památky, na který 
si Vás dovolujeme pozvat. Taneční 
show v režii a choreografii Roberta 
Balogha a v podání baletního sou-
boru Moravského divadla Olomouc 
se uskuteční v sobotu 25. srpna 2018 
ve 20 hodin na zámku Plumlov. Ten-
to unikátní projekt spojující krásu 
plumlovského zámku s krásou taneč-
ního umění byl vytvořen ve spoluprá-
ci s baletním souborem Moravského 

divadla Olomouc za finančního při-
spění Olomouckého kraje. 

Program je zatím ještě tajem-
stvím, diváci však uvidí výběr z těch 
nejznámějších scén z klasických, 
neoklasických i moderních baletů. 
Můžeme však prozradit již nyní, 
že mimo jiné diváci uvidí ukázku 
z adaptace Shakespearovy komedie 
Zkrocení zlé ženy, jejíž uvedení mělo 
letos v Moravském divadle Olomouc 
premiéru, a ve které britský sólista 
Paul Oliver získal za ztvárnění role 
Petruccia širší nominaci na Cenu 
Thálie. Dále to budou ukázky z před-
stavení Frida, Dáma s kaméliemi, 
Amadeus a Bolero. Galavečer bude 
doplněn také o variace moderní 

i klasické nových členů baletního 
souboru Moravského divadla Olo-
mouc. Na plumlovský zámek letos 
opět přijede bývalý tajemník Fred-
dieho Mercuryho Peter Freestone, 
takže diváky jistě potěší nestárnou-
cí melodie slavné britské formace 
QUEEN. Prostřednictvím ukázky 
z této inscenace se všichni takto 
budeme moci rozloučit s tímto oblí-
beným tanečním ztvárněním, neboť 
jeho uvádění se na jevišti Moravské-
ho divadla Olomouc v nadcházející 
sezoně na chvíli pozastaví. V hlavní 
roli frontmana skupiny vystoupí 
opět charismatický tanečník Ivo 
Jambor. 

Výjímečnost tohoto projektu tkví 

také v tom, že pro tento účel bude 
na nádvoří zámku postaveno spe-
cialní jeviště a hlediště, využívající 
dominantu nasvíceného zámku jako 
kulisu celého představení. V případě 
nepříznivého počasí budou k dispo-
zici pláštěnky. Pro diváky bude za-
jištěno i malé pohoštění na nádvoří 
zámku. Přijděte si tedy vychutnat 
tuto nevšední a netradičně podma-
nivou atmosféru.VSTUPENKY jsou 
již v předprodeji na kontaktních 
místech (CK FTL u Radnice Prostě-
jov, Zámek Plumlov)! 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
S pozdravem  

Ing. Edita Lachmanová  
a Mgr. Robert Balogh, Art.D.

Vlastimila zpívala v Otrokovicích 
Ještě jsme nestačili vydechnout 
po Jarním koncertu pěveckých sbo-
rů Vlastimila a Orlice spolu s dět-
ským pěveckým sborem ZUŠ, který 
se mimořádně vydařil, a již bylo 
před námi další vystoupení. Žen-
ský pěvecký sbor Vlastimila repre-
zentoval v sobotu 26. května město 
Prostějov na Festivalu ženských 
pěveckých sborů, pořádaný Unií 
českých pěveckých sborů a  konaný 
v tomto roce v Otrokovicích. Pod 
názvem "Ženská srdce" se tento fes-
tival poprvé uskutečnil v roce 2000 
a dnes patří již k tradičním akcím 
v této oblasti zájmové činnosti. Tuto 
významnou kulturní událost pod-
porují i představitelé pořádajících 
měst a krajů. Také město Prostě-
jov dlouhodobě podporuje činnost 
pěveckého sboru Vlastimila z pro-
středků veřejné finanční podpory 
a přispívá tak k reprezentaci kultury 
v oblasti pěveckého umění naše-
ho regionu. V pořádání festivalu se 
střídají jednotlivé sbory a pořádající 
sbor si vždy  zaslouží velké ocenění 
v přípravě a organizaci tohoto svát-
ku písní. Nejinak tomu bylo v Otro-
kovicích, kdy se festivalu zúčastnilo 
sedm pěveckých sborů včetně hos-
tů ze zahraničí. Vedle pořádajícího 
Ženského pěveckého sboru Otro-
kovice se představily sbory Pěvecké 
sdružení valašských učitelek  Vsetín, 
Ženský pěvecký sbor Hedvika  Va-

lašské Meziříčí, Ženský pěvecký sbor 
z Vizovic, pěvecký sbor Píseň TJ 
Sokol Jedovnice, hostující smíšený 
sbor z Maďarska a Vlastimila Pros-
tějov. Každému sboru byl vymezen 
čas na předvedení ukázky ze svého 
repertoáru spolu s videoprojekcí 
prezentace, kterou připravili pořa-
datelé. Vyslechli jsme skladby nej-
různějších žánrů, od úprav lidových 
písní po náročnější skladby a kantá-
ty našich i cizích autorů. Závěrečné 
vystoupení všech sborů společně 
patří již tradičně k vyvrcholení svát-
ku písní, pro letošek byly vybrány 
písně: lidová píseň Ta naša lavečka 
v úpravě L. Janáčka, valašská lidová 
Vyšla děvčina a Menuet z opery Don 
Giovani W. A. Mozarta v úpravě J. 

Zimáka pro ženský sbor.  Násled-
né posezení všech zúčastněných  se 
zpěvem i  tancem přispělo k příjem-
né atmosféře a prohloubení přátel-
ství a radosti. Zkrátka dá se říci, že 
se "ženská srdce" našla. Za dva roky 
by se pořadatelské taktovky měla 
ujmout právě naše „Vlastimila“, 
a tak již nyní promýšlíme, jak tuto 
výjimečnou událost dobře připravit, 
aby účastníci odjížděli z Prostějova 
stejně spokojeni jako my letos z Ot-
rokovic.

Předtím však v roce 2019 Vlas-
timilu čeká jiná významná událost 
a tou je 150. výročí vzniku pěvec-
kého spolku Vlastimila a také naše 
dirigentka Marie Hejdušková osla-
ví významné životní jubileum a 25 

let dirigentské činnosti. Příští rok 
v dubnu se uskuteční slavnostní 
koncert k tomuto výročí, pro který 
chceme připravit hodnotný pro-
gram. 

Na závěr jarní sezóny bychom 
chtěli velmi poděkovat všem příz-
nivcům našeho sboru za diváckou 
podporu na našich vystoupeních, 
protože koncert bez posluchačů by 
byl jen poloviční radostí ze zpěvu. 
Děkujeme také statutárnímu městu 
Prostějov za finanční podporu naší 
celoroční činnosti, která je citelnou 
a významnou pomocí především pro 
dopravu na festivaly a koncerty. 

Jitka Hubáčková, foto 
A.Bocanová
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SPORT

Převážně sportovní vzpomínky
VLASTIMILA KADLECE – VII. díl
Autor vzpomínek na často velmi 
úspěšné výkony prostějovských spor-
tovních týmů a sportovců, od roků 
po skončení druhé světové války, chce 
pamětníkům mnohé připomenout. 
A mladším prokázat, že Prostějov byl 
městem sportu i v minulosti. Naše 
Radniční listy to rády chtějí čtenářům 
umožnit, autorovy vzpomínky bude-
me přinášet na pokračování. Fotogra-
fie jsou z archivu Vlastimila Kadlece.
Jak jsem začínal jako „sporťák“
V šedesátých letech jsem se stal čle-
nem výboru fotbalového oddílu TJ 
OP Prostějov, měl jsem na starosti 
propagaci. Zajišťoval jsem tisk pla-
kátů k utkáním, fotografoval při zá-
pasech a psal o střetnutích TJ OP 
do novin národního podniku Oděvní 
průmysl, Prostějovský oděvář. Později 
i do okresního týdeníku Stráž lidu, ná-
sledně mě tam „zlanařili“ jako exter-
ního sportovního redaktora a v tomto 
zařazení jsem pak pokračoval ještě 
dlouho i v Prostějovském týdnu. 
Dlouhá léta jsem spolupracoval z po-
hledu sportu Prostějovska s Českou 
tiskovou kanceláří, Mladou frontou, 
brněnskou Rovností, Mladou frontou 
Dnes, a s Českým rozhlasem Olomouc 
Dodnes ještě vypomáhám v Prostě-
jovském deníku se středeční přílohou 
Prostějovský týden.

Vynikajícím předsedou fotbalové-
ho oddílu TJ OP byl dlouhá léta o čtyři 
roky starší Vladimír Janošek, v národ-
ním podniku OP byl ředitelem závodu 
střihárna. Dodnes se pro množství 
pěkných vzpomínek rádi navštěvuje-
me. Nedávno se mě zeptal, zdali vím, 
jakou my dva už dnes máme, i v této 
těžké době, jistotu. Prý jednu, že už 
nezemřeme předčasně. Potěšil mě.... 
Když musely ženy  
s manželi na fotbal....
A když jsme už u té legrace, a protože 
často říkám, že nejztracenějším dnem 
je ten, v jehož průběhu se ani jednou 
nezasmějeme, mohu nabídnout vtip, 

který se v minulosti vyprávěl na fot-
balových hřištích. (Mimochodem, ne-
vím, proč se už tehdy začaly objevovat 
vtipy zrovna o blondýnkách, prosím, 
aby mně krásné milé blondýnky ten 
vtip odpustily....) Jeden fotbalový fan-
da nakonec přesvědčil, nebo spíš do-
nutil, svou manželku, blondýnu, aby 
s ním šla na fotbal. Přesto, že v hledišti 
viděla řadu žen, které fotbal bavil, dá-
vala viditelně najevo špatnou náladu 
s nezájmem o dění na hřišti. Doslova 
vše protrpěla. Při cestě domů se jí po-
tom manžel ptal, jak se jí utkání líbilo. 
Řekla, že kdyby hráči do toho míče tak 
moc nekopali, že by se tolik nenabě-
hali. A když ani gól nepadl, takže ne-
chápe, proč se na takový fotbal vůbec 
chodí. Na námitku manžela, že domá-
cí tým přece zvítězil 2:0, reagovala tvr-
zením, že na hřišti viděla až do konce 
střetnutí napsané stále dvě velké nuly. 
Jemu nezbylo než jí vytknout, že ji 
zřejmě víc než fotbal zajímala „kadi-
budka“.... Dnes by už ostuda nehro-
zila, protože taková potřebná zařízení 
jsou už dlouho označována písmeny 
WC....
Kvalitu SK Prostějov  
uznával i Josef Bican
Jako už externí sportovní redaktor 
Stráže lidu jsem využil návštěvy Jose-
fa Bicana na Prostějovsku k vzájem-
nému rozhovoru. Byl členem týmu 
starých pánů pražské Slávie, už ale 
nehrál, po slavnostním výkopu seděl 
na lavici střídajících hráčů. Když jsem 
se ho zeptal, zda si pamatuje na před-
válečná a válečná utkání Slávie se SK 
Prostějov, tak i po dlouhém uplynu-
lém čase vysoké kvality hanáckého 
celku uznával. A vzpomínal na jedno-
ho prostějovského obránce, tvrdého 
prý jako dřevo, a že mu říkali „driv-
ko“. Připomněl jsem mu jeho jméno, 
vzpomněl si a řekl: „Ano, Omachlík, 
hodně tvrdý, ale vždy fér!“ Vzpomí-
nám si také na ještě dřívějšího pana 
fotbalistu pražské Slávie, brankáře 

Františka Pláničku. Toho jsem viděl 
když jsem byl dva roky na vojně v Kar-
lových Varech, byl tam také se starými 
pány Slávie. Také už nehrál a po slav-
nostním výkopu seděl po celý průběh 
utkání na míči u postranní lajny hřiště 
a utkání pozorně sledoval.

Dosti peněz na sport  
nebylo ani v minulosti
Za účelem možností získávat finanční 
prostředky do pokladny fotbalu TJ 
OP, později i pro oddíl boxu TJ OP 
a také pro Závodní klub ROH OP, 
jsem zajišťoval vystupování našich 
předních hudebních skupin a nejpo-
pulárnějších pěveckých interpretů 
v Prostějově. V divadelním sále Ná-
rodního domu, naproti v sále Závod-
ního klubu ROH OP, v někdejším 
Dělnickém domě ve Wolkerově ulici 
i v Letním kině na přehradě se před-
stavily skupiny Olympic, Rangers 
(Plavci), Apollo i mnohé další. Také 
Waldemar Matuška se svou budou-
cí manželkou Olgou, Josef Laufer, 
Josef Zíma, Hana Zagorová, Václav 
Neckář s Bacily, i mnozí další. Na ješ-
tě nezastřešeném zimním stadionu 
jsme měli orchestr Karla Vlacha ještě 
s Rudolfem Cortézem, Karlem Hálou, 
Milanem Chladilem a Yvetou Simo-
novou a také Karla Gotta s hudební 
skupinou Ladislava Štaidla. Ale když 
toto představení začalo, strhla se nad 
Prostějovem nevídaná průtrž mračen 
a vstupné jsme lidem vraceli....
Bájné Oděvářské plesy  
v sokolovně
Tradiční Oděvářské plesy v sokolov-
ně, pořádané fotbalovým oddílem TJ 
OP, poctili mimo jiných Eva Pilarová, 
to ještě s Jaromírem Mayerem, Gu-
stav Brom se svým orchestrem i sólis-
ty a také Yveta Simonová s Milanem 
Chladilem. Při jednáních s nimi jsem 
se přesvědčil o tom, že všichni jsou 
velmi milými a vstřícnými lidmi. Tak 
například s Gustavem Bromem v jeho 

brněnské vile, s Yvetou Simonovou, již 
dříve s Josefem Zímou, Karlem Štěd-
rým i dalšími. Nezapomenu na setkání 
s Milanem Chladilem v jeho pražském 
bytě. Jeho první bylo, že jako Moraváci 
si přece nebudeme vykat.... Když jsem 
se zeptal, za jakých podmínek na Odě-
vářském plese v Prostějově vystoupí, 
napsal mně Milan na lístek Simonová 
1.000,-, Chladil 1.000,-. Když jsem se 
s tím vrátil do Prostějova, ve výboru 
oddílu byli na mrtvici. Vždyť vynikají-
cím měsíčním platem byly tehdy dvě 
tisícovky. Ale uspěl jsem ujištěním, že 
když prodáme tisíc vstupenek po 30 
korunách a uhradíme veškeré nákla-
dy, že ještě i tak hodně zbohatneme.... 
Den před konáním plesu mně Milan 
telefonoval, že je trochu problém, že 
orchestr Karla Vlacha bude ve stejnou 
dobu hrát na plese v Kotvrdovicích, 
kde otevřeli nový kulturní dům. Že 
ale pan Vlach o slíbené účasti dvojice 
Simonová – Chladil v Prostějově ví, 
že v Kotvrdovicích budou do půlnoci 
zpívat Eva Pilarová s Karlem Hálou 
a teprve potom oni po příjezdu z Pro-
stějova. Že ale musíme přivézt paní 
Simonovou do Prostějova z hotelu 
v Blansku. Milan že přijede autem 
k prostějovské sokolovně. Jak prý se 
tam objeví bílá simka, to že je on. Paní 
Simonovou jsem autem přivezl, chví-
li v sokolovně zkoušela s orchestrem 
Miloslava Milotínského a pak jsme 
šli do Grandu na večeři. Objednala si 
z nabídky prý milovaného smažené-
ho kapra, ale Milan stále nikde. Paní 
Simonová mě uklidňovala, že Milan 
všude přijíždí na poslední chvíli. Až 
když jsem platil, objevil se v restau-
raci. Chtěl jsem, aby rychle povečeřel. 
Odmítl. „Není třeba,“ řekl, „zašel jsem 
nejdříve do kuchyně za kuchařkami, 
zazpíval jsem jim a dostal jsem řízek 
mezi dvěma chleby....“. To byl prostě 
Milan. Nakonec zpívali v sokolovně 
jen s doprovodem klavíru, nebyl už 
čas zkoušet s celým orchestrem.

POZVÁNKA
Přijďte s námi putovat Moravou. Moravská národní obec, oblast Olomoucko a klub SDŽ Prostějov pořádají v sobotu 25. 8. 2018  
pěší výlet z Plumlova, kolem přehrady a biokoridorem Hloučela do Prostějova. Vhodné i pro dříve narozené, nebo rodiny s dětmi.  

Sejdeme se v 8,10 před hlavním vlakovým nádražím. 
Kontaktní osoba: Martina Dudková – dudkova@zamoravu.eu, tel.: 702 985 065
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30Krakovská 14, 779 00 Olomouc, www.chocobonte.cz, tel.: 775 905 717

Poskytujeme náhradní plnění.

Rádi bychom Vám nabídli možnost netradiční prezentace Vaší fi rmy, pro ob-
chodní partnery nebo zaměstnance, formou kvalitní čokolády či ručně vyrábě-
ných pralinek, v originálním obalu s grafi ckou úpravou v designu Vaší fi rmy. 
Grafi ku Vám rádi zdarma připravíme. Originální obaly vyrábíme již od 30 ks.

Obdarujte své obchodní partnery
kvalitní čokoládou

Prezentujte svůj podnik vlastním obalem

ČOKOLÁDA

ve VAŠEM DESIGNU

HC REBELS 2017 
Prostějov 
"HC REBELKY Prostějov"
Jelikož hokej není již dávno domé-
nou pouze mužů, i Prostějov jde 
s dobou a vznikl zde hokejový tým 
žen. Trénovat jsme začaly na začát-
ku sezóny 2016/2017. Pro spoustu 
z nás to bylo vůbec první seznámení 
nejen s hokejovou výzbrojí a výstro-
jí, ale také první krůčky na hokejo-
vých bruslích. Zpočátku vypadaly 
naše tréninky velmi komicky, učily 
jsme se základům bruslení, hoke-
jová taktika byla prozatím hudbou 
budoucnosti. Přesto jsme to ne-
vzdaly a v listopadu jsme dokonce 
hrály svůj první přátelský zápas 
proti Bulldogs Brno. Ten se nám 
podařilo s pomocí „propůjčených“ zkušených hráček dokonce vyhrát. Následující 
měsíce probíhaly ve znamení tréninku s pukem a také zlepšování kondice a koordi-
nace na ledě. Postupem času jsme získaly na bruslích větší a větší jistotu a i přesto, 

že jsme nás druhý přátelský zápas s Bull-
dogs Brno prohrály, víme, že se neustále 
zlepšujeme. A naším cílem je zlepšovat 
se dál a dál, abychom v budoucnu mohly 
být zkušeným hráčkám 1. hokejové ligy 
žen kvalitní konkurencí ;) Tým HC RE-
BELKY Prostějov

Zdroj: webové stránky klubu



200 ml

Lékárna Mamed Prostějov 

Akční ceny produktů platné od 1. 8.–31. 8. 2018. 
Platí do vyprodání zásob.

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

www.aaaleky.cz

50 tbl

  klientské karty 

 internetový obchod www.aaaleky.cz

  lékárna se širokým sortimentem a příznivými cenami 

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

  obuv Santé  

  Sunar lékárna

150 ml 200+50 ml

125 g

40 tbl

129 Kč

30 tbl

2 tbl

153 Kč100 ml

20 tob

40 tbl40 tbl40 tbl

100 ml
45 Kč

159 Kč

679 Kč

125 g

135 Kč

109 Kč

145 Kč

599 Kč

239 Kč

30+10 tob

155 Kč

2 tbl

52 Kč
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