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BERANI – 21. 3. až 20. 4. Budete 
se zabývat malichernostmi místo 
toho, abyste řešili jen důležité zále-
žitosti. Ztratíte spoustu času vyřizo-
váním prkotin. Nedivte se potom, 
že vám spousta věcí unikne, zároveň 
přijdete o značnou sumu peněz. 
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Sluníčko 
a  teplo vás vyženou do zahrady, 
kde budete mít práce více než dost. 
Díky zahradničení se ale zbavíte 
stresu a přijdete na zcela jiné myš-
lenky. Konečně nebudete cítit zá-
vislost na práci. 
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Zby-
tečně se v různých ohledech držíte při 
zemi a místo toho, abyste se pokoušeli 
prosadit své názory, raději se spokojíte 
s názory druhých. Měli byste mít větší 
sebevědomí a snahu prosadit se. 
RACI – 22. 6. až 22. 7. Stihnete 
toho mnohem více, než si naplánu-
jete. Vaše výborná fyzická kondice 
bude mít za následek i daleko více 
aktivit během volna. Během víken-
du si navíc najdete čas na rodinu 
a chvíle strávíte společně.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Protože bu-
dete hodně arogantní, očekávejte 
hned několik střetů s  nadřízenými 
i kolegy v zaměstnání. A protože si 
budete chtít stále prosadit pouze 
svoji pravdu, očekávejte i  hrozbu 
výpovědi. 
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Čeká 
vás nutná návštěva zubaře. Bo-
lest chrupu už bude k  nevydržení 
a v žádném případě nespoléhejte na 
tlumící léky. Kvůli těmto zdravot-
ním problémům budete i nevrlí na 
rodinu a přátele. 
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Váš part-
ner bude nadšen a  čeká vás velice 
milé prostředí v  rámci rodinného 
kruhu. Důvodem je maličkost, 
z  práce budete v  těchto dnech 
domů docházet v přijatelnou dobu. 
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Jeden 
z vašich kolegů udělá hrubou chybu 
a vy jej na to upozorníte. Dotyčný 
vám bude velmi vděčný za to, že 
se vše odehraje v rámci maximální 
diskrétnosti. Najednou budete mít 
o kamaráda víc. 

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Al-
kohol může ve vašem případě nad-
měrně zatížit játra a  ledviny. Proto 
buďte velice opatrní a vyhýbejte se 
místům, kde by vás do pití alkoholu 
nutili. Bavit se můžete i jinými způ-
soby, například výletem do přírody. 
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 
20. 1. Po celý týden se na vaší tváři 
budou objevovat vrásky navíc. Do-
stanete se do kolotoče vyřizování 
nejrůznějších problémů, které se na 
první pohled jeví jako neřešitelné. 
Pomohou vám ale vlivní přátelé. 
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. V nejbliž-
ších dnech vás přepadne uklízecí mánie. 
Váš domov se rázem změní v  nepře-
hlednou zónu, kterou ovládne vysavač, 
chemické přípravky, košťata a  hadry. 
Požádejte partnera o výraznou pomoc. 
RYBY – 21. 2. až 20. 3. V posled-
ních měsících jste našetřili nějaké 
peníze, které byste právě nyní mohli 
v klidu utratit. Nakupujte ale pouze 
věci, které nutně potřebujete ke své-
mu životu. Neutrácejte za blbosti, 
které brzy vyhodíte. 

Konstelace hvězd Prostějova

OD 18. DO 24. 5. 2020
Z důvodu nařízení vlády ČR jsou všechny akce kvůli pandemii koronaviru odloženy nebo zrušeny.
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... tentokrát ze sortimentu:... tentokrát ze sortimentu: OPLATKY…

Mila 50 g 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90

Horalky 50 g 10,90 10,90 10,90 7,90 10,90 10,90

11,90 - 11,90 11,90 11,90 11,90

9,90 - 9,90 9,90 9,90 9,90

9,50 - 4,90 4,90 4,90 7,90

10,90 - 10,90 10,90 10,90 8,90

Oplatka je pokrm z  nekvašeného jemného tenkého těsta obvykle s  tlačeným 
vzorem. Oproti sušence bývá tenčí, plochá, netučná. V každém případě chutná 
a je mezi konzumenty oblíbená. Značku Míla či kávenky a oříškové miňonky 
koupíte za stejnou cenu ve všech marketech, mléčnou Delissu jsme objevili za 
nejvýhodnější cenu v Tesku, Bille a Kauflandu, na tomto místě se vyplatí i nákup 
horalky. Hořkou Fidorku pak nabízí nejlevněji Penny market.
 Ať vám chutná!
 Průzkum byl proveden ve středu 13. května.

Naše Naše 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních 
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 1.6. 2020 od 7:30 do 9:00 
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: 
Novosady, Mlýnská, Hřbitovní, 
Hliník, a dále č. p. 2, 231, 3 na ulici 
Horní brána a č. p. 660 a 13 na ulici 
Tyršova.
Obec: Prostějov
Dne: 2. 6. 2020 od 7:30 do 13:30 
hodin. Vypnutá oblast: ul. Krokova 
s č. 12 - 24, ul. Družstevní s č. 1. - 9. 
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 3. 6. 2020 od 7:30 do 9:00 
hodin. Vypnutá oblast: ulice: Palac-
kého - celá mimo č. 919, 965, 939, 
937, Pod Kosířem - celá, mimo č. 
163, ulice Sportovní - od ul. Palacké-
ho po MŠ (včetně) a č. 868, sídliště 
Sport s  č. 775, 774, 773, 772, 868, 
887, 866, Jakubské nám. od č. 98 po 
č. 105 vč. kostela, fary.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 3. 6. 2020 od 9:00 do 11:30 
hodin. Vypnutá oblast: vypnutá 
oblast: sídliště Sport s  č. 768, 769, 
770, 771, 772, 786, 791, 792, 793, 
847, 848, 864 + vedle novo,  865, 
146, novostavby RD ul. Palackého 
č. 919, 965.

Obec: Plumlov
Dne: 10. 6. 2020 od 7:00 do 15:00 
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: 
Bližník vč. MŠ, Na Aleji + č. 251, 
Podhradská, Zámecká (mimo areál 
zámku), ul. Boskovická jednostranně 
od bývalého kina č. 362  po č. 112 vč. 
nákupního střediska a druhá strana od 
č. 544 po Tyršovo nám., celá ul. U Par-
ku po č. 233 a dále ul. Sv. Čecha po č. 
229 a 297, Tyršovo nám. č. 158, 159, 
160, 180, 181, 183, 184, 186, banko-
mat, CETIN a.s. a celá ul. Krátká.
Obec: Vrchoslavice
Dne: 8. 6. 2020 od 7:30 do 15:30 
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně 
podél silnice od Mořic od č. 114 po 
č. 110 a 3 vč. ZŠ, MŠ. Oboustranně 
ulice za školou od č. 140 a  130 po 
konec obce s čísly 136, 8, 162 a 133, 
včetně ulice s č. 170, 158, 153, 176. 
Dále č. 5, 71, 72, kostel, oboustranně 
od č. 113 a 11 po konec obce směr 
Němčice ohraničený čísly: 138, 139, 
157, 40 a 53.
Obec: Vrbátky
Dne: 3. 6. 2020 od 7:30 do 15:00 
hodin. Vypnutá oblast: Vrbátky č. p. 
144, 181, 285.

Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 8. 6. 2020 od 7:30 do 15:30 
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: 
Havlíčkova, Šafaříkova, Chmelín. Jed-
nostranně ulice Horní brána od č. 271 
po č. 420. Oboustranně ul. Zahradní 
od ul. Šafaříkova po č. p. 133 a  471. 
Jednostranně Komenského nám. od 
č. p. 64 po 59, vč. č. p. 168 (ZUŠ).
Obec: Hluchov
Dne: 5. 6. 2020 od 7:30 do 14:30 
hodin. Vypnutá oblast: chaty u Stří-
brného potoka č. 15, 363, 17.
Obec: Prostějov - Držovice
Dne: 3. 6. 2020 od 7:30 do 13:30 ho-
din. Vypnutá oblast: část obce Dr-
žovice: ul. Olomoucká s č. 480, 498, 
496, ul. Anenská s č. 522, 520, 514, 
482, 478, 483.
Obec: Mořice
Dne: 8. 6. 2020 od 7:30 do 15:30 
hodin. Vypnutá oblast: oboustran-
ně hlavní ulice od č. 94 a  21 po 
konec obce směr Němčice s č. 152 
a  50. Ulice k  zámku vč. č.13, 123, 
100. Ulice od č. 180 a 108 po č. 163 
a 96. Odběratelská trafostanice Mo-
řice ZD (č. 300711).
 E.ON Distribuce a.s.

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

Stát vyslyšel připomínky Hospo-
dářské komory, Svazu obchodu 
a cestovního ruchu, Asociace ma-
lých a  středních podniků a  živ-
nostníků a  Komory daňových 
poradců, aby finanční podporu 
pro překonání koronavirové kri-
ze poskytl také společníkům ma-
lých společností s ručením ome-
zeným. Vládní návrh na denní 
500korunový příspěvek pro tuto 
skupinu podnikatelů projedná-
vají poslanci.
Podporu malých „eseróček“ Hos-
podářská komora prosazovala od 
začátku koronavirové krize. Stát 
v době, kdy – byť z pochopitelných 
důvodů – výrazně omezil byznys 
většině podnikatelů, nemůže z  fi-
nanční podpory vynechat desetiti-
síce podnikatelů, kteří fungují právě 
jako s.r.o.
„Není výrazný rozdíl například 
mezi majitelem malé restaura-
ce podnikajícím jako živnostník 
a  hostinským, který si z  adminis-
trativních nebo finančních důvodů 
otevřel hospodu jako s.r.o. Vítám 
proto přístup státu, který i této sku-
pině podnikatelů konečně pomůže. 
Nyní doufám, že předloha co nej-
rychleji projde Parlamentem, aby 
podnikatelé měli peníze na účtech 
co nejdříve,“ říká prezident Hospo-

dářské komory Vladimír Dlouhý.
Na podobě kompenzačního bo-
nusu pro s.r.o. se s  ministerstvem 
financí kromě Hospodářské ko-
mory podílely i další podnikatelské 
organizace. V  posledních týdnech 
se ukazuje, že programy, na jejichž 
přípravě vláda spolupracuje s lidmi 
z praxe, velmi dobře fungují.
„Po kompenzačním bonusu pro 
živnostníky je toto již druhý pro-
gram, na kterém s námi vláda spolu-
pracovala. Je vidět, že vláda díky spo-
lupráci s podnikateli dokáže vytvořit 
program, který pomáhá rychle a bez 
zbytečné byrokracie. Pevně doufám, 
že to bude inspirací i pro další minis-
try a  že společně dokážeme zatím 
hodně těžkopádnou a pomalou po-
moc podnikatelům i  jejich zaměst-
nancům zjednodušit,“ vysvětluje 
Tomáš Prouza, prezident Svazu ob-
chodu a cestovního ruchu ČR.
Projednávaná předloha v mnohém 
pomůže také rodinným firmám, 
které zpravidla podnikají právě for-
mou s.r.o. „Vítáme, že se podařilo 
prosadit v  této kompenzaci nejen 
dva společníky s.r.o., jak bylo pů-
vodně plánováno, ale i osoby blízké. 
To de facto znamená výhodu pro 
rodinné firmy. Také jsme prosadili, 
aby nebyli potrestáni ti jednatelé 
či společníci s.r.o., kteří někoho 

zaměstnávají – za to by měl každý 
podnikatel v  této zemi dostat bo-
nus, a  nikoli být vyloučen z  pod-
pory,“ popisuje místopředsedkyně 
představenstva Asociace malých 
a  středních podniků a  živnostníků 
ČR Pavla Břečková.
Na podobě kompenzačního balíč-
ku se podíleli odborníci na daňo-
vou problematiku, kteří jsou právě 
s  drobnými podnikateli v  denním 
kontaktu.
„Je velmi důležité, že Komora da-
ňových poradců ČR měla možnost 
podílet se na přípravě obou větví 
kompenzačního bonusu pro malé 
podnikatele. Daňoví poradci jsou 
svým klientům dlouhodobě nejblí-
že a velmi dobře proto znají jejich 
problémy i  potřeby a  dovedou je 
srozumitelně tlumočit zástupcům 
vlády,“ uvedl vedoucí sekce správy 
daní a poplatků Komory daňových 
poradců ČR Tomáš Hajdušek.
Společníci malých s.r.o. postiže-
ných krizí by podle návrhu novely 
zákona o  kompenzačním bonusu 
mohli žádat o  příspěvek 500 Kč 
denně. Čerpat by ho mohli i zpět-
ně, a to za období od 12. března do 
8. června. Celkem tak mohou malí 
podnikatelé získat za uvedené ob-
dobí bonus ve výši 44 500 Kč.
 Zdroj: TZ HK ČR

INFORMUJEINFORMUJE
Prostějované se v nastalém týdnu budou chovat jako utržení ze řetězu. Znovuob-
živlé obchody a další provozovny nás vyženou z domácností a najednou nebudeme 
vědět, co dřív. Zavládne tak chaos v našich plánech a budeme se chovat splašeně. Podporujeme 

Blokové Blokové 

Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění, které po odlože-
ní kvůli pandemii koronaviru začíná již zítra, tj. v úterý 19. května.
úterý 19. května - blok 16
Josefa Lady (severní obslužná), U Stadionu, U Stadionu – parkoviště, Za Velodromem, Valašská, Polišeňského, 
Hacarova, Hacarova – 3 parkoviště, U Stadionu – cyklostezka, Krapkova (J.Lady – Za veledromem)
čtvrtek 21. května - blok 17
Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova, Bří. Čapků, Tyršova - Pod Kosířem - cyklostezka podél trati, Tyršova, Sportovní 
(Pod Kosířem - Bří. Čapků), Olympijská, Sportovní - parkoviště (Pod Kosířem - Bří. Čapků), Pod Kosířem - parko-
viště 1, Pod Kosířem - parkoviště 2
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