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Vánoce opět přicházejí
Pro mnoho lidí je nejhezčím dnem 

Vánoc Štědrý den, den Adama a Evy 
a zejména den, kdy se lidé vzájemně 
obdarovávají.. Právě ty dárky ovšem 
vezmou mnoha lidem nejen energii, 
ale také nemalé finanční prostředky.
Ovšem bohatství člověka nespočívá, 
jak věděli již staří řečtí myslitelé, jen ve 
vlastnění nějakých hmotných statků, i 
když jistě mnohé nejsou bez půvabu a 
přitažlivosti, nýbrž daleko spíše v hod-
notách duchovních, jako jsou láska, 
přátelství, krása, umění, duševní klid, 
rovnováha, schopnost vyjít vstříc bliž-
ním, umět odpustit a v  řadě takových 
zdánlivě samozřejmých věcí, které však 
musí člověk v průběhu života často ob-
novovat , téměř by se dalo říci aktuali-
zovat.

Lidé se na Vánoce připravují dlouho 
dopředu, vymýšlejí nejrůznější dárky, 
chystají vánočku a různé pečivo, strojí 
se stromek a lidé se rozpomínají na sta-
ré zvyky.

Jeden zvyk, zdá se mi, však ustupu-
je poněkud do pozadí. Lidé se už na 
Štědrý den nepostí, aby uviděli zlaté 
prasátko, vůbec se zdá, že se lidé postí 
dosti málo, přestože střídmost v jídle a 
pití je nesporně zdravá orientace nejen 
o vánočním čase. A když jsme u té štěd-
rovečerní večeře, znám lidi, kteří jedí 
rybu, vánočního kapra, opravdu jen o 
Vánocích.

Nechci tady dělat reklamu zdravému 
životnímu stylu, ani nechci připomínat 
mizející zvyky, nicméně bych rád přispěl 
malinko k tomu, aby lidé vnímali vánoční 
dobu také jako dobu usebrání, hlubokého 
zamyšlení, ztišení, či dokonce medita-
ce.Prostě se na nějakou chvíli zastavit a 
položit si otázku, jaké má to moje věčné 
pachtění, nestíhání a vyvolávání stresu a 
negativních emocí vlastně smysl.

Mnozí vynikající filozofové dneška 
vyzývají ke skromnosti ve spotřebě, má 
to i svůj ekologický rozměr, vyzývají 
k hlubší komunikaci mezi lidmi, k pro-
hloubení přátelství a lidské pospolitosti.
Konzum a sobectví vytvářejí živné pro-
středí pro odcizení mezi lidmi.

Ze života se tak vytrácí spontánní 
radost a tolik potřebná naděje. Život 
člověka je pod ustavičným tlakem, zdá 
se, že zátěž spíše roste a že obranné me-
chanismy již tak nepůsobí.

Lidé by si to vše měli občas promy-
slet, a to nejen o Vánocích. Co s tím ? 
Asi je třeba začít tělesným zdravím, 
pořád platí to sokolské V zdravém těle 
zdravý duch.. Pak je třeba pěstovat i du-
ševní vlastnosti, začít třeba trpělivostí, 
nechtít všechno okamžitě a všechno 
najednou.Pokračovat se dá třeba stá-
lou ochotou naslouchat jiným,empatií, 
pak sebeovládáním, jak nás tomu učí 
už antická filozofie, především stoická.
Trochu jsme se vánoční náladě vzdálili, 
ale všechno souvisí se vším. Ve Váno-
cích je zakódovaná radost. Spočívá ve 
stále po věky se opakující informaci, 
že se v  Betlémě narodil Pán Ježíš.Naši 
předkové zpívali, radujme 
se, veselme se. Umíme se 
ještě na tuto informaci 
přeprogramovat ?

 Václav Kolář
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Připomenuli jsme si 22 let od 
pádu totalitního režimu. 
17. listopad uctilo vedení 
města Prostějova, zástupci 
policie, armády i kulturních 
a společenských organizací.
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Stejně jako každý rok, tak i letos vr-
cholí práce na městském rozpočtu. Lis-
topad a prosinec je období, kdy v Radě 
města Prostějova, ve Finančním výboru 
a zejména na semináři zastupitelů pro-
bíhá diskuse o tomto důležitém doku-
mentu. Tento rok je to ale poněkud jiné 
a projednávání jsou daleko více, než 
kdykoliv předtím, ovlivňována eko-
nomickou situací. A v této souvislosti 
nezbývá než vnímat tuto skutečnost a 
promítnout ji do konkrétních čísel.

Už na začátku jsme rozhodli, že u ne-
investičních výdajů bude opět uplatněn 
tzv. koeficient 0,9%, což znamená, že tyto 
výdaje budou kráceny až o 10%. Další 
zvláštností je i doporučení rady města, 
aby tzv. ostatní investice nebyly v  roz-
počtu jmenovitě uvedeny. Doporučením 
je, aby na rozpočtové kapitole byl schvá-
len limit pro tyto ostatní investice ve výši 
15 milionů Kč a v  průběhu roku by se 
rozhodovalo o uvolnění potřebných fi-
nancí na tyto investice. 

Teď bych se měl vrátit ke stavebním 
investicím, které jak zastupitele, tak i ob-
čany zajímají nejvíce. Rada doporučuje, 
aby do návrhu rozpočtu bylo zařazeno 
použití Fondu rezerv a rozvoje na dokry-
tí výdajů investic celkem 50,676.220 Kč. 
Znamená to tedy, že se uvažuje o kon-
krétních stavebních investicích ve výši 
99,5 mil. Kč. Samozřejmě, že budeme 

hledat další finanční prostředky z vlast-
ních zdrojů a určitě budeme pokračovat 
v úsilí o získávání dotací. Za určitou re-
zervu pro případné dofinancování u těch 
akcí, kde případně získáme dotace, bude 
m.j. sloužit i rozpočtová rezerva rady, 
kterou navrhujeme ve výši 40 mil. Kč. 
Zmiňovaná čísla jsou někdy podstatně 
nižší, než jsme byli v minulosti zvyklí, ale 
skutečnost, že výpadek v příjmech města 
v  oblasti tzv. sdílených daní, tedy daní, 
které vybírá stát a přerozděluje je obcím 
a městům, je někde kolem 24 milionů Kč, 
nám mimo jiné nedovoluje teď schvalo-
vat vyšší objemy zejména u stavebních 
investic. Základní potřeby města budou 
zajištěny, ale u dalších výdajů musíme 
být obezřetní.

Vážení čtenáři, dovolte mi ještě pár 
poznámek k  dalšímu velmi důležitému 
dokumentu, který na řadu let bude zá-
sadním způsobem ovlivňovat život i další 
rozvoj Prostějova.

Rada města bude doporučovat, aby-
chom neuspěchali projednání a schvá-
lení nového územního plánu a znovu se 
k některým záležitostem vraceli a hledali 
pokud možno optimální řešení. Takže, 
dovolte mi vyslovit přesvědčení, že k de-
finitivnímu závěru, jak má vypadat nový 
Územní plán Prostějova, dojdeme až 
v průběhu příštího roku.

 Miroslav Pišťák, starosta
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se uskuteční v úterý 20. prosince 2011 v obřadní síni prostějovské rad-
nice. Program i s orientačním časem projednání rozpočtu bude zveřejněn 
7 dní před stanoveným termínem jednáním mimo jiné i na webových 
stránkách města Prostějova www.prostejov.eu  (dále na Úřední desce a 
na vývěskách v příměstských částech).

O vánočních svátcích (24. -  26. 12. 2011), dále v sobotu 31.12. 2011 (Silvestr) a 
v neděli 1.1.2012 (státní svátek) bude Regionální informační centrum v zámku na 
Pernštýnském náměstí v Prostějově uzavřeno. 

V období mezi svátky  (27. – 30. 12. 2011) bude Regionální informační centrum 
v provozu standardně (9:00 – 17:00 hodin). 

Děkujeme za pochopení

Jednání Zastupitelstva města 
Prostějova o rozpočtu

UPOZORNĚNÍ:

Několik poznámek k přípravě městského rozpočtu na rok 2012

Vedení obchodního domu Prior 
Prostějov představilo začátkem listo-
padu na tiskové konferenci v  Národ-
ním domě vizuální prezentaci týkající 
se plánované rekonstrukce objektu 
uzavírajícího východní část náměstí 
T. G. Masaryka. Velkoryse pojatá re-
konstrukce změní tvář současné bu-
dovy na obchodní galerii, investora 
přijde na stovku milionů korun.

Zejména venkovní úpravy mají při-
spět k příjemnějšímu vzhledu objektu. 
Nevyužívaný balkon nad prodejnou 
pečiva bude odbourán a letní posezení 
vznikne na střešní terase. 

„Protože je obchodní dům součástí 
památkové zóny, obrátili jsme se včas 
na památkáře v Prostějově i Olomouci 
a došli ke kompromisu v otázce ven-
kovní rekonstrukce tak, aby nedošlo 
ke kolizi odborníků projektantů a pa-
mátkářů,“ uvedl zástupce Prioru Adolf 
Vlk. Vzniknou dva nové vstupy do ob-
jektu, bude zrušeno podloubí a zlepše-
ní energetické situace vyřeší zateplení a 
výměna výplní otvorů. Provozně bude 
obchodní dům řešen jako třípodlaž-
ní prodejní galerie s  přízemní pasáží, 

která téměř kopíruje  uličky původní 
historické zástavby. Podlaží budou pro-
pojena eskalátory a výtahem.Na střeše 
bude vybudován celoprosklený světlík 
sedlového tvaru pro osvětlení vnitřní-
ho atria. 

Nové obchodní centrum se bude také 
pyšnit novým názvem - ZLATÁ BRÁ-
NA. „Naše adresa Dukelská brána a 
blízkost domu se znamením zlaté stud-
ny rozhodlo o tomto příhodném názvu, 
který lépe zapadne do historických dis-
pozic,“ vysvětlil předseda představen-
stva. Po rekonstrukci se prodlouží pro-
dejní doba i na volné víkendové dny.

„Jako patriot města Prostějova, který 
zde s malými přestávkami bydlí dvaa-
sedmdesát let, říkám: zaplať Pán Bůh 
za každou iniciativu, která zkrášlí a 
zpříjemní centrum města,“ ocenil akti-
vity vedení akciové společnosti starosta 
města Miroslav Pišťák. 

Od roku 1973 se stala moderní stav-
ba Prioru zasazená mezi historické 
budovy památkové zóny už nedílnou 
součástí Prostějova. Pravděpodobný 
termín zahájení je druhá polovina příš-
tího roku. (jap/jg)

Prior Zlatou bránou?
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Občané Prostějova, kteří v rámci uskuteč-
něného průzkumu vyjádřili svůj zájem o bio-
nádobu či kompostér, si tyto nádoby odebrali 
na výdejních místech.  

Počínaje sobotou 19. listopadu 
2011 pak zahájila .A.S.A.TS  Prostě-
jov, s.r.o. ve městě svoz biologického 
odpadu. „Svozová vozidla projedou 
celé město včetně příměstských částí 
dle seznamu ulic, do nichž byly bio-
nádoby zapůjčeny občanům. Násled-
né svozy proběhnou vždy v  sobotu 
jednou za dva týdny. To znamená, 
že do konce roku budou bionádoby 
vyvezeny ještě 3., 17.  a 31. prosin-
ce v  době od 7.00 do 12.00 hodin,“ 
upřesňuje místostarosta Jiří Pospíšil 
s  tím, že nádoba musí být umístěna 
na adrese svozu komunálního od-
padu (venku), nikoliv například na 
zahradě. 

„Setkali jsme se i s dotazy na vyvá-
žení kompostérů. Obsah kompostérů 
se nevyváží, jak se někdy občané myl-
ně domnívají,“ upozornil Pospíšil.

Co	ukládat		
do	bionádob?

Do bionádob patří tráva, drny, listí, jehličí, 
zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, shrabky ze 
záhonů a trávníků, zemina z květináčů, odpad 
z řezu keřů i stromů (nastříhaný či štěpkovaný), 
kusové dřevo včetně přirostlé kůry, nepřirostlá 
kůra, seno, sláma, piliny, zbytky zeleniny, ovoce, 
odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané 
ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů), pytlíky 
od čaje, kávová sedlina a skořápky z vajec.

Co do bionádob nepatří?
Tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně 

živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zví-
řata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.

„Zavedení sběru bioodpadu v našem měs-
tě vychází z  požadavků legislativy ČR a EU, 
ve kterých jsou stanoveny podmínky k ome-
zení ukládání bioodpadu na klasické skládky. 
Vzhledem k tomu, že bioodpad tvoří více než 

40% komunálního odpadu, je systém oddě-
leného sběru jednou z možností, jak snižovat 
objem klasických skládek a přispívat k ochraně 
životního prostředí,“ uzavřel Pospíšil.

Náhradní	termín	pro	vyzvednutí	
nádob	na	bioodpad

Dnem 19. 11. 2011 byl ukončen výdej kom-
postérů a bionádob občanům, kteří se řádně 
přihlásili, že mají o ně zájem. Jelikož si všichni 
nahlášení zájemci bionádoby nevyzvedli, vy-
hlašujeme náhradní termín.

Dne 3.12.2011 v době 9,00 – 13,00hod. na 
sběrném dvoře na ul. Průmyslová si mohou 
kompostér nebo bionádobu vyzvednout jak 
řádně přihlášení občané, kteří se ještě pro 
bionádobu nedostavili, tak náhradníci, kteří 
se dohlašovali dodatečně po uzavření ankety. 
Nádoby budou vydávány do vyčerpání zásob.

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí MěÚ Prostějov

INZERCE

 JAKÝ POSTUP LZE OČEKÁVAT po veřejném 
projednání návrhu územního plánu Prostějov?
Projednávání návrhu územního plánu 

s  dotčenými orgány probíhalo do čer-
vence 2011; s veřejností pak běželo celé 
září 2011, kdy se všichni občané mohli 
seznámit s  vystaveným návrhem územ-
ního plánu nebo přijít své problémy 
konzultovat. Zájem o osobní konzultace 
projevilo přes sto občanů a organizací; 
internetové formy prohlížení pak využilo 
více než tisíc zájemců. Dále bylo podáno 
164 písemných připomínek a námitek od 
vlastníků nemovitostí, občanů, organizací 
a také odborných komisí města. Možnosti 
účasti na veřejném projednání návrhu ÚP 
Prostějov s odborným výkladem, které se 
uskutečnilo dne 4. října 2011 v přednáš-
kovém sále Národního domu v Prostějo-
vě, využilo na 130 občanů města. 

„V  současné době probíhá na půdě 
úřadu projednávání a vyhodnocování 
připomínek a námitek s dotčenými orgá-
ny. Vedení města jedná o dalším postu-
pu. Prosincovému Zastupitelstvu města 
Prostějova bude předložena informace 
s návrhem možného rozhodnutí o námit-
kách a způsobu vypořádání připomínek, 

podaných v rámci veřejného projednává-
ní.  V souladu se zákonem by v úvahu pro 
další postup přicházelo několik možnos-
tí. Pokud se vedení města rozhodne na 
provedení podstatnějších úprav  návrhu 
územního plánu, kdy se například vý-
znamně navýší zábor zemědělské půdy 
pro nově požadovanou výstavbu nebo 
budou dotčeny veřejné zájmy chráně-
né dotčenými orgány podle zvláštních 
právních předpisů, případně se částečně 
změní koncepce, bude nutné nové veřej-
né projednání. Termín lze přesněji určit 
až v příštím roce, protože vlastní úpravě 
územního plánu (pokud bude význam-
ná), může předcházet i schválení no-
vých pokynů včetně zohlednění kladně 
posouzených již podaných připomínek 
a námitek v  zastupitelstvu města. Podle 
této varianty pak se předpokládají nové 
námitky vlastníků pozemků a staveb 
dotčených touto novou úpravou. Nový 
územní plán by pak město mělo možná 
během příštího roku nebo také možná 
až v  roce 2013,“ vysvětlil místostarosta 
Zdeněk Fišer.

Pokud by došlo k  jakési „společenské 
shodě“ a byl zvolen rychlejší postup, 
který by nevyžadoval  podstatnou úpra-
vu návrhu územního plánu, mohlo by 
město mít nový územní plán již do po-
loviny příštího roku.  Menší úpravy by 
se dle potřeby projednaly individuálně 
s  dotčenými orgány, případně vlastníky. 

Otázkou je, zda tento rychlejší postup je 
vzhledem k  množství podaných připo-
mínek a námitek vůbec realizovatelný. 
Vyžadoval by totiž nutně od všech velmi 
vstřícný přístup k dosažení určité doho-
dy při respektování veřejného zájmu a 
akceptování předložené koncepce.

 -red-

Svoz bioodpadu

Město Prostějov v tomto roce pořizuje nový územní plán, jehož zadání bylo schváleno v září 2010 
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Fórum Zdravého města  proběhlo 24. 
října  2011 v přednáškovém sále Národ-
ního domu.  Příjemná, tvůrčí a přátelská 
atmosféra a k tomu živá diskuse, tak by se 
dalo charakterizovat  veřejné setkání oby-
vatel s vedením města i odborníky za úče-
lem najít a pojmenovat problémy, které se 
nás všech dotýkají.

Hlavním cílem setkání byla diskuse o 
výsledcích loňského setkání, ze kterého 
vzešlo tzv. „10P“. Na jednání fóra se před-
stavili realizátoři nejúspěšnějších grantů 
projektu Zdravého města – chůze s hole-
mi Nordic walking – paní Lenka Sehna-
lová, Odpovědným chováním ke svému 
zdraví, odpovědnosti ve stáří – prezento-
val Mgr. Martin Mokroš za Střední zdra-
votnickou školu.

V sále bylo několik desítek občanů i zá-
stupci vedení města v čele s místostarostkou 
a političkou Zdravého města RNDr. Alenou 
Raškovou.

Osm oblastí veřejného života - konkrétně 
veřejná správa a rozvoj města, životní pro-
středí, sociální oblast, zdravý životní styl, 
volný čas, vzdělávání, doprava 

a podnikání - vytvořilo pro účastníky 
setkání prostor k tomu, aby se otevřeně vy-
jádřili k  problémům našeho města.  Nově 
se do veřejného projednávání zapojili mla-

dí  lidé a studenti u devátého stolu pod ná-
zvem  – Aktivní účást mládeže a studentů 
na rozvoji Zdravého města. Jejich aktivní a 
otevřená účast byla velkým přínosem pro 
jednání v sále.

Jako největší problém označili občané za-
chování KaS centra (jeho přestavbu), nebo 
vybudování nového kulturně–sportovního 
centra.

„ Anketa prověří, jak dobře přítomní ob-
čané pojmenovali problémy nás všech. Vý-
stup z této ankety by měl korespondovat s 
výsledky jednání říjnového Fóra,“ nastínila 
RNDr. Alena Rašková, politička Zdravého 
města.

 S  využitím týmové práce, veřejných 
jednání a dalších metod byl vypracován 
seznam záměrů a cílů, kterých by mělo 
být dosaženo pro zachování udržitelného 
rozvoje. „Výsledkem společné práce je vy-
tvořený dokument „Plán zdraví a kvality 
života“, zahrnující nejen oblast zdraví, ale 
i životní prostředí, vzdělávání, kulturu, 
podnikání 

a podobně. Zkrátka lidé chtějí žít ve zdra-
vém městě,“ řekla RNDr. Alena Rašková.

O všech aktivitách Zdravého města jsou 
občané průběžně informováni v  regionál-
ním tisku, Radničních listech i na webových 
stránkách města -  www.prostejov.eu  -ad-

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA 2011
10P – Prostějov - Problémy očima lidí

Už víme, jaké jsou … souhlasíte s nimi?
Problémy vyplynuly z veřejné diskuse s občany našeho města v 
říjnu tohoto roku na Fóru Zdravého města. Cílem této diskuse i na ní 
navazující ankety je dát  Prostějovanům prostor, aby se vyjádřili k tomu, 
co v našem městě chybí, co by se mělo změnit/upravit/zajistit, aby všichni 
byli spokojeni s místem, kde žijí.

A N K E T A
Prosíme, abyste označili 5 problémů, které považujete 

 za nejaktuálnější, a které by dle Vašeho názoru měly mít v řešení 
přednost před ostatními.

 Zachování Společenského domu Prostějov, jeho přestavba, nebo    
    vybudování nového  kulturně-sportovního centra
 Rozšíření biokoridoru Hloučela (východně od Olomoucké ul.)
 Výchova ke slušnému chování a kulturnímu vystupování
 Revitalizace zahrad mateřských škol
 Rozšíření kapacity sociálních bytů
 Rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti
 Cyklostezky - budování
 Zlepšení komunikace mezi městským a dětským zastupitelstvem
 Osvěta a primární vzdělávání ml.generace při finančním hospodaření
 Vybudování venkovního kluziště
 Další problém, který zde není uveden ...................................................

..............................................................................................................

………………………………………………………………………………..
Pozn.  Problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim 

dáte Vy, svým hlasem!
SBĚRNÉ MÍSTO pro dotazníky: v informační službě Městského úřadu 
v Prostějov, RIC.  Dotazník je uveřejněn i na adrese www.prostejov.eu
VÝSLEDKY ANKETY budou k dispozici v místním tisku a na webových 

stránkách www.prostejov.eu bezprostředně po projednání výstupů Radou 
a následně Zastupitelstvem města (předpoklad je červen 2012).

Anketa je anonymní a realizována v rámci Projektu Zdravé město Prostějov.
Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas!

TERMÍN odevzdání dotazníku: 15. 1. 2012

10 problémů formulovaných
občany našeho města 2011

vás zve ve dnech 19. 12. - 21. 12. 2011
na akci „Chorvatský Polrajch“ v naší restauraci

Chorvatský kulinářský specialista BRANKO OGNJENOVIČ akademik v gastro-
nomii v těchto dnech bude u nás vařit  chorvatské, ale i netradiční chorvatské 
speciality a tímto vás srdečně zve na přehlídku svého kuchařského umění, 
nakteré se můžete předběžne podívat na stránkách

www.majstorkuhar.hr - galerija - BRANKO OGNJENOVIČ

 Na návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců JADRAN CLUB Prostějov,
 Kostelní - Hradební 17, Prostějov a  Marijan Šebek, tel.: 582 332 640

Restaurace - pizzerie JADRAN CLUB v novém
Od 31. 12. 2011 do 5. 1. 2012 bude restaurace - pizerie JADRAN CLUB 
uzavřena. Od 6. 1. 2012 se v novém JADRAN CLUBU budeme těšit na vaši 
návštěvu.
 Marijan Šebek a zaměstnanci restaurace - pizzerie

Restaurace - pizzerie JADRAN CLUB

INZERCE
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Přes 300 tun soli, 350 tun písku a 100 
tun drti je připraveno ve skladech 
společnosti .A.S.A. TS Prostějov 
na nadcházející zimu. Vozy prošly 
úpravou a dostaly nástavby na zimní 
údržbu – radlice, sypače a kartáče. 

Jako každý rok byl i letos před začátkem 
zimní sezóny schválen plán zimní 
údržby místních komunikací města 
Prostějova na zimní období 2011–2012, 
který přesně definuje, co, kde, v  jakém 
časovém limitu a jakým způsobem má 
být uklizeno. Prioritou jsou vždy hlavní 

tahy, komunikace před nemocnicemi, 
školami, úřady a zastávky MHD. 
Od začátku zimní sezóny je v  provozu 
non-stop dispečink, který dohlíží na 
situaci ve městě. Na tomto dispečinku 
pracuje ve směnném provozu šest 
dispečerů, kteří monitorují aktuální 
situaci na komunikacích a hlavních 
tazích. V  případě sněžení nebo 
námrazy vyšlou do ulic patnáct  vozidel 
osazených zařízením pro zimní údržbu 
a ruční metaře. 
Vylepšeními prošel rovněž vozový 
park. Společnost .A.S.A. TS Prostějov 

minulý rok zakoupila multifunkční 
komunální stroj značky Egholm, 
který je pro své malé rozměry vhodný 
na údržbu míst, kam se běžné stroje 
nedostanou, například zastávek nebo 
úzkých chodníků. Letos společnost 
investovala do nového vozidla značky 
Unimog, vybaveného radlicí a sypačem. 
O připravenosti techniky na zimu se byl 
osobně přesvědčit i místostarosta města 
Jiří Pospíšil. „Flotila patnácti vozidel pro 
zimní údržbu je ve skvělém stavu, takže 
věřím, že se nemusíme obávat první 
sněhové nadílky,“ uvedl.

Připraveni musí být lidé a technika a 
také dostatek posypového materiálu. 
Společnost .A.S.A. TS Prostějov musí 
nejen zajistit jeho dostatečné zásoby 
po celou zimu, ale také rozhodnout, 
kde a jaký posyp použít. I když je sůl 
používána velmi uvážlivě, ojediněle se 
mohou vlivem počasí i projíždějících 
aut nashromáždit podél komunikací 
její přebytky. Svoje podněty, týkající 
se zimní údržby, mohou obyvatelé 
Prostějova hlásit na non-stop 
dispečink na telefonním čísle 737 
242 155.  -moc-

.A.S.A. TS Prostějov je na zimu připravena

INZERCE

Angličtina pro děti Prostějov-Helen 
Doron Early English má za sebou Hal-
loween, který proběhl na přelomu října a 
listopadu. I když se vlastně začalo s Hal-
loweenem již o týden dříve v rakouském 
Zell am See and Bad Gasteinu, pak přišel 
na řadu Prostějov a ukončení halloween-
ských strašidláckých hrátek, povídání, 
písniček a říkanek se konalo v Drnovicích. 

Tento rok pojala Angličtina pro děti ko-
stýmy opravdu netradičně. Chodilo se totiž 
v pyžamu!  Halloween se otevíral zaklínáním 

dýně (pumpkin), která se proměnila v jeden 
ze symbolů Halloweena, a to laternu „jack-
o-lantern“. Vedle přehlídky nejrůznějších 
zvuků symbolizujících Halloween si děti 
vyrobily kapesní strašidlo, trick and treat 
tašku na dobroty a šikovné maminky zvládly 
i malou „jack-o-lantern“, se kterou dopocho-
doval pyžamový průvod až k prostějovské 
radnici. V Rakousku probíhala soutěž o 
nejdivočejší tanec a v Drnovicích zase létaly 
čarodějnice...

Již třetím rokem běží pod Angličtinou 

pro děti také Angličtina pro dospělé. 
„Rozhodli jsme se, že teď zkusíme nabíd-
nout dospělákům angličtinu v komorním 
osazenstvu - čtyři studenti na skupinu 
a to tak, aby se cítili příjemně a zkusili 
si angličtinu tak, jak se dá prožívat. Na-
bízíme tedy anglickou kavárnu, ve které 
budeme číst to, co čerstvě přináší denní 
tisk, respektive to zajímavé z něho,  a 
povídat si o tom, co se děje,“ komentovala 
novinku lektorka Eva Šmídová.  

Co nás s Angličtinou pro děti Prostějov 
čeká v prosinci? Studenti se už intenzivně 
připravují na malé divadelní představení o 
tom, jak se ztratily Vánoce, které je plánová-
no na čtvrtek 8. prosince v prostějovském di-
vadle a bude  poslední velkou akcí roku 2011 
pro všechny děti, rodiče a zainteresované 
rodinné příslušníky,“ prozradila Šmídová. 

Bližší informace a fotografie najdete na 
www.anglictinaprodetiprostejov.cz.   
 -in-

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV/HDEE
 Halloween v pyžamu a Anglická kavárna pro dospělé

Unikátní výstava Biblí byla k vidění začátkem 
listopadu v podkrovním sále prostějovské kni-
hovny. Návštěvníci mohli obdivovat české i 
zahraniční Písmo svaté, to nejstarší z poloviny 
16. století. S  velkým zájmem se setkala i Bi-
ble do nepohody, která po dobu výstavy 

našla své místo v akváriu plném vody. „Je vy-
robena se specielní hmoty, které ani „nepo-
hoda“ neublíží“, vysvětlili organizátoři akce. 
Výstavu zahájila místostarostka Ivana Hemer-
ková společně s  ředitelem knihovny Alešem 
Procházkou (na snímku vlevo).  -jg-

Výstava Biblí v knihovně uchvátila
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V pátek 4. 11. 2011 se v restauraci U třech 
bříz uskutečnilo setkání bývalých příslušní-
ků prostějovského 51. vrtulníkového pluku. 
Při této příležitosti se uskutečnil také slav-
nostní křest druhého doplněného a rozší-
řeného vydání mé knihy “Jedenapadesátý”. 
Kmotry knihy byli plukovníci v záloze Jiří 
Macura - poslední velitel pluku a Zdeněk 
Dvorník - první velitel letky vrtulníků Mi-
24. 

Anotace	od	Moniky	Maratové:

Kniha „Jedenapadesátý“ popisuje velmi 
čtivou formou kus historie našeho vrtul-

níkového letectva. Autor, známý letecký 
publicista a pilot Jaroslav Špaček, nám 
přibližuje dvacet let trvání prostějovského 
51. vrtulníkového pluku od jeho vzniku 
až po rok 1994, kdy byly vrtulníky přestě-
hovány na nedalekou základnu Bochoř u 
Přerova. 

S velkou dávkou vtipné nadsázky jsou v 
knize líčeny příhody z let (ne)dávno minu-
lých, kdy ještě vrtulníky bránily železnou 
oponu a naše armáda stála na stráži socia-
lismu a světového míru. Nechybí ani dříve 

utajované pozorování UFO nad Vranov-
skou přehradou, jehož byla posádka vrtul-
níku Mi-24 přímým účastníkem, či neuvě-
řitelná příhoda ze slovenské střelnice, kde 
vrtulník Mi-17 za letu ztratil posuvné dveře 
pilotní kabiny.

Kniha je určena nejen všem milovníkům 

našeho letectva a historie, ale také všem čte-
nářům, kteří mají rádi poutavé vyprávění ve 
stylu „veselých historek z natáčení“. Obsa-
huje také množství unikátních fotografií ze 
soukromých archivů a nejen těch letových. 
Hned v úvodu knihy zaujme například vý-
sadek prostějovských speciálů z vrtulníku 
Mi-24D, v závěru knihy zase několik netra-
dičních letovek s vrtulníky dříve nepřátel-
ského „západního“ bloku.  -šp-
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INTERNET
TELEVIZE

TELEFON

www.infos.cz
INFOS Art, s.r.o., Barákova 5, 796 01 Prostějov

Pro připojení volejte na 

tel. 588 882 111 nebo pište 

na e-mail: infos@infos.cz

INZERCE

Pane náměstku, v  jakém rozsahu bude 
zajištěna dopravní obslužnost v příštím roce 
v našem kraji?

Jako jeden z mála krajů udržíme dopravní 
obslužnost ať již železniční nebo linkovou au-
tobusovou i v příštím roce ve stejném rozsahu. 
Co se týká regionální drážní osobní dopravy 
je to zhruba šest milionů tzv. vlakokilometrů. 
Autobusová doprava bude v příštím roce opět 
ve  srovnatelném rozsahu zhruba 17,5  milio-
nů kilometrů. Celkové náklady na dopravní 
obslužnost v roce 2012 jsou plánovány ve výši 
asi 800 milionů korun. Dopravní obslužnost je 
naše priorita! Především nyní v  ekonomicky 
složitém období s vysokou nezaměstnaností je 
to velmi důležitá věc pro každodenní život na-
šich občanů. 

Jste také členem Výboru Regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Morava. Kdy 
začnou jezdit v Olomouckém kraji nové mo-
derní vlakové soupravy?

První nová vlaková souprava vyjede na regi-

onální tratě v říjnu 2012 a další dvě nové vla-
kové soupravy v průběhu následujícího roku. 
Nákup těchto nových vozidel jsme významně 

finančně podpořili z Regionálního operačního 
programu. V  rámci našich možností děláme 
vše proto, aby nádraží v našem kraji byla pro 
cestující bezpečná a se standardem jednadvacá-
tého století a také aby co nejdříve jezdily nové 
vlaky a autobusy. 

Jakou dotaci získal z Regionálního ope-
račního programu dopravce FTL, a. s., na 
pořízení nových autobusů pro městskou hro-
madnou dopravu?

Nákup deseti vozů pro MHD bude stát té-
měř 70 milionů korun, přičemž dotace z Regi-
onálního operačního programu je zhruba 23 
milionů korun. Cílem tohoto projektu je posu-
nout hromadnou dopravu k co největší kvalitě 
a spokojenosti občanů. Tato nová vozidla jsou 
nízkopodlažní s  ekologickým provozem na 
stlačený zemní plyn. Jejich součástí je plno-
hodnotný informační systém. Jedná se o nej-
modernější typ vozidel v kategorii městských 
autobusů.

Kdy se začne opravovat zdevastovaná 

rychlostní komunikace R46 mezi Vyškovem 
a Olomoucí, kde je od srpna snížena maxi-
mální rychlost na 100 kilometrů za hodinu?

Po našem velkém tlaku na zástupce Mini-
sterstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic 
se již začalo pracovat na opravě této důleži-
té komunikace, která je v havarijním stavu. 
Do konce tohoto roku Ministerstvo dopra-
vy vyčlenilo 140 milionů korun na výměnu 
středových svodidel. V příštím roce by mělo 
dojít k rekonstrukci vozovky za zhruba 200 
milionů korun. V roce 2013 by tyto opravy 
měly být dokončeny za přispění částky ve 
výši 62 milionů korun. Naší snahou však je, 
aby tyto opravy byly dokončeny co nejdříve a 
rychlost byla opět vrácena na původních sto 
třicet kilometrů za hodinu.

Co byste popřál v  adventním čase obča-
nům města Prostějova?

Dovolil bych si popřát krásné a klidné prožití 
adventního času a také pevné zdraví a štěstí na 
lidi.  -red-

V adventním čase jsme požádali o rozhovor k dopravní problematice náměstka hejtmana 
Olomouckého kraje a člena Rady města Prostějova Mgr. Aloise Mačáka, MBA

„Jednapadesátý“ pokřtěn
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Blíží se Vánoce a Novoroční přecevzetí a 
je mnoho takových, kteří uvažují o dietě, jak 
zhubnout a mít tu „správnou“ postavu. Od-
povědi hledáme v nejrůznějších časopisech, 
na internetu, kde nacházíme často rozporu-
plné návody na tu správnou dietu, jsou nám 
doporučovány, a ne moc levné, zaručené pro-
středky, po kterých zaručeně zhubneme. Tak 
se zmítáme mezi nejrůznějšími dietami, kon-
zumujeme nejrůznější zázračné preparáty a 
tloustneme a stojí nás to čím dále více peněz. 
Některá tvrzení o výživě se opírají o pseudo-
vědecká zjištění, takže můžeme slyšet i takové 
nesmysly jako např. vědci zjistili (tady násle-
duje jméno nějakého super profesora, které 
se nedá ověřit), že indiáni třeba v Amazonii 
jedí nějaký druh červa, či nějakou bylinku a 
proto nemají rakovinu. Takže stačí, jíst stej-
ného červa a stejnou bylinu a celý svět bude 
zdravý.

Existuje vůbec ta optimální dieta? Stačí se 
trochu zadívat do historie, podívat se kolem 
sebe a je nám jasné, že nelze najít univerzální 
recept. Dokonce ani ono známe jednoduché 
doporučení: „stačí nejíst“, je jaksi kontrapro-
duktivní.

Již v Antice se lidé dělili podle povahy na 
sangviniky, choleriky, melancholiky a fleg-
matiky. Podle vizáže na člověka piknického 
(silného), astenického (hubeného) či atle-
tického (svalovce). Jistě každému je jasné, že 
jestliže nelze jednoduchým univerzálním do-
poručením změnit povahu člověka, tak stej-
ně nemůžeme změnit i jeho postavu. To jak 
vypadáme, je nám do značné míry dáno dě-

dičností a snaha, bez znalosti sama sebe, tuto 
situaci nějak změnit, těžko povede k úspěchu. 

Jaký je tedy ten „ zaručený recept“? V prvé 
řadě musíme respektovat svůj metabolizmus. 
Jiné potřeby má dítě, jiné dospělý člověk, jiné 
muž a jiné žena. Jinak se stravují lidé v Indii, 
jinak v  Americe a jinak v  České republice. 
Kde tedy hledat odpověď? Tak jak je každý 
z  nás jedinečný, tak existují naprosto indi-
viduální nároky na výživu každého z  nás. 
Mluvíme o metabolických typech.  Tato ty-
pologie, respektive způsob našeho trávení, 
potřeby našeho organizmu, je dána dědič-
ností, prostředím a dlouholetým vývojem 
společnosti, ve které se nacházíme. 

Jaké jsou ty základní metabolické typy? 
Na jedné straně je to masožravec a na zce-
la opačné zase vegetarián. Mezi nimi je celá 
řada přechodných typů. Pokud bychom chtěli 
charakterizovat jednotlivé mezní typy, tak ma-
sožravec – přesněji bílkovino-tukový typ, je 
člověk, který má velmi rychlý metabolizmus 
a dobře tráví tuky. Na straně opačné, vegeta-
rián – tedy sacharidový typ, tuky a bílkoviny 
tráví velmi obtížně a jeho metabolizmus je zase 
pomalý.  Na základě toho pak stanovujeme di-
etní doporučení jednotlivým typům. Pro bíl-
kovino-tukový metabolizmus platí, že mohou 
konzumovat bez problémů stravu obsahující 
maso a tuky, ale musí velmi striktně omezovat 
ve své stravě cukry (zejména jednoduché). Pro 
sacharidový metabolizmus zase platí, že masi-
tá a tučná strava je pro něj obtížně stravitelná 
a naopak je pro něj žádoucí strava s obsahem 
cukrů, ovoce apod. Zde bych chtěl zdůraznit, 

že u žádného metabolického typu nelze vy-
loučit žádnou složku potravy, je pouze nutné 
respektovat jen určité poměrné zastoupení 
jednotlivých základních živin. Takže poměr 
cukrů : bílkovinám : tukům je pro bílkovino-
-tukový 40:30:30, kde cukry mají být zastou-
peny hlavně složitými cukry (polysacharidy).  
Pro sacharidový metabolizmus pak je vhodný 
poměr 60:20:20, kde tuky by měly být více 
rostlinného původu a pokud se týká masa, tak 
by mělo převažovat lehké dietní maso, jako 
jsou ryby a drůbež. Jedinou společnou potra-
vinou, které není nikdy málo a která je důležitá 
pro oba typy, je dostatek zeleniny a hojnost 
vlákniny ve stravě pro oba typy. 

Ještě jednou chci připomenut, že existu-
jí mezistupně, mezi oběma metabolickými 
typy. Prvním naším úkolem by tedy mělo 
být určit si, která varianta u mne dominuje. 
To zjistíme nejprve tím, že si budeme všímat, 
po kterých jídlech nám je špatně a které nám 
naopak nedělají žádné zdravotní problémy 
(těžko od žaludku, špatné spaní, pálení žáhy 
atd.) Pak si také všimneme stravovacích ná-
vyků našich předků. Dále si všímáme svých 
pocitů, zda máme stále hlad, jsme nervózní, 
unavení apod. Existuje také řada testů, které 
můžeme najít na internetu o metabolických 
typech. Detailní rozbor typologie metaboliz-
mu je trochu náročnější, ale věřím, že v době 
internetu, není problém si najít podrobnější 
informace, případně je možná i konzultace 
s odborníky na výživu. Odměnou nám pak 
bude, že budeme jíst to, na co máme chuť, 
budeme se cítit dobře a naše postave nebude 

přetékat nadbytečnými kilogramy.
Přestaňte tedy bojovat se sebou samým, 

začněte poslouchat svoje tělo a dejte také na 
zdravý selský rozum. Postupně si vybuduj-
te svoje vlastní jídelníčky. Navíc stačí při-
dat pouze více zeleniny a vlákniny (která je 
v Česku všeobecně velmi málo zastoupena). 
Strava musí být také pestrá, což nejrůznějším 
dietám chybí, ty bývají příliš jednostranné a 
nevyvážené, proto se nám každá dieta brzo 
znechutí. Kdo se cítí dobře při vegetariánské 
stravě, ať je vegetarián. Komu prospívá masitá 
strava, ať jí klidně řízky. Pro ani jednu skupi-
nu však není vhodný přílišný extremizmus. 
Pestrost stravy a určitá střídmost je vždy na 
místě. Když k tomu přidáme trochu pohybu, 
určitě to bude našemu tělu prospívat.

Na závěr Vám chci popřát dobrou chuť u 
štědrovečerního stolu a věřím, že Vaše posta-
va neutrpí žádnými kily navíc, pokud bude 
hostina odpovídat vašemu metabolickému 
typu. Když k tomu přidáme krátkou procház-
ku, třeba na „půlnoční“, bude vše v nejlepším 
pořádku.                                                  Dr. R. Jelínek

Diety, fenomén dnešní doby

Komise prevence kriminality ve městě Pro-
stějově je zřízena Radou města Prostějov jako 
její poradní orgán. Na jednání komise, jak již 
napovídá sám její název, jsou projednávány 
záležitosti preventivních aktivit, bezpečnosti a 
pořádku   ve městě. 

Komise se schází jednou za měsíc s výjimkou 
měsíce července a srpna. V současném voleb-
ním období má komise  9  členů, kteří zastupují 
jednotlivé strany politického spektra, předsedky-
ní je radní Mgr. Milada Galářová, tajemnicí  Mg. 
Bc. Pavlína Dočkalová, která je zároveň manaže-
rem prevence kriminality. Jeden z členů JUDr. 
Jiří Pudil je zároveň i členem Komise prevence 
kriminality a drogových závislostí Rady Ol. kra-
je, a tak mají členové naší komise  informace o 
tom,co se děje v této oblasti na krajské úrovni.

 Na  každé zasedání komise jsou zvá-
ni také členové z řad odborné veřejnosti, 
jejichž práce se dotýká primární či sekun-
dární prevence kriminality, a to např. 
zástupce Kontaktního centra Prostějov, 
střediska Probační mediační služby Pro-
stějov a  Městské policie Prostějov, kdy 
poděkování patří zástupci ředitele MP 
PhDr. Liboru Šebestíkovi za přípravu ma-
teriálu na zasedání komise stran bezpeč-
nosti a veřejného pořádku ve městě. Jsou 
zváni i odborníci zabývající se např. pro-
blematikou národnostních menšin, do-
mácího násilí apod. V letošním roce jsme 
tak mohli přivítat por. Bc. Evu Čeplovou, 
tiskovou mluvčí Policie ČR Územního 
obvodu Prostějov, Mgr. Drahomíra Šev-
číka, koordinátora Intervenčního centra 
pro osoby ohrožené domácím násilím 
Olomouc, Bc. Michala Poláčka, krajské-
ho manažera prevence kriminality KÚ 
Olomouckého kraje, npor. Bc. Petra Ko-
číře, vedoucího obvodního oddělení PČR 
Prostějov 2 a Mgr. Marketu Kobližkovou, 
romskou poradkyni MěÚ Prostějov.

Komise prevence kriminality zároveň 
slouží jako pracovní skupina, ve které jsou 
projednávány   projekty prevence kriminality 
ve městě, které usilují o získání dotace z Mini-
sterstva vnitra ČR. I v letošním roce naše pro-
jekty uspěly a město získalo na jejich realizaci  
částku 644 tis. Kč.

Součástí jednání komise jsou i návštěvy 
institucí, zabývajících se preventivními ak-
tivitami, jako je např. Kontaktní centrum či 
nízkoprahové zařízení  pro děti a mládež. 
V  tomto roce členové komise též navštívili 
operační středisko Městské policie Prostějov 
a seznámili se tak s technickou a organizační 
stránkou městského kamerového dohlížecího 
systému.

Komise prevence kriminality může předklá-
dat Radě města Prostějova náměty a doporučení 
k aktivitám, dotýkající se prevence kriminality ve 
městě a např. k projednávání rozpočtu městské 
policie na další kalendářní rok.

Do budoucna by se komise ráda zasadila o 
širší prezentaci prevence kriminality ve městě 
Prostějově na webových stránkách města. 

Vzhledem k tomu, že se blíží čas nejkrás-
nějších svátků v roce-Vánoc, z pozice naší ko-
mise bychom rádi  připomenuli obyvatelům a 
návštěvníkům našeho města opatrnost, obe-
zřetnost a bdělost při nakupování a pohybu 
po našem městě tak, aby vánoční svátky byly  
klidné a bohaté pro ně a nikoli pro kapsáře a 
zloděje.

Mgr. Milada Galářová, předsedkyně komise
Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová,tajemnice komise

Činnost komise prevence kriminality v roce 2011
Pod názvem nového  projektu  Dobrovol-

nického centra ADRA v Prostějově „Bavíme 
se s dobrovolníky“se neskrývá nic jiného, než  
snaha dobrovolníků zpříjemnit dny seniorům, 
kteří pobývají v zařízeních sociálních služeb. 
Dobrovolníci si pro seniory připravili netradič-
ní zábavu v podobě hry „Bingo“. Při hře pomá-
hají dobrovolníci seniorům s vyhledáváním a 
označováním čísel vylosovaných z osudí. Ten, 
komu se jako prvnímu podaří označit všech-
na čísla v hrací kartě, zvolá Bingo a získává 
drobnou odměnu. Hra se setkala s takovým 
ohlasem, že i po vyčerpání všech odměn se 
pokračovalo ještě v několika kolech. Další ak-
tivitou připravenou pro seniory je „Měsíční 
křížovka“. I ta probíhá za aktivní účasti dob-
rovolníků a našla si již své pravidelné luštitele. 
Do budoucna je naplánováno pokračování 

v těchto činnostech a také realizování nových 
připravovaných akcí.

Finanční prostředky na odměny pro seni-
ory věnoval Hanácko - horácký rozhled, o.s.. 
Toto sdružení není ale jediným, kdo se podílí 
na finančním zabezpečení projektů a provozu 
Dobrovolnického centra ADRA. V roce 2011 
činnost podpořilo MV ČR, Město Prostějov, 
Sezako Prostějov s.r.o., Olomoucký kraj, Ing. 
Sokolová a další dárci.

Tímto chceme všem, kteří nás finančně 
podporují, ať již drobnou mincí do poklad-
ničky nebo větší částkou, moc poděkovat. Bez 
jejich pomoci by se nám nedařilo podobné 
projekty realizovat.

Kontakt: Dobrovolnické centrum ADRA, 
Rostislavova 26, Prostějov,  email: dcpv@adra.
cz , tel. 734 390 914.

„Bavíme se s dobrovolníky“

INZERCE
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V polovině září letošního roku byl do-
končen další úsek ze sítě cyklistických 
stezek města Prostějova. Jedná se o cyk-
listickou stezku Moravská – Myslbekova 
– Sídliště svobody.

Tato cyklistická stezka byla vybudo-
vána na základě podnětu občanů v rám-
ci připomínek k  návrhu zadání nového 
územního plánu.

Cyklistická stezka je napojena na ko-
munikaci v ulici Moravská a pokračuje 
kolem oplocení průmyslového areálu 
Galy k ulici Myslbekova. Na tuto trasu 
navazuje cyklistická stezka, která vede 
podél oplocení aquaparku k  Sídlišti 
svobody, kde se napojuje na místní ko-
munikaci. Součástí cyklistické stezky 
je i lávka, která umožňuje přejezd cyk-
listů přes umělé koryto vodního toku 
Mlýnský náhon. Zároveň bylo podél 

stezky vybudováno nové veřejné osvět-
lení s 16 stožáry.

Stezka by měla sloužit jak pro pěší tak 

cyklistickou dopravu v  obou směrech a 
její celková délka je 490 m. Vybudování 
cyklostezky stálo 5,4 mil Kč.

Investiční akci dodavatelsky zajistila 
firma INSTA CZ.

 Bc. Iva Veselá, ORI

Další úsek cyklistické stezky realizován

O dotaci na opravu domovních olově-
ných rozvodů může zažádat vlastník nebo 
spoluvlastník domu s domovními olo-
věnými rozvody vody nebo společenství 
vlastníků jednotek vzniklé podle zákona 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve zně-
ní pozdějších předpisů. Výše neinvestiční 
dotace je 10.000 Kč na 1 byt v domě. Pod-

mínkou pro získání dotace je předložení 
protokolu dokládajícího výsledky Moni-
toringu obsahu olova (vyšší než 10 mg 
olova v litru pitné vody u spotřebitele) a 
doložení technického řešení, zpracova-
ného oprávněnou osobou, obsahujícího 
rozsah a technologický postup oprav vč. 
předběžného položkového rozpočtu.

Termín ukončení přijímání žádostí je 17. 2. 2012. 
Žádosti se podávají prostřednictvím elektronického 
formuláře a následně písemně včetně povinných 
příloh na podatelnu ministerstva. Veškeré podmín-
ky a požadované dokumenty budou uveřejněny na 
www.mmr.cz >  Bytová politika > Dotace a progra-
my > Programy podpory bydlení pro rok 2012 .

Ing. Karina Vypušťáková, ORI

Dotace na opravy domovních olověných rozvodů
Dne 15. 11. 2011 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu na předkládání žádostí o dotace z programu 
Podpora bydlení. V rámci programu jsou mimo jiné podporovány výměny domovních olověných rozvodů.

INZERCE
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Okrašlovací spolek spolu s Mateřským centrem

Cipísek se letos opět zapojí do projektu Český

Ježíšek, spočívající ve vypuštění co největšího

počtu balónků s přáníčky Ježíškovi po celé

České republice v jeden okamžik. Letos tato

akce připadne na pátek 9. prosince.

„Pouštět balónky budeme opět z Perštýnského

náměstí od zhruba 15:15 hodin. Pro děti bude

rovněž připraven andělský kočár, ze kterého,

pokud napíšou přáníčko, dostanou sladkost,“ pro-

zradila předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada

Sokolová. Maminky s dětmi nemusejí mít s akcí

žádné starosti, stačí přijít na místo a převzít baló-

nek. Letos však proběhne u této procedury malá

změna, protože děti budou balónky namísto pro-

storu před kavárnou dostávat v nedalekém Kině

Metro. „Dříve se nám při přechodu na místo

konání balónky zamotávaly do sebe, a při

samotném předání dětem pak docházelo k řadě

prodlev,“ uvedla Milada Sokolová, která doufá, že

tato změna rodiče s dětmi od účasti na akci neod-

radí. Přispět by k tomu mohlo i to, že oproti

loňskému roku, kdy bylo balónků nedostatek,

Okrašlovací spolek letos navýší jejich počet na

700 a dostat by se tak mělo skutečně na každého!

Okrašlovací spolek a Mateřské centrum Cipísek se

do projektu zapojí již podruhé.  Loni při vypouště-

ní balónků poslaly prostějovské děti Ježíškovi cel-

kem 496 přáníček, dalších třicet pak vypustily děti

z prostějovské nemocnice. Celostátně vylétlo do

nebe 67 750 balónků s přáníčky. 

-red-

Pracovníci Státního okres-

ního archivu Prostějov při-

pravili pro veřejnost výstavu,

nazvanou Vánoce v archivu.

Předvánoční výstavy v archivu

se v posledních letech stávají

příjemným zpestřením všed-

ních dní, kdy si veřejnost může

s malým předstihem připome-

nout atmosféru blížících se

vánočních svátků a případně i

zakoupit nějaký dárek pro sebe

nebo pro své blízké. Tak tomu

bylo v prostějovském archivu

například při pořádání dvou

ročníků Salonů prostějovských

výtvarníků či při loňské před-

vánoční výstavě Hand made.

Při letošní akci bude ve výstav-

ním sále a přilehlých prosto-

rech prezentován archivní

materiál s vánoční či obecně

zimní tematikou, který se

podařilo shromáždit z vlast-

ních archivních fondů. Budou

zde různé plakáty, fotografie,

pohlednice, novoročenky a

jiné obrazové či písemné doku-

menty, vhodně doplněné i

několika dalšími exponáty,

které nepochází přímo z fondů

SOkA Prostějov. Stejně jako

při loňské vánoční výstavě

budou i nyní prostějovské

archivářky prezentovat ukázky

ze své volnočasové zájmové

činnosti. K vidění tak budou

například ručně vyráběné šper-

ky a různé dekorativní předmě-

ty.

Výstavu si může veřejnost pro-

hlédnout od 25. listopadu do

23. prosince 2011 v pondělí a

středu od 9 do 17 hodin, v

úterý, čtvrtek a pátek od 9 do

16 hodin. -tc-

Již tradičně budou střediska

prostějovských skautů zaji-

šťovat rozdávání betlémské-

ho světla. Na prostějovském

náměstí Tomáše Garrigue

Masaryka u vánočního stro-

mu budou mít lidé možnost si

plamínek odpálit 23. prosince

od desíti do šestnácti hodin. 

Skauti a skautky světlo rozne-

sou také do několika křesťan-

ských kostelů ve městě.

Betlémské světlo je novodobý

symbol Vánoc, které cestuje

každoročně až z Betléma a

dostává se do mnoha domác-

ností v Evropě. Myšlenka šíření

předvánočního pokoje a míru

vznikla v Rakousku, odkud se

rozšířila do pětadvaceti zemí

světa. Úplně poprvé plamínek

přicestoval v roce 1986 leta-

dlem do Lince, kde se stal sou-

částí vánoční sbírky rakouské-

ho rozhlasu a televize na pomoc

postiženým dětem. K nám se

Betlémské světlo dostalo po

pádu čtyřicetileté komunistické

vlády a v rukou exilových skau-

tů putovalo v prosinci 1989 až

pod sochu sv. Václava v Praze.

-mk-

Prostějovské děti opět vypustí
stovky balónků Ježíškovi Vánoce

v archivu

Skauti budou rozdávat
betlémské světlo



SOBOTA 17. PROSINCE 

15.00 Velká vánoční jízda 3D 

17.30 Velká vánoční jízda 3D

20.00 Perfect Days – I ženy mají své dny 

NEDĚLE 18. PROSINCE 

od 9.00 Adventní filmové dívánky 

Nepřetržitá dopolední pr ojekce krátkých
filmů pro nejmenší diváky!!!
Naše Karkulka projekce pásma filmů

Krtkova pohádková dobrodružství

projekce pásma filmů

15.00 Velká vánoční jízda 3D 

17.30 Velká vánoční jízda 3D 

20.00 Perfect Days – I ženy mají své dny

PONDĚLÍ 19. PROSINCE 

14.00 Máma mezi marťany

USA 2011, 88 min Režie: Simon Wells

17.30 Kocour v botách 3D

americká animovaná komedie

Vánoční dáreček v našem kině! 
Opravdu nebýval žádné koťátko! Dobrodružství
hrdiny, který se objevil ve Shrekovi!!!
Režie: Chris Miller, 90 min, český dabing,

premiéra, mládeži přístupný

20.00 Vendeta

český thriller

Jeden den, dva muži, jedna pomsta
V hl.rolích: O. Vetchý, O. Kaiser, I. Chmela, M.

Taclík, L. Šteflová, O. Havel. Režie: Miroslav

Ondruš, 90 min, premiéra, do 15 let nepřístupný

ÚTERÝ 20. PROSINCE

17.30 Kocour v botách 3D

20.00 Vendeta

STŘEDA 21. PROSINCE

17.30 Kocour v botách 3D

20.00 Vendeta

ČTVRTEK 22. PROSINCE 

17.30 Kocour v botách 3D

20.00 Vendeta

PÁTEK 23. PROSINCE 

15.00 Kocour v botách 3D 

17.30 Kocour v botách 3D

20.00 Vendeta

SOBOTA 24. PROSINCE

N e h r a j e m e 

NEDĚLE 25. PROSINCE

15.00 Kocour v botách 3D 

17.30 Kocour v botách 3D

20.00 Vendeta

PONDĚLÍ 26. PROSINCE 

15.00 Kocour v botách 3D 

17.30 Kocour v botách 3D

20.00 Vendeta

ÚTERÝ 27. PROSINCE

17.30 MISSION: IMPOSSIBLE

– GHOST PROTOCOL

americký akční film

Bez plánu. Bez podpory. Bez šance .
V hl. rolích T.Cruise, J. Renner, S. pegg, T.

Wilkinson, režie: Brad Bird, 132 min, české

titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepří-

stupný

20.00 MISSION: IMPOSSIBLE

– GHOST PROTOCOL 

STŘEDA 28. PROSINCE

17.30 Moneyball

americký film

Baseball a jeho zákulisí… a Brad Pitt !
V hl. rolích B. Pitt, J. Hill, P. SeYmour

Hoffman. Režie: Benett Miller, 133 min,

české titulky, premiéra, mládeži pří-

stupné

20.00 MISSION: IMPOSSIBLE

– GHOST PROTOCOL 

ČTVRTEK 29. PROSINCE 

17.30 Moneyball

20.00 MISSION: IMPOSSIBLE

– GHOST PROTOCOL 

PÁTEK 30. PROSINCE 

17.30 Moneyball

20.00 MISSION: IMPOSSIBLE

– GHOST PROTOCOL 

STŘEDA 31. PROSINCE 

N e h r a j e m e

Změna programu vyhrazena
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ČTVRTEK 1. PROSINCE

17.30 Hranaři

český akční thriller

DNEŠEK ? - Svět odposlechů, sledování,
likvidačních příprav i nevyjasněných vražd. 
V hl. rolích S.Rašilov, M. Etzler, K.

Brožová, V. Cibulková, J. Langmajer, J.

Tříska, M. Dejdar, V. Kratina, V.

Postránecký aj. Režie: Tomáš Zelenka, 96

minut, premiéra, mládeži do 15 let nepří-

stupný

20.00 Hranaři

PÁTEK 2. PROSINCE

15.30 Micimutr

česká filmová pohádka

Výpravný pohádkový příběh pro děti a celou
rodinu 
V hl. rolích L. Šafránková, M. Šoposká, O.-

Novák, J. Bartoška, J.Krettschmerová, M.

Dejdar, V. Dyk, aj.Režie: Vít Karas, 89 min,

premiéra, mládeži přístupný

17.30 Hranaři

20.00 Hranaři 

SOBOTA 3. PROSINCE 

15.00 Micimutr 

17.30 Micimutr

20.00 Hranaři

NEDĚLE 4. PROSINCE 

od 9.00 Adventní filmové dívánky 

Nepřetržitá dopolední pr ojekce krátkých
filmů pro nejmenší diváky!!! 
Švec a čert projekce pásma filmů

Veselé vánoce projekce pásma filmů

15.00 Micimutr 

17.30 Micimutr

20.00 Hranaři

PONDĚLÍ 5. PROSINCE 

14.00 Rodinka

ČR , 2011 , 102 min, Režie: Dušan Klein

17.30 Hranaři

20.00 Hranaři 

ÚTERÝ 6. PROSINCE

17.30 Hranaři

20.00 Hranaři 

STŘEDA 7. PROSINCE 

17.30 Hranaři

20.00 Hranaři 

ČTVRTEK 8. PROSINCE 

17.30 Bez dechu

americký akční thriller 

Taylor Lautner hledá svou pravou identitu –
a není to klidné hledání…
V hl.rolích T. Lautner, L. Collinsová, S.

Weaverová, A. Molina. Režie: J. Singleton,

100 min, české titulky, premiéra, pro mládež

do 12 let nevhodný 

20.00 Lollipop Monster

německé drama

Drsné Lolitky v městské džungli. Film byl
úspěšně uveden na MFF v Karlových
Varech!
Režie: Ziska Reimannová, 96 minut, české

titulky, premiéra, pro mládež do 12 let

nevhodný

PÁTEK 9. PROSINCE

17.30 Bez dechu 

20.00 Lollipop Monster 

SOBOTA 10. PROSINCE

17.30 Půlnoc v Paříži

americká romantická komedie 

Nejnovější a velmi dlouho očekávaný film
Woodyho Allena se odehrává a paříži a objeví se
v něm celá plejáda hvězd francouzského filmu…..
V hl.rolích J. O. Willson, R. McAdamsová, M.

Cotillardová, C. Bruniová, K. Fuller aj.

Režie: W. Allen, 94 min, české titulky, premiéra,

mládeži do 15 let nepřístupný 

20.00 Půlnoc v Paříži 

NEDĚLE 11. PROSINCE 

od 9.00 Adventní filmové dívánky 

Nepřetržitá dopolední projekce krátkých filmů

pro nejmenší diváky !!

Čarodějné pohádky I. projekce pásma filmů

Perníkový dědek projekce pásma filmů

17.30 Půlnoc v Paříži 

20.00 Půlnoc v Paříži 

PONDĚLÍ 12. PROSINCE 

17.30 Vyměřený čas

americké scifi 

Žij navěky. Nebo to aspoň zkus !

V hl.rolích: J. Timberlake, A. Seyfiendová, O.

Wildeová, C. Murphy, J. Galecki režie: A.Nicol,

109 min, české titulky, premiéra, 

Pro mládež do 12 let nevhodný

20.00 Milovaní

francouzský film

Z Paříže 60. Let do současného Londýna. V  ple-
jádě skvělých světových herců ovšem nalezneme i
Miloše Formana a Pavla Lišku. 
V hl.rolích C.Deneuveová, L. Saginier, Ch.

Mastroianiová, L. Garnel, M. Forman, P. Liška

režie: Chrispohe Honoré, 139 min, české titulky,

premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný 

ÚTERÝ 13. PROSINCE

17.30 Vyměřený čas

20.00 Milovaní 

STŘEDA 14. PROSINCE 

17.30 Vyměřený čas

20.00 Milovaní 

ČTVRTEK 15. PROSINCE

N e h r a j e m e 

PÁTEK 16. PROSINCE

15.30 Velká vánoční jízda 3D

Americký animovaný rodinný film 

Vánoce musí zachránit Santův nejmladší synek
Arthur!!!!
Režie: S.Smith, B. Cook, 90 min, český dabing,

mládeži přístupný

17.30 Velká vánoční jízda 3D 

20.00 Perfect Days - I ženy mají své dny 

česká komedie

Výtečná komedie s Ivanou Chýlkovou v hlavní roli
– na motivy úspěšné divadelní komedie !!!
V hl. rolích: I. CHÝLKOVÁ, V. Kotek, O. Sokol,

B. Klepl, Z. Bydžovská , Z. Krónerová, I.

Chmela, M. Issová, J. Vondráček, L. Nývltová.

Režie: Alice Nellis, 108 min, repríza, nevhodný

pro mládež do 12 let

Kino Metro 70                                                                                 Školní 1, PV, tel.: 582 329 642

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIO KORUNA

Kulturní klub DUHA    Školní 4, PV, tel.: 582 329 625, 582 329 620

SOBOTA 3. PROSINCE

9.00 Mach a Šebestová o prázdninách

- Příběhy cvrčka a štěňátka 

pásmo pohádek,

VSTUP VOLNÝ

20.00 Muži v naději

česká komedie 

Nevěra základem šťastného manželství!
V hl. rolích: B. Polívka, J. Macháček, S.

Stašová, P. Hřebíčková, V. Kerekés režie: J.

Vejdělek, 115 min, repríza, mládeži do 12

let nevhodný, VSTUPNÉ : 80 Kč

STŘEDA 7. PROSINCE

15.00 Varieté

USA 2010, 119 min, režie: Steve Antin 

VSTUPNÉ : 35 Kč

SOBOTA 10. PROSINCE

9.00 Krtkova dobrodružství 2 a 3

pásmo pohádek, VSTUP VOLNÝ

20.00 Casablanca

americký film

V hl. rolích! H. Bogart, I. Bergmannová

režie: Michael Curtiz,102 minut, české

titulky, repríza, mládeži přístupné,

VSTUPNÉ : 80 Kč

STŘEDA 14. PROSINCE

15.00 Jana Eyrová

USA 2011, 120 min, režie: Gary Fukunaga

VSTUPNÉ : 35 Kč

SOBOTA 17. PROSINCE

9.00 Broučkova rodina

Já Baryk - pásmo pohádek, VSTUP VOLNÝ

20.00 Zrození Planety Opic

americké sci-fi 

…další zpracování známého příběhu….
V hl. rolích: J. Franco, T. Felton, B. Cox, režie:

R. Wyatt, 105 min, český dabing, repríza,

mládeži přístupny, VSTUPNÉ : 80 Kč

BIO SENIOR

BIO SENIOR
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Špionážní agentura IMF má obrovský

problém. Právě když její eso, Ethan Hunt

(Tom Cruise), provádělo tajnou operaci v

Moskvě, spáchal kdosi úspěšný bombový

útok na Kreml. Ruští představitelé jsou

rozezlení na nejvyšší míru a mluví dokon-

ce o válečném aktu. A protože se všechny

nitky sbíhají právě u IMF, americký pre-

zident dá pro jistotu od agentury oficiálně

ruce pryč vyhlášením „Ghost Protocolu“,

čímž ji odřízne od zdrojů, zázemí, podpo-

ry a z jejích členů udělá lidi na odstřel. To

rozhodně není přehánění, krátce po tomto

byrokratickém úderu umírá násilnou smrtí

její oficiální šéf (Tom Wilkinson). Ethan

Hunt se proto pokusí o nemožné.

Společně s trojicí věrných a odhodlaných

kolegů (Simon Pegg, Paula Patton a

Jeremy Renner) se pokusí najít pachatele

útoku a smýt tak ze sebe veškerou vinu.

Jak bylo řečeno už v úvodu, tahle mise

bude skutečně nesplnitelná.

Představte si, že můžete žít jen do 25 let. Pak

zemřete. Pokud nevyděláte, neukradnete nebo

nezdědíte nějaký čas navíc. Děj filmu akčního

scifi thrilleru Vyměřený čas v hlavní roli s

Justinem Timberlakem (Kamarád taky rád,

Zkažená úča, The Social Network) se ode-

hrává v blízké budoucnosti, v době, kdy

peníze neznamenají vůbec nic. Platí se časem.

Will Salas (Justin Timberlake) má na svých

životních hodinách zřídkakdy víc než 24

hodin. Žije z minuty na minutu v chudé zóně

Dayton a jenom tvrdá práce v továrně mu

každý den poskytne další den života.

Stejnému osudu čelí i spousta dalších lidí v

tomto zapadákově. Místní gangy jsou navíc

vždy připraveny kohokoliv okrást, byť jen o

pár hodin, a klidně tím ukončit jeho život.

Jednoho dne Will pomůže před jedním z těch-

to gangů uniknout bohatému Henrymu (Matt

Bomer). Henry za to Willovi daruje celé sto-

letí času a sám se rozhodne svůj nekonečný

život skončit. Will je následně obviněn z jeho

vraždy a nezbývá mu nic jiného, než dokázat

svoji nevinu. Vydává se na útěk do nejbohatší

zóny v New Greenwich, kde na rozdíl od

Daytonu nikdo nikam nespěchá. V New

Greenwich je ale zároveň někdo, kdo Willa

přitahuje. Sylvia (Amanda Seyfried) je dcera

mimořádně bohatého Philippa Weise

(Vincent Kartheiser), která se ve chvíli, kdy

Willa přicházejí zatknout strážci času, stává

ideálním rukojmím. Vysoká hra o změnu pra-

videl nespravedlivého světa může začít.

VYMĚŘENÝ ČAS Režie: Andrew Niccol

Dva manželské páry - Hložovi a

Slámovi, žijí poklidný podnikatelský i

rodinný život. Hložová (Kateřina

Brožová) se Slámovou (Vilma

Cibulková) mají agenturu s VIP hostes-

kami, Hlož (Saša Rašilov) šéfuje prospe-

rující bezpečnostní agentuře a Sláma

(Miroslav Etzler) vlastní úspěšnou sta-

vební firmu. Sláma se rozhodne pro vel-

kou hru – v soutěži o obří stavební zakáz-

ku naruší zaběhnutý systém, z  toků

peněz už nebude „krmit“ nikoho dalšího.

Do přípravy této vzpoury namočí i nic

netušícího přítele Hlože. Odhodlaný

Sláma však neodhadne, na jak nebezpe-

čnou hranu vstupuje. Stavební zakázka je

totiž životně důležitá pro Spolek pěti, kte-

rým „slouží“ radní s přezdívkou Lulu

(Jiří Langmajer). A Lulu musí zajistit,

aby byl Sláma ze hry venku, za každou

cenu. Rázem se ocitáme ve světě odpo-

slechů, sledování, kompromitujících

materiálů, likvidačních příprav a dokon-

ce i nevyjasněných vražd. Atmosféra

mrazivě houstne, nikdo nevěří nikomu.

Hlož bojuje o záchranu přítele Slámy a

poté vezme spravedlnost do vlastních

rukou. Vše jakoby zpovzdálí sleduje

podivný pan Bishop (Jan Tříska). Proč a

pro koho asi? 

HRANAŘI Režie: Tomáš Zelenka

Snímek Moneyball společnosti Columbia

Pictures je natočen podle skutečného příběhu

Billyho Beaneho (Brad Pitt) – bývalého

nadějného hráče baseballu s vyhlídkami na

oslnivou kariéru, který se poté, co nedokázal

splnit nadějná očekávání, se svou soutěživou

povahou raději zaměřil na administrativní

stránku tohoto sportu. Na počátku sezóny v

roce 2002 se Billy ocitá v zapeklité situaci:

jeho špatně financovaný tým Oakland

Athletics, zvaný též lidově A's, přišel o své

nejlepší hráče (znovu), kteří se nechali zlákat

velkými týmy (a s tím souvisejícími nema-

lými platy) a on je nucen dát svůj tým znovu

do pořádku a zahájit sezónu s třetinou původ-

ního rozpočtu. V touze po vítězství se Billy

rozhodne jít proti klasickým zvyklostem,

které v baseballu platí. Zaměří se zcela mimo

baseballová hřiště na zneuznané teorie

Billyho Jamese a najme Petera Branda (Jonah

Hill), inteligentního ekonoma, který vystudo-

val univerzitu v Yale. Společně se postaví sel-

skému rozumu vyzbrojeni odhodláním vše

přehodnotit a vybaveni počítačovou statistic-

kou analýzou, kterou baseballová administra-

tiva dlouhodobě ignoruje. Dospějí k neuvěři-

telným závěrům a začnou najímat hráče, které

zbytek baseballového světa považuje za příliš

nevhodné, příliš staré, příliš nemocné nebo

příliš problematické, kteří jsou ale současně

všichni velmi nedocenění. Jak se Billy a Peter

neúnavně tlačí kupředu, vzbudí jejich nové

metody a pozoruhodná sestava outsiderů

pozornost ostatních týmů, médií, fanoušků i

hlavního manažera jejich vlastního týmu

(Philip Seymour Hoffman), který odmítá spo-

lupracovat. Tento experiment ale nakonec

vede nejenom ke změnám v tom, jak se base-

ball hraje, ale také k výsledku, který Billymu

definitivně otevře oči a posune ho na zcela

novou úroveň. 

MONEYBALL Režie:Bennett Miller

Nad královským hradem krouží stín

velikého draka, princezna Karolína si s

pláčem zkouší černé smuteční šaty a na

nádvoří hoduje pár pozvaných princů. Při

dobrém jídle probírají, co by se mělo pod-

niknout. První princ navrhuje nabídnout

drakovi místo princezny pár set podda-

ných, druhý zase soudí, že v království

zanedbali prevenci a že by se to drakovi

mělo rozmluvit - a ten třetí, ten jenom

neustále vyžaduje, aby všichni obdivovali

píseň, kterou právě složil. Ale nastavit

svůj život a postavit se tříhlavému drako-

vi, to se žádnému z nich nechce. Jediný

člověk z celého království se odváží přijít

k dračí sluji, kde čeká připoutaná

Karolína, a pustit se do předem ztraceného

boje. Je to mladý loutkář Vítek, který už

dlouho, tajně - a naprosto beznadějně -

princeznu miluje. Když je nejhůř, dostane

se mu nečekané pomoci od kouzelnice se

záhadným jménem Micimutr. Ta záchranu

princezny ovšem podmíní velice přísným

a nepřekročitelným požadavkem. Pokud

jej Vítek nesplní, pokud poruší svůj slib

mlčení, bude jeho milovaná princezna

Karolína okamžitě vydána drakovi – pro-

tože, jak říká Micimutr, dobré skutky se

přece nedělají s vyhlídkou na odměnu.

MICIMUTR Režie: Vít Karas

Na opuštěné mýtině najde lesní správce

(Oldřich Kaiser) ležet bezvládné tělo

muže (Ondřej Vetchý). Podaří se mu ho

vzkřísit, muž si ale nic nepamatuje. Neví,

jak se do lesa dostal ani proč je celý od

krve a namísto odpovědí z místa uteče.

Správce se vydává za ním a postupně zji-

šťuje, že muž je zapletený do krvavé

msty, kterou možná sám inicioval a v níž

důležitou roli hraje jeho čtrnáctiletá dcera

(Lucie Šteflová). Kromě toho jsou ve hře

čtyři miliony korun, dva uplacení policaj-

ti (Igor Chmela, Marek Taclík) a trojice

mladíků (Ondřej Havel, Daniel Novák,

Václav Vostárek), která rozhodně nemá

čisté svědomí. V jednom dni, během

několika hodin, tak jeden zločin spojí

osudy několika lidí. Nic ale není tak jed-

noduché, jak by se mohlo zdát, protože

hranice mezi pomstou a zločinem je

velmi tenká.

V jednom dni, během pár hodin, spojí

pomsta osudy několika lidí. Kdo z nich je

vrah a kdo oběť? Ondřej Vetchý a Oldřich

Kaiser v hvězdně obsazeném thrilleru,

který se vám zadře pod kůži.

VENDETA Režie:Miroslav Ondruš

MISSION IMPOSSIBILE - GHOST PROTOCOL Režie:Brad Bird
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Louskáček navodí kouzlo Vánoc
Kouzelnou atmosféru Vánoc vykouzlí v

pátek 2. prosince v 19 hodin v Městské

divadle v Prostějově  klasické baletní

představení Louskáček Petra Iljiče Čaj-

kovského. Pohádkový příběh v Morav-

ském divadle v Olomouci nastudoval

hostující choreograf Jiří Horák s režisé-

rem Robertem Baloghem. V hlavních

rolích princezny Klárky se představí

Andrea Hrbková a Aya Shinoda, prince

Louskáčka ztvární Mikina Kawamura

nebo Jan Seitl. Dirigentem nahrávky je

Tomáš Hanák.

Příběh vypráví o kouzlu Vánoc, které

proměňuje lidi v pohádkové bytosti, tou-

žící po idylickém dobrodružství. Námětem

libreta byla povídka Ernesta Theodora

Amadea Hoffmanna Louskáček a myší

král. Za více než sto let od své původní

petrohradské premiéry prošel Louskáček

mnoha proměnami, přesto jeho obliba u

diváků neustále vzrůstá. 

Olomoucký umělecký soubor se s Lous-

káčkem setkal již čtyřikrát, a to v roce

1950 v režii a choreografii Jožky Sokola

za řízení Karla Moora, 1964 v choreogra-

fii Josefa Škody, orchestr dirigoval Franti-

šek Preisler, 1985 nastudoval balet Franti-

šek Vychodil a dirigentem byl Pavel

Pokorný. Doposud poslední uvedení Lous-

káčka v roce 2007 patřilo dětskému balet-

nímu studiu v choreografii Iriny Popovy a

Roberta Balogha. Louskáček P. I. Čajkov-

ského, který měl světovou premiéru v roce

1892, patří mezi stálice klasického reper-

toáru všech baletních souborů. (eze)

Jsi tady stále – koncert,
kterým syn připomene otce

Nezapomentutelné písně Pavla Nováka

připomene v úterý 13. prosince v 17

hodin vzpomínkový pořad Jsi tady stále,

se kterým se na jevišti za oponou před-

staví Pavel Novák mladší  se skupinou

Family.

„Každý, kdo rád slýchal písně starého Pavla

Nováka by si neměl nechat uniknout vzpo-

mínkový pořad jeho syna,“ doporučuje

hudební kritik a bývalý rozhlasový redaktor

Luděk Zapletal.

Zapletal soudí, že to není pouze muzikant-

sky silné představení, ale má i obrovský

emocionální náboj: „Vypořádat se s odka-

zem otce, který navždy odešel, není lehké

pro nikoho. Doznávat se veřejně k vlastním

selháním, omylům a přešlapům, proti tomu

navazovat citlivě a láskyplně přetrženou nit

intimních vztahů, to si žádá osobní state-

čnost a odhodlání.

V úsporném a pokorném, leč zdravě sebevě-

domém vystoupení otevírá Pavel Novák

mladší své nitro, zpovídá se ze svého vztahu

k otci, cituje ze starých zápisů, vypráví

pozapomenuté příhody z dětství. Známé

televizní klipy a umělecké jevištní fotografie

se střídají s domácími videi a skoro intim-

ními fotkami z rodinného alba. K tomu za

podpory kvalitní kapely zpívá průřez celou

otcovou tvorbou. Koncert je to statečný a

citlivý, melancholický i úsměvný zároveň,

jak už tomu při otevírání srdcí bývá.“ (eze)

Téma lásky, vzájemného flirtování i rozcho-

dů je atraktivní pro všechny generace. Nej-

intenzivněji ho však prožívají ti, kdo se

zamilují poprvé. Svědčí o tom oblíbenost

tohoto tématu v literatuře. Od „červené kni-

hovny“ až po díla vrcholně umělecká. Co se

týče časopisů, tak od „bulváru“ až po

vědecké. Všichni se snaží o totéž: Najít lásku,

získat si lásku a lásku udržet. Jeden z těchto

„návodů“ nám nabízí i Ovidius. Tvrdit, že

Umění milovat je vlastně jakousi sbírkou

rubriky „Láska, sex a něžnosti“, je sice

neslušné, ale naprosto výstižné. 

Stejně jako dnes, i před dvěma tisíci let, dychti-

li dívky i mladíci po sblížení a právě Umění

milovat jim v tom mělo pomoci. Smutným fak-

tem je, že vydání této knihy dalo důvod k tomu,

aby byl Ovidius poslán do vyhnanství. Z dne-

šního pohledu na tomto díle není nic skandál-

ního a to i s ohledem na uvolněnou morálku

tehdejší římské společnosti. Ani dnes není třeba

skandalizovat scény, které v naší inscenaci

divák uvidí a uslyší. Řečeno slovy básníka: 

Chci jen neškodnou lásku a přípustné zálety

líčit,

nebude tedy v mé básni tajit se nějaký hřích.

Abychom tuto skvostnou báseň zprostředkova-

li dnešnímu divákovi, bylo potřeba vložit do

tohoto souboru rad a návodů příběh. A jak

jinak, než příběh o lásce. Původní text je roz-

vržen do tří knih: Kde hledat ženy a jak si je

trvale udržet; Rady mužům, jak lásku získat;

Rady ženám. My jsme tyto texty uspořádali v

jiném pořadí a nechali se unášet jednoduchým

příběhem mladého páru, který prochází prvním

vzájemným poznáním, milostným vzplanutím

a míří až k „velkému finále“. Museli jsme si

zde pomoci charakteristikami postav z říše

zvířat, k čemuž nás inspiroval sám autor svými

četnými přirovnáními. Posunuli jsme děj příbě-

hu do současnosti a také jej obohatili hudební a

výraznou pohybovou složkou. 

Pevně věříme, že záměr autora – inspirovat a

povznést mladé lidi – nezůstal pouze v naši

představách, ale že si diváci odnesou i cenné

rady a poučení. -js-

UMĚNÍ MILOVAT PODLE OVIDIA

Divadlo Point Prostějov při Gymnáziu J. Wolkera nastudovalo inscenaci inspirovanou texty římského básníka

Publia Ovidia Nasona. Moderní pojetí přibližuje klasického autora současné společnosti a nechybí v něm láska,

humor a špetka poučení. 

Režie: A. Procházka, hrají: K. Vejmělková, V. Jiříčková, M. Ondra, V. Lužný, L. Kameníček, J. Hyndrich, M. F. Smé-

kalová, L. Hejlová, M. Nevrlá, J. Krátký, P. Martínková, T. Kameníček, T. Sequensová – Snášelová, A. Formanová, T.

Kleinerová a Š. Gajdoš.

PREMIÉRA 15. PROSINCE 2011 V MĚSTSKÉM DIVADLE PROSTĚJOV

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov

Proč Ovidius a jak dramatizovat nedramatický text?
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

cestopisná beseda

Jordánsko

KDY: pátek 2. prosince od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Huso-

vo nám. 67, Prostějov

Beseda se zoologem RNDr . Antonínem
Reiterem o jeho cestách po Jordánsku
spojených s výzkumem netopýrů.
Jordánsko je momentálně jednou z nejlé-

pe dostupných zemí Arabského poloostro-

va. Zachovává si svéráznou kulturní iden-

titu arabského světa, ale zároveň velmi

tolerantně přijímá jak evropské turisty a

cestovatele, tak mnohé myšlenky původní

kultuře celkem vzdálené. Jednou z nich je

i ochrana přírody překvapivě blízká

evropským standardům. Samotná příroda

je zde velmi zajímavá a pestrá. Na rozdíl

od našich běžných představ to zdaleka

není jen monotónní pouštní prostředí. 

akce pro účastníky soutěže

Finále průzkumné

korespondenční soutěže o vodě

KDY: pátek 9. prosince od 9:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Huso-

vo nám. 67, Prostějov

Závěrečné kolo pro nejlepší žáky tříd,
které se zapojily do řešení průzkumné
korespondenční soutěže „V oda kolem
nás“, spojené s vyhlášením vítězů. 

akce pro veřejnost na pomoc přírodě

Mikulášská nadílka pro ježky 

aneb Den otevřených dveří

v záchranné stanici

KDY: sobota 10. prosince od 9:00 do

13:00 hodin

KDE: Záchranná stanice pro handica-

pované živočichy, Němčice nad Hanou,

Komenského nám. 38 

Návštěva a prohlídka záchranné stanice
pro zraněná volně žijící zvířata v Němči-
cích nad Hanou spojená s doprovodným
programem pro děti i dospělé o ježcích,
stopách zvířat i zimním přikrmování
ptactva. Společně nazdobíme stromek

dobrotami pro ptactvo a ježkům donese-

me mikulášskou nadílku. 

Možné odjezdy vlaků z Prostějova v 8:00

a v 10:00 hod. z hl. nádraží, s přestupem

v Nezamyslicích. Pro ty zájemce, kteří

chtějí jet společně, platí sraz v 7:45 nebo

v 9:45 ve vestibulu hl. nádraží. Zpáteční

vlak do Prostějova odjíždí z Němčic v

11:28 nebo 13:28.

S sebou: teplé oblečení a obuv, peníze na

vlak, mikulášskou nadílku pro ježky = koči-

čí masová konzerva či granule, piškoty.

Teplý čaj a drobné občerstvení zajištěno. 
Pokud se nemůžete akce zúčastnit, ale

rádi byste přispěli ježkovi „do punčo-

chy“, můžete nadílku donést do Eko-

centra Iris – o předání se postaráme.

tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 12. prosince, od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Huso-

vo nám. 67, Prostějov

Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100

Kč za osobu na 2 pracovní hodiny. 

program pro školy

Vánoce jsou za dveřmi

Kdy: pondělí 19. 12., úterý 20. 12. a

středa 21. 12. od 8:30 do 12:30

Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Povídání o původu a symbolech Vánoc.
Ukázka tradičních českých vánočních

lidových zvyků - např. věštění budouc-

nosti z hrníčků, lití olova nebo zdobení

voňavých vánočních perníčků.

Program je vždy pro jednu třídu a trvá 60

minut. Cena 20 Kč za žáka. 

Nutno se předem přihlásit na adrese

iris@iris.cz nebo telefonicky 582 338 278.

tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 19. prosince od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Huso-

vo nám. 67, Prostějov

Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100

Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.

Akce finančně podpořili:

Město Prostějov, 

ESF a MŠMT v rámci projektu

Přírodě OK 2, 

MŽP v rámci projektu

„Od pramene až k nám“

společnost

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s.

- Veolia

9.12. 9.00 hodin O hanáckyho kohóta
- regionální kolo postupové soutěže dětí ZŠ ve zpěvu lidových písní. Nejlepší tři z každé kategorie postoupí do krajského kola.

9. 12. 18:00 - 22:00 Taneční večer nejen pro seniory
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

11.12. 17.00 hodin Dámská jízda věnovaná poslední básnické sbírce prostějovského rodáka
Martina Jančíka „Město na znak padlé“

Pořádáme ve spolupráci s divadelním spolkem HISTORIA. Účinkují: Pa vel Drmola, Jan Köhler, Jakub Dohnal.
Klavírní doprovod  Evženie Augustinová. Vstupné: 50 Kč 

13.12. 9.00 a 10.15 hodin Tři pohádky na Vánoce (Divadlo Pohádka Praha)
Pohádkové vyprávění pod vánoční stromečky složené ze dvou pohádek 
- O chytré princezně a  Kterak líná Karolína ke štěstí přišla. Obě čerpají z motivů klasických pohádkových námětů a váno-
čního příběhu „Půjdem spolu do Betléma“ s celou řadou koled. Předplatné duhová kulička - 1. a 2. skupina

14.12. 9.00 a 10.15 hodin Tři pohádky na Vánoce (Divadlo Pohádka Praha)
Pohádkové vyprávění pod vánoční stromečky složené ze dvou pohádek 
- O chytré princezně a  Kterak líná Karolína ke štěstí přišla. Obě čerpají z motivů klasických pohádkových námětů a váno-
čního příběhu „Půjdem spolu do Betléma“ s celou řadou koled. Předplatné Duhová kulička - 3. a 4. skupina

15.12. 9.00 - 18.00 hodin Vánoce v lidových řemeslech
oblíbené inspirativní setkání prostějo vské veřejnosti a mistrů lido vé výroby spojené s prodejem jejich výrobků a před-
váděním tradičních řemesel ve foyer kina Metro 70. Vstupné: 10 Kč

25.11.- 23.12. PROSTĚJOVSKÁ  ZIMA 2011
(podrobnější program na Prostějovskou zimu 2011 naleznete také na samostatných programo vých plakátech). 

2.12.2011 S čerty (ne)jsou žerty aneb Veselé peklo s ohnivou show
16.30 – 18.30 hodin náměstí T.G.Masaryka
3.12.2011 Vánoční odpoledne s Míšou
9.00 – 17.00 hodin DUHA – Školní 4
7.12.2011 Vánoce s Prostějovským žesťovým kvintetem
17.00 hodin Ochoz Muzeum Prostějovska - Akce se koná ve spolupráci s Muzeem Prostějo vska.   
8.12.2011 Vánoční koncert Pavla Šporcla a Vlastimily
17.00 hodin Husův sbor CČSH, Demelova 1 -Akce se koná ve spolupráci s Okrašlo vacím spolkem města Prostějova.
9.12.2011 Vánoční podvečer s Romanem Vojtkem
17.00 hodin náměstí T.G.Masaryka
9.12.2011 – 23.12.2011 Vánoční jarmark
9.00 hodin – 18.00 hodin náměstí  T.G.Masaryka
10.12.2011 Vánoční odpoledne s Fešákem Pínem
9.00 – 17.00 hodin DUHA – Školní 4
14.12.2011 Vánoce s Vřesovankou
17.00 hodin Ochoz Muzeum Prostějovska -Akce se koná ve spolupráci s Muzeem Prostějo vska.   
15.12.2011 Vánoce v lidových řemeslech
9.00 – 18.00 hodin foyer kina Metro 70
16.12.2011 Vánoční podvečer s vánočními hity
17.00 hodin náměstí T.G.Masaryka
17.12.2011 Čertovsky popletené vánoční odpoledne 
9.00 – 17.30 hodin DUHA – Školní 4
21.12.2011 Vánoce s Prostějovským žesťovým kvintetem
17.00 hodin Ochoz Muzeum Prostějovska - Akce se koná ve spolupráci s Muzeem Prostějo vska.   
31.12.2011 Silvestrovský ohňostroj
20.00 hodin náměstí T.G.Masaryka

31.12. od 20:00 – 02:00 SILVESTR v Kulturní klubu Duha
s tanečními programem Tanečního studia Dany Hubené. Vstupné: 150 Kč

1.12. - 7.1.2012 Česká grafika II. – ze sbírky Josefa Dolívky
Výstava je  otevřena denně od 9.00 do 13.00 hodin, při filmo vých projekcích a večerních klubových akcích dle progra-
mu v klubu. Prohlídku výstavy je možné dohodnout i mimo uvedenou dobu také na telef. č. 582 329 620. 

8.12.      9.20 a 10.30 hodin    Vítání občánků se zápisem do pamětní knihy města Prostějo va (obřadní síň prostějovské radnice)

12.12. 14.00 hodin Setkání jubilantů města Prostějova - Kulturní program zajišťuje ZUŠ V. Ambrose 

15.12. 9.30 hodin Akademie třetího věku – František Hais a jeho písničky – a jeho flašinet…
Hájek jako mléko kvetl, slavík zpíval jak na flašinetl, kantor by to nedoved', kantor by to nedoved'.Kdo byl pražský pís-
ničkář František Hais, ví už dnes málokdo.  Spoustu věcí o něm však ví historik Mgr . Pavel Moš – který navíc nejen, že
nám o této zapomenuté postavě něco řekne, ale také nám za zpívá – a zahraje na onen výše zmíněný flašinet. Proto-
že  všechny  tyto popsané souvislosti a skutečnosti – písničky a  flašinet k Františku Haiso vi nerozlučně patřily.…… 
Vstupné: (bez pololetní průkazky): 30 Kč

Výstavy:

Vzdělávací a společenské akce:

program na prosinec 2011
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V přírodě a  horách, které velice  miloval,

náramně relaxoval. 

Hledal a nacházel tu detaily vrásčitých kmenů, pokrou-

cené větve,  spletené kořeny, trouchnivějící pařezy i

rašící ratolesti. Okouzlovaly ho kameny, němí svědkové

pradávných časů - holé, vrásčité i s mechovou pokrýv-

kou. Pohrával si se světlem i stínem,  zrcadlením příro-

dy, zachycoval kouzlo okamžiku . 

Patřil mezi zakládající členy Spolku prostějovských foto-

grafů, spolku kamarádů fotografů s podobnými zájmy i

představami o společné činnosti. 

Mezi poslední akce, kterých se Luděk zúčastnil, patřila naše

loňská výprava za polární kruh Norska a Švédska a letošní

zimní výšlapy na sněžnicích v rakouském pohoří Totes

Gebirge. Na letní výpravě do Dolomit už Luděk nebyl…

Věříme však, že nás bude na našich toulkách sledovat tam

seshora, kde si už jistě také nějaké to kouzelné fotografické

zátišíčko našel.

Dobré světlo Luďo!

Touto fotografickou výstavou chceme uctít Luďkovu
památku a připomenout si některé z jeho výborných foto-
grafií… Spolek prostějovských fotografů

Luděk Mařák
(16.2.1958 - 19.3.2011)

Kamarád, fotograf,
horal, tulák přírodou..
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CYRILOMETODĚJSKÉ GYMNÁZIUM A MATEŘSKÁ
ŠKOLA V PROSTĚJOVĚ VÁS V PROSINCI ZVE:

Neděle 4. 12. 2011 Adventní zastavení v kostele

Povýšení sv.Kříže od 15.00 hod. Výtěžek z dobro-

volného vstupného bude dán na „Adopci na dálku“.

Úterý 13. 12. 2011od 14.45hod Den otevřených dveří

pro žáky 5.ročníků základních škol, kteří uvažují o studiu

na osmiletém gymnáziu

Pátek 16. 12. 2011 od 14.30hod Přijímací zkoušky

„nanečisto“- přijďte si zdarma vyzkoušet příklady testů z

českého jazyka a matematiky – pro žáky 5. ročníků ZŠ

Neděle  19. 12. 2011 Vánoční koncert Pěveckého sboru

CMG  ve velkém sále Městského divadla, začátek v 17

hod. Vystoupí i děti z mateřské školy. Vstupenky zakou-

píte v kanceláři školy nebo v předprodeji městského diva-

dla. Výtěžek bude věnován na podporu vzdělávání

indického chlapce v rámci programu „Adopce na dálku“.

Koncert se koná za finanční podpory města Prostějova.

KARDIO KLUB zve
Výbor KARDIA KLUBU  při Základní organi-
zaci svazu postižených civilizačními choro-

bami v Prostějově zve své členy
na slavnostní členskou schůzi,

s kulturním programem,
která  se bude konat

ve středu dne 14. 12.2011 ve 14 hodin
v přednáškovém sále Národního domu 

v Prostějově.
Za výbor Alena Novotná

K dostání ve vašich trafikách
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vás srdečně zve na tyto akce:

sobota 10. 12. 2011 10.00 hodin

Tradiční Usuiho REIKI – II. STUPEŇ – zámek Plumlov

Seminář začne naladěním na tři symboly druhého stupně a potom získáte   

potřebné informace a vyzkoušíte si techniky spadající do druhého stupně.  

Naladění probíhá individuálně v zámecké kapli. Získáte diplom a skripta. Stejně jako 

u prvního stupně, ti, kteří již získali II. stupeň u Dr. Hodka  nebo Mgr. Frantise  mohou přijít na opakování. 

Vzhledem k omezené kapacitě se nezapomeňte přihlásit na výše uvedené mailové adrese. 

Semináře s iniciací na jednotlivé stupně REIKI povede Mgr. Rudolf A. FRANTIS, mistr/učitel REIKI Usui shiki ryoho,

předseda ASOCIACE REIKI MORAVA o.s., Dipl. praktik Tradiční čínské medicíny Člen Komory TČM ČR                         

Na všechny výše uvedené akce vás srdečně zvou 
členové Rady

ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.
/ AREIM/

PRACUJEME NA WEBU, KDE SE DOZVÍTE VÍCE INFORMACÍ O AREIM I REIKI.

CHCEME JEJ DO 14 DNŮ SPUSTIT.

Živý betlém 
Tradiční Živý betlém se uskuteční i

letos, v sobotu 17.12. 2011 v  Rajské

zahradě při kostele Povýšení svatého

kříže v Prostějově. Ve 14:30 hodin

zahájí program bluegrassová kapela

FIDDLE DEDEE z Prostějova, v 15:00

hod. následuje vlastní provedení Živé-

ho betléma v podání Spolku Plumlov-

ských nadšenců, po něm vystoupí děti

ze ZUŠ Plumlov,  na závěr vyslechnou

návštěvníci zpěv koled scholy z kostela

sv. Petra a Pavla v Prostějově. 

Ke zpěvu koled jsou zváni i všichni

přítomní návštěvníci. Akce se koná za

finančního přispění města Prostějova.

Dobrovolné vstupné bude předáno kře-

sťanům v Jeruzalémě. Zajištěno občer-

stvení a ke koupi  budou sošky, svícny a

růžence z olivového dřeva ze Svaté země

(vhodné i jako vánoční dárek). 

Pořádá Jindřich Miklas
a Spolek Plumlovských nadšenců.

Betlém z Betléma – vyroben z olivového dřeva
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Vánoční koncert
Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose

Čechova Olomouc

Štěstí, zdraví, pokoj svatý si nejen prostě-

jovský lid přeje v adventním čase.  Lidé se

snaží být k sobě hodnější, pokornější , ště-

dřejší.  Obdarovávají své bližní. Vždyť

rozdávání k adventu a vánocům  také

patří.

A rozdávat radost mají chuť i dítka školou

povinná, dítka nadaná, dítka múzická, v pro-

stějovské ZUŠ se učící.

A proto se 13. prosince 2011 v 17 hodin v

Přednáškovém sále Národního domu v

Prostějově rozezní tóny  vánoční, sváteční

hudby.

V Základní umělecké škole V. Ambrose

působí několik souborů, které se na koncertě

představí. Soubor zobcových fléten vedený

Janou Pellovou má již nemalé zkušenosti a

stejně tak i akordeonový soubor Josefa

Smutného. Edita Mullerová se svými žáky

vždy připraví něco vyjímečného, tentokrát

budeme mít možnost obdivovat dechový

sextet.

Ale uslyšíme i mladé soubory, například

kytarový soubor Tomáše Růčky . 

Nejpočetnějším oddělením na škole je oddě-

lení klavírní, které i letos nabídne nejtalento-

vanější sólisty.

Adventní čas je i časem naplněným tajem-

stvím.

Nechte se tedy překvapit, čím krásným a

milým vás ještě žáci a učitelé ZUŠ potěší.   

-red-

Je po několik desetiletí nesoutěžní přeh-

lídkou amatérských loutkářských sou-

borů, která se koná jedenkrát za dva

roky v Loutkovém divadle  KAŠPÁR-

KOVA ŘÍŠE OLOMOUC. Právě nedě-

le 13. listopadu patřila také prostějovským

loutkářům ze Starosti, kteří - ač sami z

Hané - dovezli na Hanou francouzského

hrdinu Gińola, který tentokráte vytrestal

ve hříčce spíše pro větší děti nafoukanou a

vybíravou Nany, která prahla" jen po muži

s erbem knížecím." Je nad slunce jasné, že

francouzský rošťák jménem Giňol se za

tureckého prince jen a jen vydával - a

Nany byla po zásluze potrestána. Ale, jak

to bývá v loutkovém divadle obvyklé,

nakonec všechno dobře dopadlo a také

Giňol si pomohl.....Na přehlídce vystoupi-

lo celkem 10 souborů z různých končin

naší země... -ič-

Adventní koncert Komorního orchestru ZUŠ Vladimíra Ambrose
3. prosince 2011 v 16 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově

Málokteré období v běžném roce je

opředeno tolika pověrami, zvyky a tra-

dicemi jako jsou právě Vánoce.  I přes-

to se Vánoce neustále vyvíjejí, některé

tradice zanikají a jiné naopak vznikají.

K těm stálicím patří adventní a vánoční

koncerty. Základní umělecká škola Vladi-

míra Ambrose v Prostějově na letošní

adventní čas připravila hned tři velké kon-

certy.  Dechový orchestr ZUŠ Vladimíra

Ambrose svůj Adventní (Ne)tradiční kon-

cert představil 27. listopadu  2011 v Měst-

ském divadle a ostatní menší soubory

ZUŠ V. A. vystoupí na Vánočním kon-

certě ZUŠ 13. prosince 2011 v Před-

náškovém sále Národního domu v Prostě-

jově.

Třetím koncertem, který chystá ZUŠ v

Kostele Povýšení sv. Kříže, bude

Adventní koncert Komorního orchest-

ru ZUŠ Vladimíra Ambrose.

Koncert je koncipován jako vokálně

instrumentální pořad, ve kterém poslu-

chači uslyší díla skladatelů G. F. Tellema-

na,  J. Pachbela, P. Mascagniho a dalších.

Spoluúčinkuje i pěvecký sbor ZUŠ Vladi-

míra Ambrose vedený Gabrielou Ambró-

šovou a Pavlínou Přikrylovou a pěvecký

sbor z  Olomouce pod vedením dirigenta

a varhaníka Jana Gottwalda.

Ze sólistů se můžeme těšit na Annu Hla-

váčkovou a Pavlínu Přikrylovou. 

Sváteční koncert diriguje Branislav Lariš.

-red-

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM PRO PROSINEC 2011

HUDEBNÍ OBOR :

Adventní koncert Komorního orchestru ZUŠ 

3. 12. 2011 v kostele Povýšení sv. Křiže  v 16.00 hod. 

Vánoční besídky žáků  v 17.00 hod. – sál ZUŠ

8., 12., 16., 19., 20., 21.12. 2011

Vánoční koncert ZUŠ 

13. 12. 2011 v 17.00 hod. – Přednáškový sál  ND

Vánoční koncert  

15. 12. v 17.00 hod. sál ZUŠ 

VÝTVARNÝ OBOR 

Galerie Linka – Kravařova ul. 

8. prosince 2011 v 15.30 hod. 

Vernisáž výstavy „ Naše město za 100 let „

spojená s vyhlášením výsledků soutěže 

TANEČNÍ OBOR 

Vánoční besídky nejmladších žáků TO 

6. 12. v 16. 30 a 17.30 hod – sál ZUŠ 

7. 12. v 16.30 a 17.30 hod. – sál ZUŠ 

 LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Vánoční pohádková besídka LDO 

14. 12. v 17.00 hod. – sál ZUŠ

V krátkých minipohádkách D. Heviera , P. Barniese, P. Šruta a dalších 

se představí nejmladší skupiny LDO. 
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Muzeum Prostějovska v Prostějově

vydalo v roce 2002 za finanční podpory

Nadace Open Society Fund Praha pro

základní školy na Prostějovsku pro

předmět prvouka pracovní listy pro

žáky 3.-5. tříd a metodické listy pro

učitele, které se týkají významných

památek města Prostějova. V roce

2003 k metodickým listům vydalo

muzeum za finanční podpory města

Prostějova obrazovou publikaci.

Od školního roku 2010-2011 muzeum

pořádá program s názvem Procházka

městem, který navazuje na výše uvedené

pracovní a metodické listy a jejím cílem

je pod vedením lektora žáky seznámit s

nejvýznamnějšími památkami města Pro-

stějova. Program trvá 90 minut a vychází

z Rámcového vzdělávacího programu

pro základní vzdělávání a je určen pro

prostějovské základní školy (mohou ho

využít i školy na Prostějovsku). 

Procházka městem je rozdělena na dvě

části. Účastníci programu jsou na jeho

začátku rozděleni do skupin. V první části

programu žáci pracují s výše uvedenými

pracovními listy a projdou si významné

památky středu města Prostějova na

náměstích T. G. Masaryka, Žižkově Per-

nštýnském a Vojáčkově. Druhá část pro-

gramu probíhá v muzeu. Lektor ukazuje

žákům staré fotografie města Prostějova

(fotografie jsou součástí sbírek muzea) a

oni zjišťují, jak se město postupně měni-

lo a hledají rozdíly. Na závěr programu

žáci obdrží certifikát o absolvování, na

který si odlijí glejt s cechovním znakem

krejčovského řemesla.

Na programu jsou využívány jednotlivé

naskenované fotografie. Pro větší pře-

hlednost Muzeum Prostějovska proto

vytvořilo 15 panelů k jednotlivým částem

města Prostějova, které budou využívány

při druhé části programu (bude také

možnost zapůjčení škole na další výuku).

Panely jsou rozděleny podle jednotlivých

částí města - tak jak probíhá samotná pro-

cházka -náměstí Vojáčkovo, T. G. Masa-

ryka, Pernštýnské a Žižkovo a Dukelská

brána.

Na panelech muzeum metodicky spolu-

pracovalo s Pedagogickou fakultou Uni-

verzity Palackého v Olomouci – katedrou

primární pedagogiky.

Panely vznikly za finanční podpory

města Prostějova.

Ve středu 23. listopadu 2011 byly panely

poprvé představeny na spojovací chodbě

v areálu Základní školy Dr. Horáka v Pro-

stějově. -js-

Galerie,Špalíček, Uprkova18, PV

8.12. 2011 – 26.2.2012 

Výstava představuje 59 druhů drob-

ných savců, hmyzožravců, hlodavců a

netopýrů žijících na území České

republiky

. Jednotlivé druhy a jejich biotopy ukazu-

jí fotografie předního českého zoologa

RNDr. Miloše Anděry , CSc. z  Národního

muzea. Součástí výstavy jsou termoplas-

tické (vycpaniny) preparáty většiny druhů

drobných savců ze sbírek několika čes-

kých muzeí.  Pro návštěvníky bude zajis-

té zajímavý vycpaný bobr, nutrie a ondat-

ra i kostra krtka či lebka netopýra velké-

ho. Výstava je určena pro všechny věkové

kategorie. Od ledna 2012 je k výstavě při-

praven program pro základní školy .

Školní skupiny se mohou přihlásit
u Mgr. J. Slezáčkové,

e-mail:jslezackova@seznam.cz

tel:  582 330 991.   

Muzeum Prostějovska si Vás dovoluje pozvat do Špalíčku na 

Vánoční tvořivou dílnu 
pro maminky s dětmi

14. prosince 2011 od 15.00 do 18.00 hodin

Budete si moci upéct  z kynutého těsta adventní věneček, perníkový
svícen,vyrobit si jednoduchou svíčku
nebo slámový řetízek na stromeček.

Podrobnější informace a přihlášky na tel. č. 582 330 991

nebo na e-mail: jslezackova@seznam.cz 

Panely pro školy

Neznámý svět drobných savců

Vánoční prázdniny

V době vánočních prázdnin - 23. prosin-

ce 2011 až 2. ledna 2012 - bude ICM

Prostějov zavřené. Přejeme všem našim

návštěvníkům a příznivcům krásné proži-

tí vánočních svátků a úspěšný vstup do

Nového roku!

Akce plánované na prosinec

Příjezd nové dobrovolnice z Itálie

Začátkem prosince 2011 začne v ICM

Prostějov působit nová dobrovolnice v

rámci Evropské dobrovolné služby. Jme-

nuje se Valentina Dani a je z Itálie. Při-

jďte se s ní seznámit k nám do ICM –

domluvíte se s ní nejen italsky, ale také

anglicky a rusky. Více informací o Valen-

tině najdete na našich internetových

stránkách – www.icmprostejov.cz. 

Den dobrovolníků v ICM Prostějov

V rámci Evropského roku dobrovolnictví

pořádá ICM Prostějov v pátek 9. prosince

2011 “Den dobrovolníků”. Rádi bychom

touto cestou přispěli k ocenění a vyzdvi-

žení práce dobrovolníků, kteří pracují v

prostějovských neziskových organizacích

i v řadě dalších dobrovolnických projek-

tů. 

Co skrývá web ICM

Až do 12. prosince 2011 můžete soutěžit

s ICM Prostějov v internetové soutěži s

názvem „Co skrývá web ICM“. Soutěž je

vyhlášena ve spolupráci s EUROPE

DIRECT Olomouc a zapojit se do ní

můžete kdykoli od 14. listopadu do 12.

prosince 2011. Soutěž bude mít 4 týdenní

soutěžní kola a v každém z nich můžete

vyhrát dárkový balíček s reproduktory.

Hlavní cenou bude dárkový balíček, který

tvoří PowerBall, termoska pro dva, ter-

mohrnek a desková hra. Více k soutěži

najdete na našem webu

www.icmprostejov.cz. 

Den otevřených dveří

– Den internetu zdarma

Zveme všechny zájemce, kteří by se rádi

seznámili s prostějovským Íčkem na “Den

otevřených dveří”, který proběhne v úterý

13. prosince 2011 od 14:00 do 18:00 hod.

V tento den budou také mít všichni

návštěvníci možnost využít v ICM internet

zdarma. U příležitosti Dne lidských práv

(10. prosince) bude pro vás připravena

také tematická nástěnka, kde se dozvíte

více o problematice lidských práv.

Anglická konverzace pro veřejnost

Každé pondělí od 17:00 do 18:00 hod.

probíhá v ICM Prostějov Anglická kon-

verzace s Birgirem, kterou ZDARMA

vede Birgir Freyr Gunnarsson z Islandu.

Zájemci, kteří by si rádi procvičili angli-

čtinu formou her a diskusí a dalšími nefor-

málními metodami, se stále mohou hlásit

na e-mailu icm@cmg.prostejov.cz nebo

birgir@cmg.prostejov.cz (uveďte jméno,

věk, úroveň angličtiny a kontaktní tele-

fon). V případě většího množství zájemců,

bude konverzace probíhat i v jiný den.

Více informací najdete na

www.icmprostejov.cz.  

Fotografická výstava

„I ty se můžeš stát dobrovolníkem“

U příležitosti Evropského roku dobrovol-

nictví 2011 pořádá ICM Prostějov foto-

grafickou výstavu, která mapuje život a

práci zahraničních účastníků Evropské

dobrovolné služby, kteří působili za uply-

nulých 6 let v naší organizaci. Klub stu-

dentů, rodičů a přátel CMG v Prostějově

je hostitelskou organizací těchto dobro-

volníků už od roku 2005 a za tu dobu se

už do naší práce zapojilo 14 dobrovolníků

z Německa, Francie, Itálie, Turecka,

Lucemburska, Arménie a Islandu. Výsta-

vu je možné zhlédnout v Galerii pro duši

každý všední den v otevírací době ICM až

do 22. prosince.   

Informační centrum pro mládež při CMG  
Komenského 17 (budova CMG), tel. 582 302 553



Nepleťte si ESA s

ESO (European

South Observatory).

ESA je mezinárodní

mezivládní organizací pro rozvoj kos-

mického výzkumu a kosmických technolo-

gií. Vznikla na základě tzv. Úmluvy ze dne

30. května 1975 a platnosti nabyla 30. květ-

na 1980. ESA je rovnocenným partnerem

jiných významných kosmických agentur,

jakými jsou americká NASA, japonská

NASDA, agentury indická, ruská a další.

Členy ESA jsou Belgie, Česká republika

(od 12. listopadu 2008), Dánsko, Finsko,

Francie, Německo, Rakousko, Řecko,

Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko,

Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Španěl-

sko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

V Paříži sídlí generální ředitelství a sou-

časně také Council (Rada ESA), která je

nejvyšším orgánem, sestávající ze zástupců

členských států. Kromě svého sídla v Paříži

disponuje agentura špičkově vybavenými

výzkumnými centry: 

1) The European Space Research

and Technology Centre (ESTEC) v

Noordwijku,  Nizozemí. Do tohoto střediska

je soustředěn výzkum v oblasti kosmické

fyziky a astronomie, mikrogravitace, teleko-

munikací a pozorování Země. V tomto nejvě-

tším výzkumném středisku ESA sídlí také

Space Science Directory. 

2) The European Space Operations

Centre (ESOC) v Darmstadtu, Německo

zajišťuje činnost kosmických objektů na

oběžné dráze. ESOC řídí provoz umělých

družic a přijímá a zpracovává údaje z různých

vědeckých experimentů. 

3) The European Space Research

Institute (ESRIN) ve Frascati, Itálie. ESRIN

je odpovědný za řešení problematiky zís-

kávání, zpracování a distribuce dat z družico-

vých aparatur určených pro pozorování

Země. 

4) V Kolíně nad Rýnem sídlí The

European Astronauts Centre (EAC), který

je odpovědný za výběr, hodnocení kvalifika-

čních schopností a pořádání výcviku budou-

cích evropských astronautů. 

ESA mj. provozuje rakety Ariane, které

vynášejí družice na oběžnou dráhu. Na zákla-

dě smluv s Ruskou kosmickou agenturou

vysílá svoje kosmonauty na Mezinárodní ves-

mírnou stanici. Vypouští také Automated

Transfer Vehicle (ATV) sloužící jako zásobo-

vací loď pro Mezinárodní vesmírnou stanici. 

GALILEO 
Pro nás je zajímavý projekt autonomního

navigačního systému Galileo s předpokláda-

ným sídlem v Praze, jehož zprovoznění v

základní konfiguraci se očekává v roce 2014.

Systém bude založen na stejném principu jako

nynější americký systém GPS, ruský GLO-

NASS, nebo plánovaný čínský Compas a již

nyní je jasné, že se z pohledu uživatele budou

vzájemně doplňovat.  Kompletní systém

Galileo bude sestávat z třiceti družic obíha-

jících ve třech rovinách na  kruhových drahách

ve výšce 23 500 km. Každá z rovin dráhy bude

svírat s rovinou zemského rovníku úhel 56°,

což umožní využívat navigační systém bez

potíží až do míst ležících na 75° zeměpisné

šířky. Velký počet družic, z nichž tři budou

záložní, zajistí spolehlivou funkci systému i v

případě, že by některá z družic měla poruchu.

Systém Galileo umožní každému uživateli při-

jímače určit jeho aktuální polohu s přesností

lepší než jeden metr! To bude mít velký výz-

nam v mnoha oblastech. Jako příklad uveďme

leteckou a silniční dopravu. 
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci prosinci tel. 582 344 130 

ESA (EUROPEAN SPACE AGENCY, EVROPSKÁ KOSMICKÁ AGENTURA) A JEJÍ ESA! 

5. – 7., 9. – 10. 12. 2011 VŽDY OD 17 HODIN 
PROJEKCE CESTOPISNÝCH FILMŮ V PROSTĚJOVĚ PO DVACÁTÉ!
DATUM NÁZEV JAZYK STOPÁŽ

PO 5.12. EVROPA

AUSTRIA- THE ALPINE GLACIER M 10

GUERNSEY (UK) M 12

DENMARK – AUDIENCE DENMARK E 24

GREENLAND M 28

CELKEM 74

ÚT 6.12. AFRIKA

ZANZIBAR M 19

UGANDA – WELCOME TO UGANDA E 13

ALGERIA - TIPASA E 8

KENYA – EXOTIC GOLF SAFAIRS E 6

CAPE VERDE – SANTA MARIA E 7

CELKEM 53

ST 7.12. AMERIKA

BRASIL – THERE IS ONLY 1 RIO M 4

CHILE – REGION DE LOS LAGOS SP 13

ALJAŠKA – FILM A REALITA CZ 26

MEXICO – AH, CHIHUAHUA! E 5

ECUADOR – AN AUTHENTIC EXPERIENCE E 9

CELKEM 57

PÁ 9.12. ANTARKTIDA +

ANTARTICA CZ 48

VIETNAM – the ritches of the mekong E 9

CELKEM 57

SO 10.12. ASIE 

INDONESIA – ENJOY JAKARTA E 8

TAIWAN – TOUCH YOUR HEART E 10

MONGOLIA – SCENERY M 14

ISRAEL - JERUSALEM E 10

JORDAN – A BIBLICAL LAND E 8

UNITED ARAB EMIRATES E 15

CELKEM 65

LEGENDA: M – hudební doprovod, CZ x SP x E – česky x španělsky x anglicky mluvený komentář, stopáž = doba trvání

snímku v minutách

8. 12. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA „VELKÝ PŘÍBĚH ASTRONOMICKÝCH DMUTÍ“

Přednáška sleduje historii hledání přílivů a odlivů, jevů, kterých si lidé všímali už ve sta-

rověku. Galilei se domníval, že mu poskytly nejlepší důkaz pohybů Země. Studium

mořských dmutí a obecněji působení „slapových sil“ hraje významnou roli v newto-

novské mechanice i v obecné teorii relativity. Vysvětlení jejich příčin je však často v

učebnicích a dokonce i v odborné literatuře velmi neuspokojivé. Přednáší: prof. RNDr.

Jan Novotný, CSc. (*1944), Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta

Masarykovy univerzity, Brno. E-mail: novotny@sci.muni.cz. Fyzik, filosof, publicista

(např. viz Listy – časopis pro politickou kulturu a občanský dialog), překladatel, žije v

Brně. Vstupné 20 Kč. 

TOURFILM 2011 

44. ročník mezinárodního filmového festivalu turistických filmů a videí se uskuteční v říjnu 2011 v

Karlových Varech. TOURFILM je nejstarší filmový festival turistických filmů na světě

(http://www.tourfilm.cz). Prostějovská hvězdárna je jediná v republice, která převážnou část soutěžních a

především vítězných snímků reprizuje. Letos se tak stane podvacáté a to v období ve dnech 5., 6., 7., 9. a 10.

12. , vždy v 17. 00 hodin. Přehled konkrétně nabízených snímků nabídnou plakáty, naše www stránky, zís-

káte je i telefonicky – vše, z pochopitelných důvodů, až těsně před termínem. Vstupné 10 Kč.

5. – 11. 12. ASTRONOMICKÝ TÝDEN S PŘEDNÁŠKOU A TOURFILMEM

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena: 

- ve středu od 15.30 hodin, kdy bude nabízena pohádka pro děti, 

- každé odpoledne od 14.00 hodin na pozorování Slunce, nutnou podmínkou pro konání pozorování je bez-

mračná obloha,

- v pondělí, úterý, středu, pátek a sobotu od 17. 00 hodin na Tourfilm,

- každý večer v 18.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy (neplatí 8. 12. – večerní přednáška),

ve středu také od 17.30 do 18.30 hodin, nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha,

- v sobotu i v neděli od 15.00 hodin na soutěž pro děti. 

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

- POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o celém ASTRONOMICKÉM

TÝDNU od 14.00 do 15.00 hodin (neplatí 29. 12.). 22. 12. v 7.29 hodin přestupuje Slunce ze znamení Střelce

do znamení Kozoroha, začátek astronomické zimy, zimní slunovrat.

- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se konají každé

pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 8. a 29. 12.) od 18.30 do 19.30 hodin a také každou pracovní středu (nepla-

tí 28. 12.) od 17.30 do 18.30 hodin.

Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 min. před koncem otevírací

doby. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a max. dvě děti 30 Kč.

Každou prosincovou pracovní středu v 15.30 hodin: JAK MARTIN S LENKOU ŠLI HLEDAT

VÁNOČNÍ HVĚZDU 

Neposedné děti rozbily vánoční ozdobu na vršek vánočního stromečku a potřebují hvězdu novou.  Půjde k

nim některá z oblohy? Marně je děti přemlouvají.  Hvězda však na stromku přece jen září, díky tatínkovi.

Vstupné 10 Kč.  Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a max. dvě děti 30 Kč.

10. 11. VE 14. 00 HODIN, SOBOTNÍ KOSMONAUTICKÁ SOUTĚŽ „CHCI BÝT KOSMONAU-

TEM!“ URČENÁ DĚTEM OD 10 ROKŮ

Cyklus soutěží, který se bude celý školní rok 2011/2012 věnovat kosmonautice. Konkrétně této soutěži bude

předcházet povídání o pilotovaných kosmických lodích a zazní v něm odpovědi na všechny závěrečné sout-

ěžní otázky. Odměna nejlepšímu: týdenní vstupenka na hvězdárnu zdarma. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné

pro dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.

11. 12. V 15.00 HODIN NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2011/12  „NOČNÍ OBLOHA“ –

ORION NA ZIMNÍ OBLOZE 

Soutěži bude předcházet povídání o zimních souhvězdích, o Orionu a sousedních souhvězdích. Vstupné 10

Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.

XX. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK 

Klub pro děti ve věku 5 až 11 let. Schází se každou (neplatí 28. 12.) středu v 16.30 hodin. Obsahem prosin-

cových schůzek bude seznámení se zimními souhvězdími. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.

XLI. ROČNÍK KLUBU GEMINI 

Členové klubu se sejdou 8. 12. v 18. 00 hodin, 1. a 15. 12. v 16. 30 hodin v přednáškovém sále hvězdárny.

Podrobný rozpis obsahů setkávání obdrží každý člen při první návštěvě klubu. Obsah bude upravován dle

přání samotných členů. Klub stále přijímá nové členy.

VÝSTAVY

-STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- CO POZOROVAL UŽ GALILEO GALILEI? (V KRESBÁCH DĚTÍ)

Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v  tom případě jsou jejich součástí a po

domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné 10 Kč. První dvě jmenované výstavy také zdarma

zapůjčujeme! Změna programu vyhrazena.
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MC Cipísek

- komunitní centrum pro rodinu

Sídliště svobody 6

www.mcprostejov.cz,

e-mail: mcprostejov@centrum.cz

www.facebook.com/cipisekprostejov.cipisek

tel. 723 436 339, 602 364 874

prosinec na téma Adventní těšení
Zápis na volná místa do programů MC Cipísek na období leden- březen probíhá

v době odpoledních heren v pondělí a ve středu 5.12. a 7.12. vždy 15.00-17.00

Aktuální počet volných míst bude uveřejněn od 3.12. na www.mcprostejov.cz 

nebo www.facebook.com/cipisekprostejov

Programy MC:

Broučci, Zajíčci, Méďové

programy pro rodiče s dětmi dle věku dětí (od 9 měsíců do 3 let)

Hopsánky a zpívánky s miminky

program pro maminky s miminky do 9 měsíců

Cipískova školička

adaptační program na vstup do MŠ pro děti od 2,5 roku 

Zimní cyklus kreativních večerů

tvořivé večery pro dospělé - pro začátečníky i pokročilé

Harmonizační cvičení pro ženy

podvečerní cvičení s prvky jogy pro ženy všech věkových kategorií

Kurz efektivního rodičovství

Jak porozumět dětem i sami sobě? Jak zvládat výchovné situace bez trestů a křiku?

Pro rodiče dětí všech věkových kategorií.

Podvečerní setkávání - omezený počet účastníků.

Mikulášská nadílka

setkání s Mikulášem v Národním domě - dopoledne 2.12. (pro přihlášené)

V tento den je MC Cipísek uzavřeno.

Minikurz práce na PC

zpracování digitálních fotografií – 1.12./ jen náhradníci

Individuální poradenství pro návrat do zaměstnání

poradenství pro ženy před návratem do zaměstnání- 9.12./ jen náhradníci

Tradiční malování na hedvábí

- závěr podzimního cyklu kreativních večerů, středa 7.12. od 18 hodin 

Vánoce s Cipískem 

12.12.-16.12. vánoční týden v MC 

strojení stromečku, koledy, adventní tvoření a vánoční povídání

19.12.-23.12. probíhají sanitární dny

27.12.-30.12. vánoční prázdniny

V tyto dny je MC pro veřejnost uzavřeno. 

MC Cipísek přeje všem rodinám krásně prožité Vánoce
a šťastný vstup do nového roku.

Dne 3.11.2011 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni do
života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občánci města
Prostějova:

Kontakt pro vítání občánků je  tel: 582 329 620, další informace včetně termínů

vítání do konce letošního roku naleznete na www.prostejov.eu, sekce DUHA.

Adam Kalla
Matyáš Liška
Adéla Začalová
Denisa Novotná
Matyáš Procházka
Sára Chládková
Ondřej Fargaš
Ondřej Luběnka
Tomáš Sotorník
Karolína Kocourková
Jakub Bubeník
Veronika Horváthová
Matyáš Písečný
Vanesa Kvapilová

Ondřej Navrátil
Matěj Krzystek
Jasmina Karmen Mirgová
David Frňka
Denisa Zacharová
Tereza Zelená
Michaela Zelená
Veronika Konečná
Karin Kristková
Matthew Zatloukal
Simona Hýblová
Šimon Oliver Adamčík
Kateřina Neckařová
Jakub Rosenberg

Skáčeme pro radost 

MC Cipísek otevírá po novém roce

nové skupiny pro maminky s miminky.

V nich se novopečené maminky s dětmi

do 9 měsíců mohou setkávat s ostatními

a sdílet svoje zkušenosti. Kromě toho je

pro ně připraveno pravidelné zpívání,

říkanky a cvičeníčko s dětmi. Probíhat

budou samozřejmě i besedy o psychomo-

torickém vývoji dětí, besedy o výživě i

aromaterapii. Do programu MC jsou v

příštím roce zařazeny i kurzy baby masáží

a kurzy první pomoci. -ms-

MŠ Husovo nám. při ZŠ Kollárova oslavila letos 30. výročí svého otevření. Při

této příležitosti proběhl 5.10.2011 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Děti z MŠ oslavily výročí účastí v projektu SKÁČEME PRO RADOST. 

V areálu MŠ byl ten to den k dispozici skákací hrad a bateriové motorky a děti strávi-

ly v MŠ slavnostní den plný radosti. Akce proběhla za finanční podpory SEKCE

ZDRAVÉ MĚSTO.

Maňáskové divadlo
Křesťanské maňáskové divadlo "Za jeden provaz"

srdečně zve malé i velké na představení:

JAK ZVÍŘÁTKA SLAVILA VÁNOCE

Hraje se ve středu 14. prosince v 16.30 hod.

v prostorách Církve bratrské Šárka 10a (za školkou), Prostějov.

Vstupné dobrovolné

MC Cipísek zve maminky s miminky 
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BlahopřejemeBlahopřejeme
V měsíci listopadu oslavili svá jubilea tito

občané města a příměstských částí
Milan Bašný, Jiří Matěcha, František Krátký,
Jaroslav Kurtin, Anna Doláková, Jaroslava Hvi-
žďová, Jaroslava Rosová, Jiřina Klevetová, Vla-

dislav Lamos, Jitka Palatková, Alois Cetkovský, Ivan Doležel,
Věra Skopalová, Mgr. Stanislav Horák, Miloslava Šklubalová

Stanislav Pluskal, Drahomíra Grydilová, Marie
Smékalová, Jan Černý, Zdeněk Navrátil, Jarmila
Galíčková, Leopolda Tržilová, Danuše Dobiášová,

Jan Václavík, MUDr. Karel Praskač, Karel Menyház, František
Texl, Josef Refka, Zdeněk Beljankin

Josef Skopal, Bohuslav Bradáč, Božena Kejíková,
Drahoslav Hrubý, Jiřina Julínková, Lev Nágl, Josef
Dočkal, Františka Klevetová, Ludvík Daněček, Milo-

slav Kuben, Jaroslav Pařenica, Ludmila Navrátilová
Karla Tillová, Bohumír Pešek, Jitka Samuelová,
Emilie Bublíková, Jiří Zeman

70

85
80

P O Z V Á N K A

DIAMANTOVÁ SVATBA

75

Přehled bohoslužeb církví v Prostějově:
Apoštolská církev Prostějov, DS – Vrahovická 83:

- bohoslužby v neděli v 9,30 hodin (mimo 1. neděli v měsíci)

Církev adventistů, Šafaříkova 9:

- sobota v 09,00 hodin studium Bible, v 10,30 hodin bohoslužby

Církev bratrská, Šárka 10a:

- bohoslužby v neděli v 09,30 hodin

Církev československá husitská, Demelova 1:

- bohoslužby 1. neděle v měsíci v 18,00 hodin, ostatní neděle vždy v 10,00 hodin

Českobratrská církev evangelická, Kollárova ul.:

- bohoslužby v neděli v 10,00 hodin

Křesťanský sbor Prostějov, Sádky 2:

- bohoslužby v neděli v 10,00 hodin

Pravoslavná církev Prostějov, Demelova 2:

- bohoslužby v neděli v 10,00 hodin

Svědkové Jehovovi, sál Království, Husovo náměstí 43:

- přednášky v neděli v 09.00 hodin, od 9.30 rozbor Strážné věže;

studium Bible a teokratická škola ve čtvrtek 17.30 hodin.

Diamantovou svatbu (60 let manželství) oslavili manželé Jaroslav a Božena Zatlou-

kalovi, z Prostějova. Sňatek uzavřeli 27.10.1951 v Lounech.

Foto: Hana Nováková

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prostějově

zve všechny příznivce duchovní hudby na koncert 

V á n o č n í ch  p í s n í  a  s k l a d e b
který se koná dne 11. prosince 2011 v 17 hodin

v modlitebně sboru, U kalicha 1

účinkuje smíšený pěvecký sbor EXAUDI
a jeho solisté za doprovodu komorního souboru.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V PROSTĚJOVĚ
– PROGRAM NA PROSINEC 2011:

Čtvrtek 8.12. 2011 v 18.00 hodin – Vánoční koncert houslisty Pavla Šporcla

a ženského pěveckého sboru Vlastimila. V Husově sboru CČSH, Demelova1 v

Prostějově. Pořádá Okrašlovací spolek města Prostějova.
Sobota 10.12.2011 v 17.00 hodin – Adventní koncert zpěváka a skladatele 

Richarda Pachmana, Dity Vích-Hořínkové a houslisty Vladimira Kirikova . 

V Husově sboru CČSH,Demelova 1 v Prostějově.

Sobota 24.12.2011 ve 23.00 hodin – půlnoční bohoslužba v Husově sboru CČSH,

Demelova 1 v Prostějově.

Adventní a další bohoslužby jsou na www.ccsh-pv.cz 

Sociálně aktivizační služby pro seniory
Tetín 1, 796 01  Prostějov,

telefon: 582 360 295
nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ
6.12.2011 14.00 KELTSKÁ SPIRITUALITA PÍ. ERIKA BÁBKOVÁ

13.12.2011 14.00 VÁNOCE VE SVĚTĚ PÍ. HANA VYBÍHALOVÁ
VŠECHNY PŘEDNÁŠKY AKADEMIE SENIORŮ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH 

OS LIPKA, TETÍN 1, II. PATRO.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Zdeňka Soldánová, Marie Lobodášová, Libuše
Mazalová

Leokadie Hrbatová, Jaroslav Látal, Růžena
Motalová, Vlasta T ylová, Miroslava Jeřábková,
František Mazura, Květoslava Zatloukalová

Anežka Pořízková, Vlasta Vaňková

90
91
92

Božena Šindýlková93

BlahopřejemeBlahopřejeme
V měsíci říjnu oslavili svá jubilea tito občané
Prostějova a příměstských částí (doplnění)

Ing. Josef Sedláček

Oldřich Vitásek, Marie Nováková

Marie Müllerová, Anna Cetkovská, Miroslav
Rosypal80

75
70
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Díky, pane Erbene

Letos v listopadu by oslavil velký
český básník a sběratel lidové poezie
Karel Jaromír Erben 200 let. Městská
knihovna Prostějov ve spolupráci s
Divadlem Point, Pointík při GJW a
Literárně-dramatický obor ZUŠ V.
Ambrose připravila akci ERBEN 200. 
V tajuplně nasvícených prostorách MěK
na Skálově náměstí, mohli malí i velcí

vidět úryvky z balad Polednice, Štědrý
večer, Svatební košile a Vodník. Drama-
tické ztvárnění těchto hororových balad
způsobilo lehké mražení v zádech více
než sedmi desítkám návštěvníků, kteří
mohli vidět knihovnu nezvykle jako
divadelní scénu. Účinkující tak vzdali
holt básníkovi, jehož dílo je dodnes
živé. 

Hrajeme si u maminky
5. prosince 2011 v 10 hodin – Podkrovní
sál MěK. V rámci cyklu Jak se co dělá se
tentokrát dozvíme, jak se dělá tanec.

Naše pozvání přijala významná česká
taneční pedagožka Jiřina Rákosníková,
která dlouhodobě pracuje s dětmi i studen-
ty a podílí se na odborných seminářích pro
pedagogy. Vytvořila choreografie pro tele-
vizi, film a profesionální divadla. Od roku

1992 pořádá pravidelná setkání s rodiči a
dětmi pod názvem Hrajeme si u maminky.
Je autorkou knížek Studánko, rubínko,
Hrajeme si u maminky, Ten vánoční čas a
nejnovější Viju, viju věneček. Jiřina
Rákosníková čerpá z lidových písní a
tanců. Pořad je určen pro rodiče s dětmi a
koná se za podpory projektu K21. Je nutné
si rezervovat účast v knihovně.

I cesta může být cíl
Když v roce 2002 vyrazil cestovatel a
amatérský fotograf Roman Vehovský s
batohem, spacákem a okopírovanými
listy školního atlasu na cesty, ještě nevě-
děl, že se jeho putování protáhne na
téměř sedm let.
Své cestování po světě ponechal osudu a
náhodě. Přes Asii se dostal až do Austrálie,
na jachtě se plavil po tropických ostrovech

Thajska, zúčastnil se jedinečného Phuket-
ského festivalu. Sedm let si vystačil jen s
tím, co se vešlo do batohu a peníze na
cesty si obstarával prací na farmách či pro-
dejem svých fotografií. Své zážitky z cest
bez jízdních řádů sepsal v knize Cestou
osudu a náhody. Knihu i své fotografie
představí na besedě v Městské knihovně
ve středu 14. prosince. Jste srdečně zváni.

Staňte se článkem nejdelšího
vánočního řetězu ve městě

Ať už do knihovny chodíte nebo ne, v
průběhu celého Adventu máte možnost
připojit zde svůj kousek papírového řet-
ězu k ostatním. Ale co víc! Když budete
chtít, můžete na svůj kroužek napsat
spoustu věcí... Svá tajná i veřejná přání,
vzkazy Ježíškovi, pozdravy přátelům,
nebo skromnější třeba jen své jméno.
Napište na řetěz něco svým známým, a
nechejte je Váš vzkaz hledat. Máte
hodně přání, bude Váš vzkaz dlouhý?

Přidejte další článek. Nebo si prostě při-
jďte jen počíst.
Veškerý potřebný materiál Vám bude k
ruce. Jestli se ale chcete blýsknout něja-
kým speciálním článkem, aby ten Váš bylo
mezi ostatními lépe poznat, přineste si k
tomu cokoliv chcete. Řetěz vážeme v Kni-
hovně pro děti (v domě dětí na Vápenici) i
v půjčovně pro dospělé (za zámkem). Na
svátky spojený řetěz pověsíme na kniho-
vnu. Jak bude dlouhý, záleží na Vás.
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Letos poosmé uspořádal Sbor Církve 
bratrské v Prostějově společně s městem Pro-
stějovem a Mezinárodním křesťanským vel-
vyslanectvím Jeruzalém Den pro Izrael. Pro-
gram se konal v rámci celoročního projektu 
„Staronová šance“ založeném na veřejných 
besedách a diskusních setkáních. Součástí je 
i veřejná sbírka na domov šoa v Haifě.

Hlavním programem nedělního setkání 6. 
listopadu byla beseda s Annou Hanusovou, 
která přežila terezínské ghetto, kam byla de-
portována jako jedenáctileté dítě. Její příběhy 
podtrhly verše, které napsal její bratr i další 
děti z ghetta, které stejně jako Anna prožívaly 
své dětství v koncentračních táborech. Vy-
stoupení doplnil svým vyprávěním a hlavně 
písničkami a klavírním doprovodem herec 
Daniel Dobiáš a také devítiletá školačka Ju-
linka Čížková.

Součástí nedělního odpoledne věnova-
ného Izraeli byla posléze diskuse na téma 
zaniklá židovská komunita v Prostějově. Po-
prvé byla veřejnosti prezentována vizualizace 
„obrody“ zmizelé části Školní ulice, kde ještě 
na začátku minulého století stály takřka při-
lepené na hradby domy židovské části města. 
Na nevelkém prostoru žilo několik stovek 
prostějovských občanů, které za války zde-
cimovala nacistická protižidovská politika. 
Část ulice zničilo bombardování a domy už 
neměl kdo opravovat. Nakonec byla zchátra-

lá zástavba na levé straně Školní ulice stržena 
a srovnána se zemí.  

Oživit alespoň prostřednictvím vizualiza-
ce umístěné na hradební zdi tuto zaniklou lo-
kalitu má v úmyslu Okrašlovací spolek města 
Prostějova. Jeho člen Josef Dekastello přišel s 
návrhem, kterým se zabývá už řadu let.  Na 
základě dobových fotografií zapátral v archí-
vech a získal další materiály o zmizelé části 
Školní ulice. To posloužilo jako podklad pro-
stějovskému výtvarníkovi Tomáši Vincenco-
vi ke zpracování studie, jak by mohl pohled 
na uličku minulého století být zvěčněný na 
omítnutých částech hradeb.  

„Je čas připomenout si zaniklou historii, 
protože je bezesporu součástí i dnešního ži-
vota. Chceme ji zachovat alespoň touto vizu-
alizací. Mnohá jednání o uskutečnění našeho 
záměru už proběhla a další jsou před námi, 
ale věřím, že se nám podaří projekt uskuteč-
nit,“ řekl Josef Dekastello. 

Starou zástavbu si pamatuje už jen nepatr-
ná část veřejnosti, pamětníků pomalu ubývá.

Stěžejní část programu Dne pro Izrael – bese-
da s paní Annou Hanusovou a Danielem Dobi-
ášem - se opakovala také v pondělí 7. listopadu 
na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově. 

Panely s vizualizací Školní ulice si mohou 
zájemci prohlédnout až do 8. 12. 2011 v Huso-
vě sboru (bývalá synagoga za Priorem) v rám-
ci pravidelných akcí této církve.            -jap/jg-

Den pro Izrael nabídl besedu i zajímavou výstavu

Daniel Dobiáš a Julinka Čížková. 

Radní Milada Sokolová předala upomínkové předměty paní Anně Hanu-
sové.

Beseda s paní Hanusovou pokračovala další den na Cyrilometodějském 
gymnáziu.



Ucházíte se o nové zaměstnání a 
čeká vás přijímací rozhovor? Nepod-
ceňujte přípravu. Pracovní rozhovor 
sice není jediným krokem na cestě k 
vysněné práci, je však zásadní. Prav-
dou je, že uchazeči o zaměstnání cho-
dí na přijímací rozhovory často zcela 
nepřipraveni. Nevědí, jak se chovat, 
jak se obléct, ani jak se na rozhovor s 
potenciálním zaměstnavatelem men-
tálně připravit. Často si ani nezjistí 
základní informace o nabízené pra-
covní pozici nebo organizaci, ve které 
chtějí pracovat. 

 
Buďte	připraveni	na	všechno	
a	očekávejte	i	neočekávané

Murphyho zákony zde platí bez výjimek. 
Ráno před rozhovorem určitě zaspíte, ve 
spěchu si ještě polijete kravatu nebo sukni 
kávou a navíc uvíznete v dopravní zácpě. 

Mějte na paměti, že kvalitní a dlouhý 
spánek je základní předpoklad pro kaž-
dý výkon. Proto si ho před rozhovorem 
určitě dopřejte. Před ním si ale připravte 
všechny potřebné dokumenty, nejlépe ve 
více kopiích. Nikdy nevíte, kdo všechno 
bude na rozhovoru přítomen. 

Ujistěte se, že víte přesně, kde se rozho-
vor bude konat, a že tam včas trefíte, pří-
padně si vytiskněte i mapu. Uložte si do 
mobilu kontaktní číslo, abyste v případě 
zpoždění mohli dát okamžitě vědět.

Uvědomte si, že nedochvilnost, pří-
padně zrušení domluveného pracovního 
rozhovoru, může být signálem nejen ne-
schopnosti si zorganizovat čas, ale i ne-
spolehlivosti.

Neoblékejte	se	výstředně		
ani	nevhodně

Pamatujte, že je vždy lepší volit for-
málnější variantu oblečení. Kromě vašich 
zkušeností popsaných v životopise bude 
zaměstnavatel zvažovat také celkový do-
jem, který na něj uděláte. Nepodceňujte 
proto volbu šatů, ve kterých na rozhovor 
půjdete. V případě nutnosti se do svého 
šatníku nebojte investovat, taková investi-
ce se vám s novou prací vrátí. I když jdete 
do firmy, kde víte, že panuje neformální 
atmosféra, vždycky volte raději formál-
nější oblečení. Oblečte si oblek nebo kal-
hoty se sakem či kostým. Argument, že 
personalista také nemá oblek, neuspěje, 
on už v této firmě totiž práci má.

Dejte	si	záležet		
na	prvním	dojmu

První dojem nelze udělat dvakrát. 
Proto si dejte záležet na prvním dojmu. 

Už vstup do budovy nebo místnosti 
může mnohé prozradit. Zřetelně po-
zdravte všechny, které potkáte během 
návštěvy. Většinou dopředu nevíte, jak 
vypadají lidé, kteří budou rozhodovat o 
přijetí nového zaměstnance. Na chodbě 
můžete snadno potkat i generálního ře-
ditele. 

Zjistěte	si	informace		
dopředu

Častou chybou, se kterou se zaměst-
navatelé setkávají, je skutečnost, že sa-
motní uchazeči nemají dostatečný pře-
hled o nabízené pozici ani o organizaci, 
ve které chtějí pracovat. 

Přijďte na přijímací rozhovor připra-
veni. Informovanost je jasným signá-
lem, že máte o nabízenou pozici vážný 
zájem. 

Odpovídejte	tak	akorát		
a	nenechte	se	znervóznit	

chvílí	ticha

Mnozí uchazeči při rozhovoru odpo-
vídají stroze, personalista je tak nemá 
šanci dostatečně poznat a posoudit. Jiní 
naopak odpovídají až příliš rozsáhle. 

Snažte se říci to podstatné a vnímejte 
přitom tazatele. Sami poznáte, jestli mu 
vaše odpověď stačí, nebo chce vědět víc. 

Pokud nastane mezi otázkami chvíle 
ticha, nemusíte ji nutně přerušit. I taza-
tel potřebuje čas vybrat správnou otázku  
a dělat si poznámky.

Připravte	se	na	nepříjemné	
nebo	stresující	otázky

Dostat uchazeče pod tlak a sledo-
vat jeho reakce na stresující situaci je 
standardní způsob vedení přijímacího 
rozhovoru. Rozhovor bývá většinou ve-
den v přátelském duchu, aby se uchazeč 
uvolnil, ale v určité chvíli je mu polože-
na stresující otázka.

Snahou zaměstnavatele je získat od 
uchazeče maximum informací, často i 
takových, o kterých se uchazeči nechce 
mluvit.

Nepřikrášlujte	ani		
nezveličujte	své	dovednosti

Zaměstnavatelé se často setkávají s 
tím, že se uchazeč snaží zveličit napří-
klad míru odpovědnosti na jeho přede-
šlé pozici nebo své jazykové dovednosti. 

Z výzkumu mezi 2 500 manažery 
z jedenácti zemí světa, vyplynulo, že 
převážná většina (70 %) manažerů v 
České republice považuje životopisy 
uchazečů obecně za nedůvěryhodné, 
kandidáti v nich dle respondentů pře-
hánějí. 

Dobře	si	rozmyslete		
odpověď	na	výši	platu

Většina uchazečů má při otázce na 
výši platu problémy. Přitom otázce na 
představu finančního ohodnocení se 
nemůžete vyhnout. Nejčastěji padne 
v  závěru přijímacího rozhovoru. Ne-
přeceňujte se, ani se nepodceňujte. 
Nerozhodnost, váhavost, licitování 
není zrovna vhodný způsob odpovědi. 
Rozhodně buďte na otázku výše pla-
tu už dopředu připraveni a bez oklik 
odpovězte.

Správná odpověď může ovlivnit 
nejen úspěch u přijímacího rozhovo-
ru, ale i ovlivnit vaši finanční pozici 
v případě přijetí.  

Vždy	mluvte	pravdu

Pokud chcete ve výběrovém řízení 
uspět, mluvte vždy pravdu a buďte 
upřímní. Na jakékoliv nepravdivé in-
formace se během rozhovoru a ověřo-
vání referencí stejně většinou přijde. 
A pokud ne hned, tak se na ně přijde 
v průběhu zkušební doby.

Buďte	pozitivní	a	aktivní

Buďte pozitivní a aktivní. Zaměst-
navatelé nechtějí negativně naladěné a 
pohodlné zaměstnance. Nepomlouvejte 
u přijímacího rozhovoru bývalého za-
městnavatele, protože chytrý zaměst-
navatel si domyslí, že také jeho budete 
pomlouvat. Hodně štěstí a vytrvalosti.

 Bohumil Daďa
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DESET RAD jak se neodepsat při výběrovém rozhovoru

Reálné gymnázium a základní škola
města Prostějova,

Studentská ul. 2, www.rg.prostejov.cz
 

pořádá ve středu dne 7. prosince 2011

Den otevřených dveří
Od 8.00 budou mít rodiče žáků možnost nahlédnout 

přímo do vyučovacích hodin.
Od 14.00 do 17.00 je připraven program pro rodiče, 

výchovné poradce a žáky  sedmých a devátých tříd ZŠ 
- zájemce o studium na Reálném gymnáziu.

Zájemci z řad žáků si mají možnost vyzkoušet test 
z obecných studijních předpokladů.

Srdečně zveme!
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Sobota 10. prosince ve 14 hodin u 
hvězdárny v Kolářových sadech v Prostějově 
– tento termín si mohou zapsat do kalendáře 
zájemci, které ani (případné) mrazivé počasí 
neodradí od plánu naučit se správně chodit 
s nordic walkingovými holemi. Lekce v rámci 
projektu Zdravého města Prostějov probíhají 
již od letošního června. Severskou chůzi si díky 

nim vyzkoušelo již okolo tří set lidí. Pokud se 
k nim chcete přidat, stačí se předem telefonicky 
přihlásit na čísle 732 635 360 nebo mailem na 
adrese Sehnalovalenka@seznam.cz. Uveďte i 
svou výšku, abych pro vás mohla vzít správné 
hole! Pokud máte svoje hole, můžete přijít i bez 
přihlášení. Na setkání se těší cvičitelka nordic 
walkingu Lenka Sehnalová. 

Nordic walkingové lekce 
pokračují i v prosinci

Přehled odchycených psů v Prostějově, které je možné si osvojit
Útulek ligy na ochranu zvířat, organizace Olomouc, Areál letiště Neředínská ul., 779 00 Olomouc, telefon: +420 585 418 484, e-mail:olomouc.utulek-loz@seznam.cz  

Evid. č. 1347 (Fix) – pes, štěně, odchycen dne 11. 11. 2011 
na ul. Studentská

Evid. č. 1346 (Anton) – pes, kříženec labradora, odchy-
cen dne 10. 11. 2011 na ul. Sušilova

Evid. č. 1335 (Beatrice) – fena, kříženec německého ov-
čáka, odchycena dne 2. 11. 2011 na ul. Šárka

Oblastní spolek Českého Červeného kříže Prostějov a TYFLOCEN-
TRUM Olomouc, regionální středisko Prostějov Vás srdečně zvou k 
návštěvě vánočního stánku, který bude do 23.12.2011 na náměstí TGM 
v rámci vánočních trhů. Najdete zde batiky oděvů, adventní věnce, ko-
rálky. Koupí výrobků, které jsou převážně od zdravotně postižených osob, 
přispějete na humanitární aktivity těchto organizací.

Také se dozvíte o aktivitách těchto neziskových organizací. 
 

Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK Prostějov

Milíčova 3, 796 01 Prostějov
www.cervenykrizprostejov.cz

Český Červený kříž zve na vánoční trh

INZERCE
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Společnost MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ, a.s. si dovoluje oznámit svým zá-
kazníkům, že mezi svátky, ve dnech od 
26. 12. 2011 do 30. 12. 2011 včetně, bu-
dou uzavřena všechna Zákaznická centra 
společnosti MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ, a.s. v Olomouci, Prostějově, Uničo-
vě, Konici, ve Zlíně i Valašských Klobou-
kách.  Výjimku tvoří středa 28. prosince 
2011, kdy budou všechna centra pro zá-
kazníky otevřena od 8 do 17 hodin.

Přes svátky bude i nadále k  dispozici 
zákaznická linka 840  668 668, kde mo-
hou zákazníci hlásit případné poruchy 
a havárie 24 hodin denně. Provozy jako 
jsou úpravny vody a čistírny odpadních 
vod fungují v  třísměnném provozu po 
celý rok. Pracovníci z rozvodu vody i ka-
nalizací drží celé svátky pohotovost, a tak 
se odběratelé nemusejí bát, že by v přípa-
dě havárie zůstali bez pomoci. V pohoto-
vosti budou lidé, vozidla i těžká technika.

„Vodohospodáři drží pohotovost celé 
svátky, v případě poruchy, naši pracovní-
ci zastaví unikající vodu i během svátků 
v průměru do jedné hodiny po nahlášení 
havárie. Ve většině případů pak poruchu 
odstraníme ještě téhož dne nebo násle-
dující pracovní den,“ potvrdila tisková 
mluvčí s  tím, že pokud přerušení do-
dávky vody potrvá déle, budou cisterny 
s pitnou vodou i během svátků samozřej-
mostí.

Společnost MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. 

přeje všem svým zákazníkům 
a partnerům mnoho radosti

a úspěchů v roce 2012.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668 – 24 hod denně havárie i 

zákaznické záležitosti
www.smv.cz

Zákaznické centrum bude přes svátky uzavřeno, ale provozy drží pohotovost

V úterý 25. října 2011 proběhla 
na Obchodní akademii v  Prostějově 
„Talentová soutěž v psaní na kláves-
nici PC“ určená žákům ZŠ a nižších 
gymnázií. Cílem soutěže je seznámit 
žáky s  desetiprstovou metodou psaní 
na klávesnici. Zúčastnilo se jí 40 žáků 
z  9ti základních škol. Vítězem v  sou-
těži družstev se stala ZŠ Vrbátky, 2. 
místo obsadila ZŠ Určice a 3. místo ZŠ 

Kollárova. V soutěži jednotlivců získa-
la 1. místo Jana Nesvadbová, 2. místo 
Ivana Trávníčková (obě ze ZŠ Vrbát-
ky),  3. místo obsadila Marie Domeso-
vá (ZŠ Určice). 

Čekání na vyhlášení vítězů zpříjem-
nila beseda s Lukášem Běhalem, účast-
níkem Mistrovství světa v psaní na klá-
vesnici PC, žákem Obchodní akademie 
Prostějov. -šar-

Talentová soutěž  
v psaní na klávesnici PCDalší ročník literární soutěže 

pro děti a mládež uspořádalo 
dětské oddělení prostějovské 
knihovny. Oceněni byli nejlepší 
tvůrci prózy i poezie. V předvá-
nočním čase Vám proto přiná-
šíme ukázku básnického umění 
jedné z  oceněných autorek – 
Valerie Cekulové (na snímku 
při přebírání ceny):

Do knihovny přilétly Sovičky

30. listopadu 201130
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Auto Hlaváček a.s.
Plumlovská 183,
796 01 Prostějov

mob.: 602 476 891
email: riedl@hlavacek.cz

Neváhejte a přijďte
se svézt ...

Modely Kia nyní se slevami až 100 000 Kč. To vše 
korunováno unikátní 7letou zárukou a garancí 
vrácení peněz do 7dní/777 km. 

* Cena platí při využití Kia Finance Bonus. Nabídka je pro podnikatele. Pro detaily nabídky 
kontaktujte svého nejbližšího dealera Kia. Komb. spotřeba 4,1–7,0 l/100km, emise CO2 90–164 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

AKČNÍ PODZIM KIA slevy až 100 000 Kč

Picanto od 169 980 Kč* cee'd od 229 980 Kč*Venga od 224 980 Kč*

INZERCE

Takřka padesát středoškolských 
subjektů se začátkem listo-
padu sešlo v prostějovském 
Společenském domě na akci Scho-
laris 2011. Střední školy a odborná 
učiliště se představovaly žákům 
devátých tříd, aby si tito mohli vy-
brat své budoucí povolání případně 
studijní cestu. A co mohli všechno 
vidět?

Ukázky práce automechaniků, 
barmanů, kovářů, řezníků, 
kosmetiček, ale také gymnaziál-
ní červený doubledecker, kopy a 
přehozy při ukázkách sebeobrany 
a v neposlední řadě si mohli nechat 
změřit tlak a BMI na stánku bu-
doucích sestřiček.

Celou akci monitorovali zástup-
ci krajských školských orgánů a 
představitelé města v čele s místosta-
rostkou Ivanou Hemerkovou, která 

pronesla k zástupcům vystavovatelů 
několik vřelých a povzbudivých slov, 
neboť situace ve školství obecně také 
není jednoduchá, ale upřímně, v které 
oblasti dnes je. 

O zhodnocení celé akce jsme na 
závěr požádali „veterána“ mezi 
účastníky Martina Mokroše, zástupce 
ředitelky na Střední zdravotnické 
škole v Prostějově. Konstatoval, že 
celá akce má rok od roku stoupající 
úroveň a dále vyjádřil obdiv k práci 
hlavních organizátorů, kterými jsou 
zaměstnanci prostějovského Schola-
servisu, jmenovitě pak Dagmar Gru-
lichová. 

Na závěr popřál všem deváťákům, 
aby dobře vybrali a celé akci mnoho 
dalších let existence, neboť kde jinde, 
když ne na Scholaris, je možno vidět 
průřez celým regionálním školským 
systémem. -red-

Scholaris 2011 SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV, tel. 582 330 883 

www.sportcentrumddm.cz, email: sportcentrum@sportcentrumddm.cz 
 

POŘÁDÁ PRO DĚTI, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ 
 

 
 

TERMÍNY:   sobota  14.1.2012  přihlášky do     7.1.2012 

                        sobota  28.1.2012 přihlášky do   20.1.2012 

                        sobota  18.2.2012 přihlášky do   10.2.2012 

                        sobota  25.2.2012 přihlášky do   18.2.2012  
                        sobota    3.3.2012 přihlášky do   25.2.2012  
                        sobota  17.3.2012 přihlášky do   10.3.2012 

 
RAMZOVÁ – Ski aréna R3 
 
Doprava: vlakem z hl.nádraží 
                 doprava lyží a zavazadel doprovodným vozidlem  
 
 
Pedagogický dozor zajištěn po celou dobu konání zájezdu. 
Výuka lyžování pro děti proběhne v dopoledních hodinách  pod vedením 
instruktorů  (výuka lyžování je v ceně zájezdu). 
 

Předpokládaná CENA: 350, Kč/ osoba  
(cena bude upřesněna podle aktuálního ceníku skipasů pro rok 2012)    
Cena zahrnuje: dopravu vlakem, skipas v areálu Ski aréna R3, služby  
                            lyžařského instruktora 
PŘIHLÁŠKY A PLATBY:  předem na pokladně Sportcentra – DDM 
                                                dle uvedeného harmonogramu 
 
Informace:  Mgr. Tereza Zajíčková tel. 737 069 621, 582 332 297,  
                    email: tzajickova@sportcentrumddm.cz 

SportKaleidoskop 
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nám. Padlých hrdinů 7, PV  tel: 582 339 264, 725 634 509
www.slender-club.cz

SLEVA 10% NA :

CVIČENÍ            MASÁŽE            LYMFOVEN
ANTICELULITICKÉ PROGRAMY

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKÁZKY

Před rokem jsme se s  dětmi 1. třídy 
MŠ „Berušky“ ze ZŠ a MŠ Prostějov, 
Melantrichova ul. 60 zapojili do pro-
jektu Goodyear – Bezpečná školka, pod 
záštitou ministerstva dopravy, a tak jsme 
získali sadu reflexních vest pro děti + 
2 vesty pro učitele. K  tomu ještě DVD 
s  příběhem o dětech a vestách + stolní 
hru – obojí nenásilně vysvětlující zálud-
nost silničního provozu.

Projekt společnosti Goodyear Dunlop 
Tires má za úkol zvýšení bezpečnosti dětí 
z MŠ v silničním provozu, seznámení se 
základními pravidly pohybu v silničním 
provozu, s  nebezpečnými situacemi, do 
kterých se mohou děti každý den dostat 
a rady, jak jim předcházet.

Myšlenka a hlavně cíl projektu nás 
velmi oslovila, a proto jsme se do pro-
jektu zaregistrovali prostřednictvím 
internetu, jako první mateřská škola 
v Prostějově. 

Nejde jen o zvýšení viditelnosti dětí 
a probuzení zájmu u dětí o problema-
tiku chování v  rámci silničního provozu, 
vysvětlení rozdílu mezi pobytem na silnici, 
hřišti, v parku a demonstrování důležitosti 
odlišného chování, ale používání vest 
usnadňuje život i řidičům, neboť děti vidí 
ve větším předstihu a mohou přizpůsobit 
pohotověji svůj styl jízdy.

Děti svým nevyzpytatelným cho-

váním a malou postavou patří totiž mezi 
nejohroženější účastníky dopravního 
provozu. Reflexní vesta dokáže výrazně 
zlepšit viditelnost dětí, což snižuje riziko 
jejich možného zranění.

A o to jde nejen danému projektu, ale 
i učitelkách MŠ, které si plně uvědomují 
tíhu zodpovědnosti za svěřené děti. 
Rodiče v  nás vkládají plnou důvěru, 
svěřují nám do péče to nejcennější co 
mají, své děti a naší povinností je jejich 
poklad ochránit!

Toto je jedna z  cest, mimo jiné, kter-
ou jsme zvolili a velmi se osvědčila. 
Rodiče, ale i široká veřejnost na nás 
obdivně a pochvalně reagují, když vidí 
v  zářivých žlutých vestičkách skupinu 
malých capartů, která se právě přesouvá 
např. do divadla, či za jinou zábavou. 
Často slýcháme komentáře: „Vám to ale 
sluší!“; „Vás nikdo nepřehlédne!“; „Vy 
krásně svítíte!“, „To je úžasné, jste jako 
sluníčka!“ aj. 

Samozřejmě, že nás to těší a utvrzuje 
ve správnosti rozhodnutí pro dobrou 
věc! Ve vestičkách se cítíme klidněji a 
mnohem bezpečněji! 

Jsme moc rádi, že jsme se, díky 
danému projektu, stali třídou dětí, která 
opravdu cestou svítí! Alena Žáková

ZŠ a MŠ Prostějov, 
Melantrichova ul. 60, Prostějov

Školka, která cestou svítí

SportKaleidoskop 
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                        Střední odborná škola 
                   podnikání a obchodu Prostějov 

autorizovaná osoba Ministerstva pro místní rozvoj 
oprávněná realizovat kvalifikační zkoušku Průvodce cestovního ruchu 

           

nabízí možnost složení kvalifikační zkoušky  

Průvodce cestovního ruchu 65-021-N 
termín zkoušky: 28. ledna 2012 

 
 

Přípravný kurz ke kvalifikační zkoušce 
20 hodin výuky v odpoledních hodinách

6. – 7.  a 13. – 14. 1. 2012 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Rejskova 4, Prostějov, tel.: 582 341 413  
www.sospo.eu 

 

Střední odborná škola 
                   podnikání a obchodu

Rejskova 4, Prostějov
 

nabízí atraktivní a perspektivní  
4leté studium vzdělávacích programů 

s maturitní zkouškou  
 

v oboru vzdělání 
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 

 
 
 
 

MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE  
A ŽURNALISTIKA 

 

PODNIKÁNÍ V EU 
A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

 

ŘÍZENÍ SLUŽEB 
A MARKETING TURISMU 

 
zveme všechny žáky 9. tříd  a jejich rodiče na 

 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
7. prosince 2011 od 13.00 do 17.00 hod. 

 

zájemci o studium získají informace o škole, 
vzdělávacích programech a mohou si  

prohlédnout budovu školy  
 

 

www.sospo.eu 
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Vojáci 102. průzkumného prapo-
ru z  Prostějova uspořádali společ-
ně s  příslušníky 8. jednotky PRT a 
hnutím Na vlastních nohou – „Sto-
nožka“ charitativní pochod „Za dět-
ským úsměvem“. 

Spojení těchto tří subjektů je zcela 
prozaické. Organizační jádro 8. jed-
notky PRT tvoří právě vojáci z tohoto 
útvaru a „stonožkové“ školy již tra-
dičně od roku 2000 podporují hu-

manitární projekty, které pomáhají 
dětem nejen v Afghánistánu, ale také 
v Kosovu a Iráku.

Vybranými prostředky společně 
s finanční sbírkou vojenského kaplana 
všichni přispějí na výstavbu dětského 
sportoviště v jedné ze základních škol 
v Lógaru. Další peníze poslouží Dět-
skému domovu v  Plumlově. „Vojáci 
tento domov dlouhodobě podporují 
nákupem sportovních a jiných pro-

středků, jejichž pořízení je nad rámec 
jeho finančních možností,“ řekl bý-
valý velitel praporu a současný velitel 
8. jednotky PRT podplukovník Pavel 
Andráško. 

Podtextem charitativní akce bylo 
překonat imaginárních 4 544 kilome-
trů, což je skutečná vzdálenost mezi 
domovskou posádkou a základnou 
Shank, kde mají vojáci 8. jednotky 
PRT své zázemí. Každý účastník, kte-
rý se zapojil, přispěl svými kilometry 
do tzv. kilometrové banky.

V úterý 25. října vyrazili na 21ki-
lometrovou trať příslušníci v  Pro-
stějově a na tříkilometrový okruh 
zástupci dětského domova, Městské 
policie z Kojetína a děti z prostějovské 

a plumlovské „stonožkové“ školy. 
V  neděli 30. října se vydali na 17ti 
kilometrovou trať vojáci 8. jednotky 
PRT na základně Shank, kteří spo-
lečně zvládli 1  496 kilometrů. Dále 
se zapojilo téměř tisíc dětí ze „sto-
nožkových“ škol z celé České repub-
liky a to více než 8  000 kilometry. 
Všichni účastníci pak dohromady 
pokořili 10  703 kilometrů a dvoj-
násobně překonali vzdálenost mezi 
oběma státy.

Účastníci svým finančním příspěv-
kem a zdolanými kilometry podpoři-
li děti jak v  afghánském Lógaru, tak 
v České republice a naplnili tím sym-
boliku pochodu „Za dětským úsmě-
vem“. 

 Autor: majorka Jolana Fedorková

„Za dětským úsměvem“ 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Prostějov
Děkujeme městu Prostějovu za poskytnutou veřejnou finanční podporu
ve výši 20 000 Kč na rok 2011. Byla použita na nájem kanceláře.
Za Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
 Doseděl Karel, předseda

P o d ě k o v á n í

SportKaleidoskop 
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Představte si, že jste vyrazi-
li na dovolenou do Chorvatska. 
Chcete se vrátit domů, ale ouha, 
vaše auto nejde nastartovat. Za-
peklitá situace. V takovém přípa-
dě vás správné pojištění a dobrá 
rada mohou skutečně zachránit. 
Služby, na které díky nim máte 
nárok, mohou přitom leckoho 
překvapit. Jeden z klientů společ-
nosti Astorie například zůstal s 
autem stát nedaleko Zagrebu. Jak 
se nakonec tento člověk dostal až 
zpátky do ČR? Zde je jeho vyjá-
dření. „Po telefonátu do Astorie 
mi poradili, že mám díky pojiš-
tění právo na bezplatný odtah do 
značkového servisu. Jenže tam 
mi řekli, že je auto neopravitel-
né a absolutně nic s ním nejde 
dělat! Co teď? Naštěstí mě díky 
pojistce Chorvatský autoklub na 
vlastní náklady odtáhl na svou 
základnu ve městě Karlovac. Po 
té informoval asistenční službu 
v ČR. A co se nestalo? Asisten-
ce nám okamžitě nabídla, že nás 
bezplatně odtáhne do autorizo-
vaného servisu firmy Ford v ČR. 
V pátek večer se mi ozval maji-
tel odtahové služby z Podivína u 
Břeclavi. Domluvili jsme se, že za 
mnou do Chorvatska dorazí už v 
deset hodin v noci. A taky tam 
byl! V sobotu ráno jsme už byli 

doma. Ušetřil jsem tak šedesát 
litrů paliva a sto šedesát pět kun 
za dálniční poplatky v Chorvat-
sku. A víte, co bylo autu? Když 
jej technici napíchli na počítač, 
zjistili, že máme rozhádanou ří-
dící jednotku s imobilizérem a 
s klíči. Za deset minut jsem ze 
servisu odjel. A nezaplatil ani 
korunu!” Takový hladký průběh 
řešení problému byl možný díky 
pojištění, které zprostředkovala 
právě Astorie. Ta je ryze českou 
společností, která už deset let 
nabízí svým klientům velmi dob-
ré podmínky v oblasti poraden-
ství, hlášení pojistných událostí 
a asistence při jejich vyřizování. 
Jedná se o výhradního zástupce 
pojišťovny Kooperativa a Pojiš-

ťovny České spořitelny. Sjednat 
si pojištění, které bude určeno na 
míru právě vám, můžete i v Pros-
tějově. Její kancelář sídlí nedale-
ko prostějovské tržnice na adrese 
Kostelní 15. Zde se můžete obrá-
tit na ochotné poradce s mnoha-
letou praxí.

Astorie přitom nenabízí pouze 
pojištění motorových vozidel. Za 
deset let své existence se její po-
radci setkali s nespočtem případů, 
kdy museli řešit problémy lidí v 
těch nejsvízelnějších životních si-
tuacích. To se týká například pří-
padů kolize mezi chodcem a cyk-
listou. Ty jsou přitom s nárůstem 
počtů cyklostezek v Prostějově čím 
dál častější. V těchto případech 
může dojít i k vážnému zranění. 

Pokud je někomu způsobíte, bude 
po vás požadovat například bolest-
né, ušlou mzdu, v horším případě 
rozdíl mezi mzdou a invalidním 
důchodem a mnoho dalších výda-
jů, zdravotní pojišťovna vám navíc 
předloží účet za náklady vynalo-
žené za léčení. Může se jednat o 
pořádnou díru ve vašem rozpočtu. 
Dobře sjednané pojištění vás těch-
to starostí velice snadno zbaví. 

Rovněž málokdo ví, že klasické 
pojištění domácnosti v sobě ne-
zahrnuje náhradu škody, kterou 
způsobíte třeba při rekonstrukci 
bytu. Stačí, když vám během oprav 
praskne voda a vytopíte souse-
dy, případně, že v důsledku zkra-
tu elektřiny začne v domě hořet. 
I když máte sjednanou pojistku 
domácnosti, zaplatíte škodu v pl-
ném rozsahu. I pro tyto případy je 
nezbytné sjednat si pojištění od-
povědnosti za škody, které před-
stavuje pouze pár korun k běžné 
pojistce domácnosti. 

Podobných případů, které by vás 
kdykoliv mohli zaskočit, je skuteč-
ně mnoho. Pokud se s nimi chce-
te s elegancí vypořádat, obraťte se 
přímo na odborníky Astorie v Pro-
stějově. Díky správně sjednanému 
pojištění proplujete i těmi nejsví-
zelnějšími životními situacemi s 
lehkostí motýla. 

S Astorií zvládnete životní trable s lehkostí motýla 
Astorie pouze neprodává pojistky, ale nabízí skutečný užitek



Projekt byl vytvořen se záměrem pro-
pagovat a podporovat výuku Etické vý-
chovy na základních a středních školách 
v  Olomouckém kraji a poskytnout tr-
valou metodickou pomoc školám, které 
se rozhodnou předmět Etická výchova 
zařadit do svého ŠVP. Od jeho začátku v 
prosinci 2010 jsme vytvořili podmínky 
pro 250ti hodinový akreditovaný vzdělá-
vací kurz pro budoucí učitele Etické vý-
chovy, který začal 12. února 2011 a skončí 
po 18 měsících obhajobami závěrečných 
prací a závěrečnou zkouškou v  červnu 
2012. 

K 1. září 2011 byla zahájena pilotní vý-
uka Etické výchovy 500 žáků na olomouc-
kých základních a středních školách, včetně 
vstupní evaluace. Pedagogové a účastníci 
vzdělávacího kurzu Etické výchovy mají 
navíc možnost využít nabízených konzul-
tací terénních metodiků. Zároveň vznikají 
sady výukových a metodických materiálů a 
rozrůstá se webový portál: www.cmg.pro-
stejov.cz/etika o další podpůrné vzdělávací 
materiály, tipy a inspirace.

V  rámci přímé podpory učitelů Etické 
výchovy jsme na Cyrilometodějském gym-
náziu            a mateřské škole v Prostějově 
uspořádali vzdělávací semináře ve dvou říj-
nových termínech, kdy jsme nabídli ukáz-
kovou hodinu Etické výchovy ve 2. ročníku 
SŠ s následným rozborem, diskuzí nad re-
álnými a aktuálními překážkami akceptace 
etické výchovy na školách, doplněné sdíle-
ním příkladů dobré praxe. Semináře vedl 
akreditovaný učitel Etické výchovy, který 
působí zároveň jako preventista a lektor 
v  oblasti seberozvojových seminářů na 
Cyrilometodějském gymnáziu, Mgr. Pavel 
Polcr.

Celkem se zúčastnilo 20 pedagogů, 
kteří mají přímou zkušenost s  výukou 
Etické výchovy v  různých formách na 
olomouckých základních a středních 
školách nebo    by chtěli Etickou výcho-
vu začít učit, preventisté škol a zástupce 

pedagogicko-psychologické poradny. 
Většinou se kolegové shodli na tom, že 
stále chybí povědomí a podpora Etické 
výchovy od úrovně vedení škol až po 
širší pedagogickou veřejnost. Na druhé 
straně velmi pozitivně hodnotili kladný 
vliv na klima tříd díky systematickému, 
osobnějšímu a prožitkovému stylu práce, 
kterou hodiny Etické výchovy poskytují.

Díky krajské konferenci o Etické vý-
chově, kterou v  říjnu 2011 zorganizovalo 

olomoucké pracoviště NIDV a kde jsme o 
průběhu a přínosu projektu informovali, 
stále zůstáváme aktivní, mapujeme aktuál-
ní dění, získáváme inspiraci, kontakty         a 
možnosti propojení s dalšími institucemi, 
podporujícími zavádění Etické výchovy do 
základního a středního školství tak, aby-
chom smysluplně naplnili záměr budování 
Centra podpory etické výchovy v  Olo-
mouckém kraji.

Mgr. Taťána Ságlová
věcný manažer projektu
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KOSMETIKA DOPORUČUJE PRO MĚSÍC PROSINEC SPECIÁLNÍ PLETOVÉ KŮRY

LUXE GOLD – REGENERACE S VITAMÍNEM C, KAVIÁREM A KOLAGENOVOU MASKOU - 850 Kč
HYDROSOIN – HYDRATACE PLETI S MOŘSKÝM KOLAGENEM - 850 Kč

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
OKYSLIČOVACÍ OŠETŘENÍ PRO OSVĚŽENÍ A OMLAZENÍ PLETI - 390 Kč !!!

PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKÁZEK

DEPIL BODY – VHODNÉ OBDOBÍ ZVLÁŠTĚ PRO FOTODEPILACI
OMLADTE SVOU PLET PŘED SVÁTKY ZA SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ CENU 999 Kč

KAŽDÝ ZÁKAZNÍK NAŠEHO SALONU OBDRŽÍ V TOMTO MĚSÍCI DÁREK
- CESTOVNÍ  BALENÍ KOSMETICKÉHO PŘÍPRAVKU

PŘIPRAVENY JSOU TAKÉ VÁNOČNÍ BALÍČKY PROFESIONÁLNÍ VLASOVÉ A PLETOVÉ KOSMETIKY 

NAISY
KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO

VÁNOČNÍ NABÍDKA STUDIA NAISY

LUXE GOLD – REGENERACE S VITAMÍNEM C, KAVIÁREM A KOLAGENOVOU MASKOU - 

PŘIPRAVENY JSOU TAKÉ VÁNOČNÍ BALÍČKY PROFESIONÁLNÍ VLASOVÉ A PLETOVÉ KOSMETIKY 

OKYSLIČOVACÍ OŠETŘENÍ PRO OSVĚŽENÍ A OMLAZENÍ PLETI - 

PŘIPRAVENY JSOU TAKÉ VÁNOČNÍ BALÍČKY PROFESIONÁLNÍ VLASOVÉ A PLETOVÉ KOSMETIKY 

Studio Naisy, Blahoslavova 8, Prostějov   Tel.: 582 346 071, vackarova@naisy.cz 

INZERCE

Máte doma seniora? Chronicky ne-
mocného? Tělesně postiženého člena 
rodiny? Potřebujete, aby se o něj ně-
kdo postaral v době vaší nepřítomnos-
ti? Občanské sdružení Pomocná ruka 
je tu pro vás.

Sdružení vzniklo v  Prostějo-
vě již v  roce 1999 a nabízí služby 
osobní asistence.  

Cílem poskytovaných slu-
žeb je pomoc člověku, který 
k  životu pomoc druhé osoby 
potřebuje, zvládat prostřed-
nictvím osobního asistenta ty 
úkony, které by si udělal sám, 
kdyby neměl jakýkoliv handi-
cap.Osobní asistence je posky-
tována v  domácnosti uživatele, 
v  době a čase, který si uživatel 
sám určí. Asistent pomáhá v za-
bezpečení základních biologic-
kých a společenských potřeb: 
při osobní hygieně, při zajiště-
ní stravy a chodu domácnosti, 
doprovody k lékaři a jiné insti-
tuce, vycházky, četba, společen-
ská zábava, dohled u lůžka le-
žícího uživatele, podání léků aj. 

Osobní asistence pomáhá uživateli 
při uplatńování jeho práv, oprávně-
ných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí včetně poskytnutí 
bezplatného sociálního poradenství.

Velkou výhodou pro uživatele této 
služby je skutečnost, že jeho asistent 
se po celou dobu nemění.  

Službu poskytujeme nejenom v  sa-
motném městě Prostějově, ale i  v celém 

regionu u seniorů, dospělých osob 
s chronickým onemocněním a dospě-
lých osob s tělesným postižením.

Občanské sdružení Pomocná ruka 
má registraci MPSV a v loňském roce 
úspěšně prošlo inspekcí kvality po-
skytovaných služeb s vynikajícím vý-
sledkem.

Pomocná ruka je známa také orga-
nizováním charitativních sbírek staré-
ho šatstva,

potřeb do domácnosti aj. materiálu, 
které pořádáme od roku 2003 vždy 4x 
ročně. Nejbližší sbírka se uskuteční 
2.12.2011 od 10 do 15,30 hodin opět 
na dvou základních  Prostějovských 
školách Sídliště svobody a Studentská.

Občanské sdružení  
najdete na adrese: 
OS Pomocná ruka

Prostějov, Školní 32,
 tel 582 335 251,  734 575 711                                  

Pomocná ruka je tu pro vás

Projekt Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji na Cyrilometodějském 
gymnáziu a mateřské škole v Prostějově úspěšně pokračuje
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