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Dušičkové zamyšlení nad 
lidským odcházením….

Měsíc listopad vybízí spíše k  vážnějším 
úvahám, připomínáme si naše blízké, kteří 
nás předešli v cestě na věčnost. Je pravda, 
že lidé odcházejí po celý rok, nicméně si 
snad můžeme připomenout aspoň některé 
významnější postavy minulosti, které ten-
to marný svět opustily právě v  listopadu. 
Tak hned na začátku měsíce zemřel La-
mingen, svobodný pán z Albenreuthu, na 
Chodsku obecně zvaný Lomikar. Nedožil se 
tak výročního dne popravy Jana Sladkého 
Koziny, ač nám lidové podání, ba dokonce 
i Alois Jirásek říkají, že ano. Kozina byl po-
praven 28.11. 1695 v Plzni.
Na počátku listopadu zemřel také /5.11. 1836 
/ magnus parens českých básníků Karel Hynek 
Mácha.
V roce 1611 zemřel Petr Vok z Rožmberka, po-
slední z rodu pánů z Růže. 
11.11. 1936 zemřela v Přerově nedoceněná spi-
sovatelka Amalie Vrbová užívající pseudonym 
Jiří Sumín. Rodačka z Uhřičic u Kojetína vstou-
pila do literatury knihou Z doby našich dědů.
12. listopadu 1375 zemřel Jan Jindřich, markra-
bě moravský, syn Jana Lucemburského a bratr 
Karla IV.
V roce 1675 / 13.11. /zemřel v Uherském Hra-
dišti významný barokní básník Felix Karlínský, 
který volně převedl do češtiny dílo duchovní lyri-
ky Fridricha von Spee pod názvem Zdoroslaví-
ček v kratochvilném háječku postavený.
Za zvláštní a zcela mimořádnou pozornost sto-
jí osobnost Jana Amose Komenského. Zemřel 
15.11. 1670 v Amsterodamu, pochován v Naar-
denu. Jeho dílo je dodnes podnětné a inspirující.
V listopadu 1457 zemřel také král český a uher-
ský Ladislav Pohrobek  či  básnířka doby Rudol-
fa II.
Alžběta Johanna Vestonia, jež byla nazývána 
čtvrtou grácií, ba i ženským Ovidiem.
V  listopadu 1571 zemřel biskup jednoty bra-
trské Jan Blahoslav, rodák z  Přerova, který 
v Prostějově chodil do bratrské školy. Z jeho děl 
je záhodno připomenout na svou dobu vynika-
jící Gramatiku českou, překlad Nového zákona, 
součást slavné bible Kralické či známou Filipiku 
proti misomusům, která změnila v jednotě ná-
zor na vyšší vzdělání.
V  roce 1688 zemřel jesuita Bohuslav Balbín, 
vřelý vlastenec, barokní historik, autor rozsáh-
lého díla, připomeňme jeho latinsky psanou 
Obranu jazyka slovanského, zvláště českého.
Na konci měsíce zemřel Karel IV.  /29.11. 1378/, 
o jehož národním i evropském významu není 
pochyb. A jak psali soudobí kronikáři, k velkému 
zármutku svých poddaných zemřela ve Vídni 
Marie Teresie, královna česká a uherská, císařovna 
z titulu manželky císaře římského /  29.11. 1780 /.
Vidíme tu tedy víceméně nahodilou množinu 
různých významných postav, které spojuje stej-
ný měsíc úmrtí. Podobná skupina by se dala 
sestavit např. z těch, kteří se v listopadu narodili, 
dal by se podat výčet přírodních katastrof, astro-
nomických jevů, např. komet apod. V roce 1590 
vydal M. Daniel Adam z Veleslavína
Kalendář historický. Je to vlastně soupis historic-
kých událostí zachycených den po dni v průbě-
hu roku. V jednom dni či měsíci se zde setkávají 
lidé či události žijící v odlišných dobách, stale-
tích, a mající přece něco společného, byť naho-
dilého, totiž záznam v kalendáři.
Snad by se tento možná kuriózní a hlavně neú-
plný výčet dal ospravedlnit prostým faktem, že 
neškodí připomenout si vynikající postavy na-
šich dějin a fakt, že fyzická smrt neubírá nic na 
významu těm, kteří svým dílem 
zanechali v dějinách nesmaza-
telnou stopu. Jejich dílo nepod-
lehne ani ohni ani meči.
  Václav Kolář
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V úterý 4. října se v přednáškovém sále 
Národního domu sešly na dvě stovky lidí, 
aby se zástupci města projednaly návrh no-
vého Územního plánu Prostějov. Poté, co 
se v  jednom regionálním deníku objevily 
takřka poplašné zprávy o bourání Prioru 
a Lidlu v důsledku schválení nového územ-
ního plánu, bylo zřejmé, že smysl tohoto 
dokumentu je třeba neustále občanům vy-
světlovat a obdobné desinformace uvádět 
na pravou míru. 

Územní plán totiž určuje budoucí využití 
pozemků, v  žádném případě neumožňuje 
bourat stávající stavby. Územní plán před-
kládá budoucí koncepci města, zpracovanou 
ve stanoveném rozsahu v souladu se zákony 
a prováděcími vyhláškami. Jinými slovy – 
byla-li už konkrétně zmínka o Prioru nebo 
LIDLU, tak v případě, že by se majitelé těchto 
objektů (ale i jiných v dotčených lokalitách) 
rozhodli někdy v budoucnosti tyto nemovi-
tosti bourat, museli by se při zvažování další 
výstavby řídit platným územním plánem. 
Bourání stávající zástavby tedy není ani zá-
měrem ani v legislativních možnostech před-
loženého návrhu územního plánu.

Je také nutno uvést, že územní plán 
s ohledem na rozdílné nároky na prostře-
dí člení území na plochy (nikoliv parcely), 
které se vymezují podle způsobu využití 
(plochy bydlení, plochy rekreace, občan-
ského vybavení, zeleně, technické infra-
struktury, plochy výrobní apod.) a dále 

na plochy podle významu (stabilizované, 
rozvojové apod.).  Jde tedy vždy jen plochy 
a jejich stávající či budoucí využití; neřeší 
konkrétní stavby. 

Pracovníci oddělení územního plánování 
odpovídali od počátku zveřejnění návrhu 
územního plánu na webových stránkách 
města až do jeho veřejného projednání na 
desítky, respektive stovky dotazů a přijali 
celkem 85 námitek a 78 připomínek, nejvíce 
z části Vrahovice. 

„Lidé se například dotazovali, jak je mož-
né, že s  jejich zahrádkou je počítáno jako 
s plochou, přes kterou povede komunikace či 
cyklostezka nebo, že se zde bude stavět nějaký 
objekt.

Znovu tedy zdůrazňuji, že jde o možnost 
využití, nikoli o projektovou dokumentaci. 
Pokud si lidé budou například v budoucnu 
chtít na své velké zahradě postavit dům pro 
své potomky a vybudovat k takovému domu 
komunikaci, nový územní plán jim toto na 
rozdíl od stávajícího umožní. V  žádném 
případě jim však na jejich zahrádce nebude 
stavět jakýkoli objekt nebo příjezdovou ces-
tu město,“ zopakoval místostarosta Zdeněk 
Fišer.

V  současné době probíhá zpracování 
všech připomínek a námitek. V případě, že 
zásadních změn návrhu územního plánu 
bude mnoho, dojde i na jeho druhé veřejné 
projednání. Mgr. Jana Gáborová, 

tisková mluvčí MěÚ Prostějov

Školství 
a sociální oblast
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Výpis z usnesení 26. schůze Rady města Prostějova, konané 4. 10. 2011 
(kompletní usnesení na www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na Odboru kancelář starosty)

Veřejná fi nanční podpora 
- Oblast sportu

Rada města Prostějova schválila
poskytnutí nenávratné veřejné fi nanční 

podpory z prostředků nerozdělené 
veřejné fi nanční podpory

v kapitole 70 ve výši 10.000,-- Kč Tělo-
cvičné jednotě SOKOL I Prostějov, 
Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151  

- na Mistrovství ČR juniorů a Mistrov-
ství ČR mladších žáků v  nohejbale 
singlů (poháry, ceny, stravné, plakáty,

propozice, propagace)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se 
příspěvek použít v souladu se sjedna-
ným účelem do 30. 11. 2011

Ve výši 50.000,-- Kč Dělnické tělocvičné 
jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 
18 309  
- na mezinárodní soutěž v  boxu „In-

terliga“ (startovné, jízdné, stravné, 
pronájmy, stavění ringu, odměny 
rozhodčích, lékaře a hlasatele, zápis)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se 
příspěvek použít v souladu se sjedna-
ným účelem do 31. 12. 2011

Delegování zástupců města 
Prostějova do orgánů obecně 

prospěšné společnosti 
Národní dům Prostějov, o.p.s.

Rada města Prostějova doporučila Za-
stupitelstvu města Prostějova následu-
jící personální změny v orgánech obec-
ně prospěšné společnosti Národní dům 
Prostějov, o. p. s.:
1. RNDr. Raškovou jmenovat do dozor-
čí rady,
2. Mgr. Hemerkovou jmenovat do 
správní rady,

3. Ing. Sokolovou jmenovat správní 
rady,
A uložila JUDr. Květě Olašákové, práv-
ničce města,
předložit materiál na příští zasedání 
Zastupitelstva města Prostějova.
Žádost o projednání a předběžný sou-
hlas s investičním záměrem na akci 
„Tribuna pro diváky v areálu E. Beneše“
Rada města Prostějova projednala a 
vyslovila předběžný souhlas s inves-
tičním záměrem realizace „Tribuny 
pro diváky v areálu E. Beneše“ v roce 
2012.

Výdej nádob na bioodpad a kompostérů bude zahájen v sobotu 29. října 2011 
dle následujícího harmonogramu: 

29.10.2011  (So)   -  výdej hasičská zbrojnice Vrahovice (pro občany Vrahovic) 
9,00 -12,00 hod.

4.11.2011    (Pá)   - výdej Sběrný dvůr Průmyslová  14,00 - 17,00 hod.
5.11.2011    (So)  -  výdej hasičská zbrojnice Čechovice (pro občany Domamy-

slic, Čechovic, Krasic)  9,00 - 12,00 hod.
9.11.2011    (St)   -výdej Sběrný dvůr Anenská  14,00 - 17,00 hod.
12.11.2011 (So)   - výdej Sběrný dvůr Průmyslová 9,00 - 13,00 hod.
18.11.2011 (Pá)  - výdej Sběrný dvůr Průmyslová  14,00 - 17,00 hod.
19.11.2011 (So)  - výdej Sběrný dvůr Anenská  9,00 - 13,30 hod.

Po tomto datu budou nádoby vydávány po telefonické domluvě s pí Kovaříko-
vou nebo p. Chromkem z Odboru správy a údržby majetku města Prostějova (tel. 
582  329  559 nebo 582  329  327). Při odběru nádoby nebo kompostéru budou 
občané podepisovat smlouvu o zápůjčce je tedy nutné vzít s sebou platný ob-
čanský průkaz.

od 21. 11. 2011      zahájení svozu bioodpadu dle rozpisu .A.S.A.  TS Prostějov
 Mgr. Jana Gáborová, mluvčí MěÚ Prostějov

Územní plán projednán. Jak dál?

Upozorňujeme žadatele o veřejnou 
finanční podporu pro rok 2012 na 
termín odevzdání žádostí, který je do  
31. 12. 2011. Žádosti a k  nim náležící 
dokumenty jsou ke stažení na webo-
vých stránkách města www.prostejov.
eu (odkaz http://www.mestopv.cz/cz/

obcan/mestsky-urad/struktura-uradu/
odbor-skolstvi-kultury/odbor_skolst-
vi_a_kultury/  )nebo budou zájemcům 
vydány na příslušných odborech, pří-
padně na Informační službě Městského 
úřadu Prostějov, nám. T.G.Masaryka 
130/14.

Upozorňujeme subjekty, které v letoš-
ním roce čerpaly veřejnou fi nanční pod-
poru od města Prostějova, aby dodržely 
termín řádného vyúčtování. V  případě, 
že nebude veřejná fi nanční podpora včas 
vyúčtována, vystavuje se příslušný pří-
jemce sankcím vyplývajícím ze smlou-

vy. Formulář pro vyúčtování veřejné fi -
nanční podpory naleznete na webových 
stránkách města pod následujícím odka-
zem: h  p://www.mestopv.cz/cz/obcan/
mestsky-urad/struktura-uradu/odbor-
-skolstvi-kultury/odbor_skolstvi_a_kul-
tury/ .

Podávejte žádosti o veřejnou 
finanční podporu pro rok 2012!

Nezapomeňte vyúčtovat 
veřejnou finanční podporu!
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Město Prostějov se snaží o další rozší-
ření průmyslové zóny. Přilákání nových 
investorů by totiž znamenalo další pra-
covní příležitosti. A to je v  dnešní složité 
ekonomické době jednoznačně významná 
aktivita.

„První možností, jak rozšířit plo-
chy průmyslové zóny, je nový územ-
ní plán, který právě dopracováváme 
a v němž jsou pozemky určené i pro 
tento účel. Druhou možnost předsta-
vují stávající pozemky v průmyslo-
vé zóně, a to na Kralické ulici, kde 
město vlastní přes 40tis.m2 půdy. 
Problémem je v současné době vede-
ní vysokého napětí, které nám brání 
v prodeji pozemků,“ říká místostaros-
ta Jiří Pospíšil s tím, že problém pře-
ložky vysokého napětí se v současné 
době řeší. Město již eviduje několik 
firem, které mají zájem vybudovat 
své zázemí v Prostějově.

„Zatím mohu pouze říct, že se 
jedná o jednu oděvní firmu, která 
v Prostějově už několik roků šije, 
dále jde o firmu na třídění a zpraco-
vání oděvů a dvě firmy, které vyrá-

bějí součástky do automobilů. Cel-
kem by to znamenalo pro Prostějov 
více než 200 pracovních míst, což 
určitě není málo,“ dodává Pospíšil. 

Bohužel o jednoho investora měs-
to přišlo. Konkrétně o pobočku firmy 
Modřany Power, která od svého pro-
jektu ustoupila a s níž město jedná o 
zpětném odkupu pozemků, které by 
byly okamžitě nabídnuty dalším zá-
jemcům. 

V jaké fázi jsou jednání? „Počátkem 
září jsme oslovili Modřany Power, 
zda zahájí stavbu areálu. Na osobním 
jednání nám bylo sděleno, že vzhle-
dem k současné ekonomické situaci 
s výstavbou nepočítají. Proto jsme 
okamžitě začali jednat o podmínkách 
zpětného odkupu. Situace určitě není 
jednoduchá, i když smlouva hovoří 
jasně. Přednesli jsme naše podmínky 
a nyní čekáme na stanovisko druhé 
strany.  Vzhledem ke všem okolnos-
tem nebude jednání vůbec jednodu-
ché, přesto si myslím, že najdeme 
společné řešení ,“ uzavřel místosta-
rosta Jiří Pospíšil.                   -mik/jg-

INZERCE

Jak dál na R 46? Mohou se Prostějované Jak dál na R 46? Mohou se Prostějované 
těšit na novou protihlukovou stěnu?těšit na novou protihlukovou stěnu?

Před pár týdny navštívil náš re-
gion ministr dopravy Pavel Dobeš. 
Se zástupci kraje projednal některá 
důležitá opatření ke zvýšení bez-
pečnosti, jichž se v  dohledné době 
má dočkat silnice R 46 procházející 
mimo jiné Prostějovem.

„Celá rekonstrukce této významné 
komunikace by měla proběhnout ve 
třech etapách. Ještě letos je naplánová-
na oprava středových svodidel a někte-
rých kratších úseků povrchu vozovky. 
To si vyžádá náklady přibližně 150 
milionů korun. V  příštím roce bude 
realizována oprava povrchu v  úseku 
Vyškov Olomouc v  obou směrech za 
zhruba 200 milionů. A tou nejpozitiv-
nější zprávou pro obyvatele Prostějova 
je, že v roce 2013 přijde dle aktuálního 
harmonogramu na pořad rekonstruk-
ce protihlukové stěny v oblasti sídliště 

Šárka. Současná stěna již neposkytuje 
dostatečnou protihlukovou ochranu, 
takže proto chceme připravit komplex-
ní řešení, které spočívá mimo jiné v je-
jím zvýšení i prodloužení. Tato inves-
tice je kalkulována na cca 50 milionů 
korun,“ vysvětlil Martin Smolka, ředi-
tel Správy Olomouc Ředitelství silnic a 
dálnic České republiky.

Místostarostka města Prostějova Ale-
na Rašková si spolupráci s  olomouc-
kou Správou Ředitelství silnic a dálnic 
pochvaluje. „Před časem jsme žádali o 
snížení rychlosti na R 46 v  úseku pro-
cházejícím Prostějovem, čehož se nám i 
díky panu Smolkovi podařilo docílit. Po-
dotýkám, že městu šlo výhradně o sníže-
ní rychlosti u Prostějova, nikoli v celém 
rozmezí Olomouc – Vyškov; toto naše 
iniciativa nebyla. Na druhou stranu ome-
zení rychlosti a tím i snížení hlučnosti a 

rezonancí v  bytech žádali obyvatelé ze-
jména z  lokality Šárka. Při této příleži-
tosti nám pan ředitel Smolka předběžně 
přislíbil, že pokud by snížení rychlosti 
hlučnost neřešilo, pokusí se zajistit úpra-

vu povrchu vozovky a v oblasti zbožných 
přání byla i výměna protihlukové stěny. 
Teď to vypadá, že i zbožná přání se občas 
plní,“ dodává s úsměvem místostarostka 
Alena Rašková.   -jg-

Průmyslová zóna
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Třiadvacet milionů korun z Regionál-
ního operačního programu (ROP) získala 
prostějovská fi rma First Transport Lines 
a.s. (FTL) na projekt „Obnova vozového 
parku městské hromadné dopravy“. Ev-
ropské peníze pokryjí 40 procent celko-
vých prokazatelných nákladů na zakoupe-
ní desítky nových autobusů.

Firma FTL a. s. společně s Městem 
Prostějovem využila výzvu ROP-dopra-
va a vypracovala projekt, který umožní 
doplnění vozového parku a zkvalitnění 
MHD. S podporou Olomouckého kraje 
byl projekt úspěšný, po dobu tří let bude 
ve třech etapách zakoupeno celkem 10 
nízkopodlahových vozidel s pohonem 
na CNG s bezbariérovým přístupem pro 
handicapované občany. Tři nová vozidla 
už byla dodána a ihned budou zařaze-
na do městského provozu. Projekt bude 
ukončen v roce 2013.  

„Naším cílem je posunout kvalitu měst-
ské hromadné dopravy. Provoz nových níz-
kopodlažních vozidel je ekologický, je po-
hodlný pro tělesně postižené občany. Díky 
tomuto projektu bude mít město Prostějov 
na sto procent pokryté linky moderními 

autobusy,“ uvedla místostarostka Alena 
Rašková. Město těmto novým vozidlům 
přizpůsobuje zastávky budováním nových 
zálivů, které jsou vhodnější pro přístup pro 
vozíčkáře i maminky s kočárky.

Prostějovská radnice provádí každý rok 
před změnou jízdních řádů MHD průzkum 
spokojenosti obyvatel. S MHD je spokojeno 
85 procent občanů a MHD je hodnocena 
nadprůměrně.

„Díky tomuto průzkumu získáme pře-
hled, co chtějí občané změnit a FTL a. s. se 
nám v tomto ohledu snaží vyjít vstříc,“ do-
dala Rašková a jmenovala například linku k 
obchodnímu domu Interspar. Úspěšná byla 
i iniciativa radní Milady Sokolové na zřízení 
zastávky linky 32 na Olomoucké ulici.

Podle informací ředitele divize autobuso-
vé dopravy Jiřího Hlocha budou autobusy 
monitorovány ještě pět let po skončení pro-
jektu. „Podmínky pro získání evropských 
peněz jsou velmi přísné, vozidla musí najet 
minimálně 30 tisíc kilometrů ročně. Nová 
vozidla budou nasazována variabilně na 
všech sedmnácti linkách MHD,“ uvedl 
Hloch. Kromě vozidel pro MHD zakoupí 
FTL a.s. další 4 autobusy pro příměstskou 
dopravu.       -jap-

MHD S NOVÝMI AUTOBUSY

Hodovými slavnostmi v  září le-
tošního roku odstartovaly prohlíd-
ky radniční věže pro veřejnost. Za 
dobu jejího zprovoznění už si interiér 
prohlédlo a vyhlídkou se pokocha-
lo celkem 667 návštěvníků (k datu 
10.10.2011 – pozn.gab).

„Průměrně máme denně tak dvě pro-
hlídky věže, někdy i více. Organizace pro-
hlídek je na základě telefonické, osobní 
nebo e-mailové objednávky. Tato praxe 
je mimo sezonu běžná i v jiných srovna-
telných městech, která nabízejí prohlídky 
radničních věží, jako příklad mohu uvést 
Šumperk. Pro příští turistickou sezonu 
bychom však rádi stanovili pevné časy 
prohlídek, případně zájemcům nabídli 
termíny i o víkendech,“ říká vedoucí in-
formační služby Kateřina Kimlová.

Prohlídky prostějovské radniční 

věže jsou možné výhradně s  prů-
vodcem. „Jde o to, že interiér věže 
je koncipován zároveň jako jaká-
si výstavní síň, jsou zde expozice 
z muzea, stroj radničních hodin, au-
diovizuální technika a v  neposlední 
řadě dalekohledy. Navíc návštěvních 
procházejí na věž útrobami úřadu, a 
proto, ze všech těchto důvodů nevi-
díme jako vhodné, aby věž byla vol-
ně přístupná, jako je tomu v případě 
některých klasických vyhlídkových 
věží,“ doplňuje Kimlová.

Prohlídky věže je možno objednat na 
bezplatné informační lince 800 900 001, 
osobně na Informační službě MěÚ Pro-
stějov, nám. T.G.Masaryka 130/14 nebo 
e-mailem: informace@prostejov.eu .

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí MěÚ Prostějov 

Na prostějovské radnici se v pondělí 
10. října odpoledne naposled zavzpo-
mínalo na letošní Prostějovské léto, kte-
ré pobavilo každý prázdninový čtvrtek 
stovky dětí i jejich dospělácký dopro-
vod. Starosta Miroslav Pišťák a mís-
tostarostka Ivana Hemerková předali 
dárky pětici vylosovaných dětí, které se 
zúčastnily letošní soutěže v rámci Pros-
tějovského léta. 

Kulturní prázdninový program Pro-
stějovské léto, věnovaný tematickým 
programům, připravil také letos dě-
tem i rodičům spoustu zážitků. Společ-
ný projekt města Prostějova, oddělení 
Duha, městské knihovny, Domu dětí 
a mládeže i dalších organizací zahájil 
o prvním prázdninovém čtvrtku pest-
rou nabídku dětských her a zábavy jako 
je kino, koncerty, divadelní a scénická 
představení, sportovní akce a soutěže. 
„Navázali jsme na úspěšné předcházející 
roky, kdy jsme měli skutečně velmi pozi-
tivní ohlasy. Projekt Prostějovského léta 
se líbil. Když jsme hledali letošní námě-
ty, napadly nás další tematické noci, další 
účinkující, další soutěže. Při troše fanta-
zie jich lze vymyslet celou řadu. Program 
jednotlivých čtvrtků je kvalitní, o čemž 
svědčí návštěvnost kolem pětistovky 

účastníků, a to i v případě, kdy nám letos 
moc nepřálo počasí,“ vysvětlila Martina 
Drmolová z  Odboru školství,  kultury a 
sportu Městského úřadu Prostějov, od-
dělení DUHA. V nevlídném podzimním 
počasí si všichni přítomní v zasedací 
místnosti na radnici zavzpomínali na 
mafi ány, na piráty, na čtení pohádek pod 
hvězdnou oblohou i v knihovně, na pěk-
né písničky, na vycházky přírodou či na 
tajuplný den na radnici. 

Z téměř patnácti stovek dětí, které se 
do soutěží přihlásily, vylosovaly místosta-
rostky Hemerková a Rašková pětici dětí, 
které dostaly pěkné ceny věnované měs-
tem Prostějovem. Adélka Krebsová, Lucie 
Tylová, Jan Grepl, Petr Vojkůvka a Sebas-
tian Lálik se radovali z pěkných dárků – 
polštářku-mazlíka, omalovánek, knížek, 
pexesa a drobných upomínkových před-
mětů a pochutnali si na skvělých hanác-
kých koláčcích a ovoci.

Produkční Martina Drmolová už teď 
intenzívně připravuje program na Pros-
tějovskou zimu, která startuje v pátek 25. 
listopadu tradičním rozsvěcením vánoč-
ního stromu. Děti se mohou opět těšit na 
předvánoční období plné pohádek, kon-
certů, klaunovských vystoupení a soutě-
žení, které jim zkrátí čekání na Ježíška.  

 -jap/jg-

Prohlídky radniční věže

Dozvuky Prostějovského léta

Děti si na radnici společně se starostou Miroslavem Pišťákem a místosta-
rostkou Ivanou Hemerkovou připomněly 
prázdninové zážitky.

Prostějovští vozíčkáři děkují městu Prostějovu za poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory ve výši 20.000 Kč, která se využila k činnosti, ke sportovnímu vyžití Pros-
tějovských vozíčkářů a jejich členů. Touto cestou bychom rádi oslovili i další vozíč-
káře, kteří mají zájem o aktivní využití volného času. Přijďte mezi nás.

 Za Prostějovské vozíčkáře předsedkyně Eva Křepelková +420739492414

Poděkování
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je název národního individuálního 
projektu Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ve  prospěch zaměstnavatelů 
z  perspektivních oborů podnikání. 
Projekt podporuje rekvalifi kace, jazy-
kové vzdělávání a další odborná školení 
zaměstnanců. 

Zaměstnavatelé mohou z  projektu 
získat prostředky jak na úhradu kon-
krétní vzdělávací aktivity, tak na pokry-
tí mzdových nákladů za dobu, kterou 
jejich zaměstnanci stráví na školení. Je-
den zaměstnavatel takto může čerpat až 
500 000 Kč měsíčně.

V  rámci projektu mohou o podporu 
žádat zaměstnavatelé z oblasti strojíren-
ství, výroby motorových vozidel, počíta-
čů, elektronických a optických přístrojů 
a zařízení, elektrických zařízení, staveb-
nictví, nezávislého maloobchodu (jen 
subjekty s  méně než 250 zaměstnanci), 
pohostinství a gastronomie, ambulant-

ních a terénních sociálních služeb a od-
padového hospodářství. Obracejí se na 
pracoviště Úřadu práce ČR příslušné 
podle místa výkonu práce zaměstnanců, 
kteří mají být školeni. Vzdělávání mohou 
plánovat až do 31. 5. 2013.

Zájemci o účast v projektu mohou 
získat bližší informace, formuláře žá-

dosti i kontakty na referenty, kteří agen-
du vyřizují v  Olomouckém kraji, pro-
střednictvím internetové adresy http://
portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/vzdela-
vejte_se_pro_rust. Kontaktní osobou 
pro okres Prostějov je pí Berková, tel. 
950  154  318, e-mail: Veronika.Berko-
va@pv.mpsv.cz.

„Vzdělávejte se pro růst!“

Nemocnice Prost jov a m sto Prost jov zvou
ve ejnost na

DEN PREVENCE DIABETU
Kdy: pond lí 14. 11. 2011 v 7:30 – 14:00 h
Kde: vstupní hala Nemocnice Prost jov

Všem zájemc m nabízíme ZDARMA:
zm ení krevního tlaku, pulsu a hladiny krevního cukru

(v p ípad podez ení na onemocn ní objednáme pacienta k dalšímu
vyšet ení)

ukázka cukroví pe eného z rostliny Stévie (tj. p írodní sladidlo)
ukázky vhodných pohybových aktivit pro prevenci vzniku cukrovky

(ch ze s holemi NORDIC WALKING)
možnost poradit se o správné životospráv s nutri ními terapeuty
V p ípad podez ení na onemocn ní pacienta objednáme na další
vyšet ení.
Den prevence diabetu prob hne ve spolupráci s m stem Prost jovem a St ední
zdravotnickou školou Prost jov. Více informací na www.nempv.cz
a www.prostejov.eu.

Pozor na dopravní 
značení blokového čistění:

Bloky jsou označeny přenosnými do-
pravními značkami „ zóna s dopravním 
omezením“ IP 25a.  Nezapomínejte na 
platnost dopravní značky v celé zóně, kři-
žovatka ji totiž neruší! Konec platnosti je 
opět označen IP 25b.

Měsíc listopad

1.11. blok č. 28 Tylova, Tylova – u 
kotelny, Tylova – parkoviště, Libušinka, 
Libušinka - parkoviště, Tetín, Dobrov-
ského (od Tylové), Dobrovského – par-
koviště, Dobrovského – vnitroblok (za 
obchodem) 

3.11. blok č. 29 Krokova, Krokova – 

vnitroblok, Brněnská – obslužná komu-
nikace, Brněnská II- parkoviště, Brněn-
ská – vnitroblok, Družstevní, Družstevní 
– vnitroblok, Družstevní – parkoviště, 
Mozartova, Mozartova – parkoviště, 
Rumunská, Dr. Horáka – parkoviště, 
Dr. Horáka (Mozartova – Bulharská), St. 
Manharda (Bulharská –Mozartova)

8.11. blok č. 30 Bulharská, Bulharská 

– vnitroblok, Dr. Horáka (Bulharská – Ur-
čická), St. Manharda (Určická – Bulhar-
ská), Waitova, Okružní (Určická – Brněn-
ská), Drozdovice (Na Hrázi – Určická) 

 10.11. blok č. 34 Krasická (od Morav-
ské), Moravská, Moravská – vnitroblok 
parkoviště, Moravská – vnitroblok, Mo-
ravská – plocha u Galy, Západní, Západ-
ní – parkoviště 

15.11. blok č. 35 J.V.Myslbeka, 
Norská, Švýcarská, Finská, Fran-
couzská, Belgická, Italská,  Holand-
ská, Anglická, sídl. Západ – parkovi-
ště, sídl. Západ – cyklostezka,  sídl. 
Západ - vnitroblok 

22.11. blok č. 36 sídl. Svobody – 
vnitroblok, sídl. Svobody – parkoviště, 
Anenská, U sv. Anny

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ MĚSTA PROSTĚJOV V ROCE 2011
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INZERCE

INZERCE

Angličtina pro děti/Helen Doron Early 
English, která v tomto roce vyučuje hned 
devět různých kurzů dobrodružné a kre-
ativní angličtiny, zahájila školní rok op-
timisticky a pozitivně: vyrazila do ZOO! 
Zatímco batolata a předškolní studenti 
mají plno práce s  tím, co se děje kolem 
nás v  našich klimatických podmínkách, 
školáci už vyráží do světa.  Takže vyrazila 
i angličtina.

V jedno říjnové sobotní ráno se nalodila 
výprava dvaceti explorerů včetně fotografa a 
vyrazila směrem ZOO Lešná. Posláním vý-
pravy bylo zjistit  informace o vytipovaných 
druzích zvířat žijících na ostatních konti-
nentech, speciálně pak z Afriky a Austrálie. 
„Tento školní rok se to v angličtině točí okolo 
slonů, žiraf, lvů, klokanů, hadů a vůbec celé 
rodiny vačnatců a plazů. S ohledem na to, že 
se  vše vyučuje multisensoricky a pohyb je ne-
dílnou součástí, bude to na angličtině občas 
vypadat jako na bojovém cvičení,“ uvedla s 

úsměvem Eva Šmídová, lektorka Angličtiny 
pro děti /HDEE. 

Výprava začala pátráním po fl amengoes 
(plameňácích) a rozcvičkou na barvy (anglic-
kou verzí „čáp ztratil čepičku“). V yucatánské 
džungli pak čekal krokodýl a s písničkou o 
tom, kdo spí a nespí v džungli, se exploreři 
dopátrali toho, že krokodýlí nečinnost je jen 
zdánlivá. 

Velkým tématem byl vzhled samců a sami-
ček. „Kdo ví, k čemu má tento pštros na hlavě 
„helmu“?“  „Aby na ni přilákal partnerku,“ 
křičí děti. Ve skutečnosti, podle slov jednoho 
z  explorerů, slouží „helma“ k odstraňování 
větví v savaně, ale „you never know“. 

„Kdo ví, k čemu má tento papoušek cho-
cholku (jinou než ostatní)?“

„Aby na ni přilákal partnerku,“ křičí děti.  
Závěry expedice angličtinářů? Shrnuto a 
podtrženo: „cherchez la femme“.

Jako každý rok pořádá Angličtina pro děti i 
letos „Halloween s průvodem“. Halloweenský 
svátek s Angličtinou pro děti se koná v sobotu 
29. října v 17.00 hodin a je tento rok konci-
pován jako pyžamová party. „Děti se mohou 
těšit na Halloweenské písničky, říkanky, stra-
šidelné tance, kreativní dílnu a pyžamovou 
procházku,“ prozradila Šmídová. 

Noví studenti se mohou stále přidat na 
very, very, very last minute. Na věku přitom 
nezáleží! „Kurzy Angličtiny pro děti musí re-
fl ektovat jazykovou úroveň dětí. Není nic ne-
normálního na tom a svědčí jenom o kvalitě 
naší výuky, že děti, které začaly ve třech letech 
a dnes je jim pět, jsou na tom jazykově lépe 
než začínající druháci či třeťáci,“ vzkázala zá-
věrem Eva Šmídová.

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV/HDEE
ZE ZOO ROVNOU NA HALLOWEEN

V srpnu tohoto roku se Domovní 
správa Prostějov přestěhovala na nové 
působiště do prostějovského zámku. 
Co se bude dít s objektem na Demelově 
ulici, jsme se zeptali místostarosty 
Jiřího Pospíšila.

„Především je třeba říci, že DSP 
sídlila ve dvou objektech popisné číslo 
4 a 6. Objekt č. 4 patří městu, Demelova 
6 je ve vlastnictví Židovské obce, tento 
dům máme v  tuto chvíli v  pronájmu. 
Po odstěhování DSP se začínají dělat 
v obou nemovitostech stavební úpravy. 
Jedná se především o dvorní trakt, kde 
vyroste výtah a uvnitř budov probíhá 
instalace počítačových sítí. Obě bu-

dovy se stanou novým sídlem odboru 
dopravy. Město dále obdrželo nabídku 
k  odkupu objektu na Demelově 6. Po 
prvotních konzultacích a jednáních, za 
jakých podmínek lze odkup realizovat, 
dospěly obě strany ke kompromisu. 
Židovská obec měla svou představu o 
ceně, která činila 5 milionů Kč. Od-

borný odhad činí bez sta tisíc čtyři 
miliony korun. Poté proběhlo jednání 
se zástupci Židovské obce v Brně, kdy 
jsme se společně snažili hledat cenu, 
která by byla přijatelná pro obě strany. Po 
delším jednání jsme se shodli na ceně 4,2 
miliony korun,“ vysvětlil místostarosta 
Jiří Pospíšil. -mik/jg-

Bude budova na Demelově ulici ve vlastnictví města?
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Snahou nového vedení města bylo již 
od 9. května 1945 co nejdříve odstranit 
válečné škody, obnovit průmyslovou vý-
robu a zásobování, zajistit bezpečnost ve 
městě a obnovit mírový život – kulturu, 
sport i společenské akce. Protože město 
bylo za války poničeno bombardováním, 
šly celkové škody do stamilionů. Město 
bylo dočasně bez elektřiny, zprávy se ší-
řily rozhlasem (díky elektrickému agre-
gátu, zapůjčenému fi rmou Wikov) a brzy 
i tiskem. Majetek Němců byl konfi sko-
ván, muži internováni v  táboře ve Vra-
hovicích a část z nich, která nepožádala 
o vrácení československého občanství, 
byla postupně odsunuta i s rodinami do 
Německa. Na rozdíl od jiných míst však 
v  Prostějově nedošlo vůči německému 
obyvatelstvu k  žádným násilným exce-
sům. Ulice pomalu získaly zpět své pů-
vodní české názvy, obnovilo se zásobo-
vání města potravinami, plynem, vodou 
i elektřinou, kvůli nedostatku uhlí však 
musely být dodávky energií omezovány. 
Do velkých podniků byla dosazena tzv. 
národní správa (šlo převážně o podniky, 
konfi skované Němcům a kolaborantům a 
české podniky s německými spolumajite-
li), některé fi rmy byly po vydání Benešo-
vých dekretů znárodněny (např. Wikov 
a velké oděvní fi rmy, ale také městská 
elektrárna a plynárna, což městu přines-
lo citelnou hospodářskou ztrátu). Roz-
hodnutím vedení města mohli majitelé 
začít provádět nezbytné opravy domů i 
bez úředních povolení, kvůli nedostatku 
fi nancí i stavebních materiálů se však do 
výstavby pouštěl málokdo. Zničená dlaž-
ba městských komunikací byla vzhledem 
k nedostatku peněz jen pomalu opravo-
vána, takže první pravidelná městská au-
tobusová linka zahájila provoz až v lednu 
1946. Město sice získalo povolení minis-
terstva dopravy ke zřízení trolejbusových 
linek, jejich realizace se však odkládala a 
po roce 1948 už k ní nedošlo. Do města 
se postupně vrátily četné pomníky a pa-
mětní desky, které musely být za okupace 
odstraněny.

První poválečné volby přinesly v Pro-
stějově výsledky zcela odlišné od celo-
státních: zvítězila sociální demokracie, 
následovali národní socialisté a teprve 
na třetím místě byli komunisté; předse-

dou národního výboru se stal sociální 
demokrat Květoslav Krapka. Nové vede-
ní města se snažilo z Prostějova vytvořit 
moderní centrum celé oblasti. K  tomu 
mělo napomoci i rozšíření města o při-
lehlé obce (Vrahovice, Držovice, Krasice, 
Čechovice), jejich obyvatelé s  tím však 
nesouhlasili. Postupně se rodil nový plán 
výstavby a regulace města. Počítal s   re-
konstrukcí ulic a silnic i obnovou parků. 
Vybudována byla mj. budova okresní 
nemocenské pojišťovny v Trávnické uli-
ci a 28. října 1946 byla na Masarykově 
náměstí konečně slavnostně odhalena 
socha T. G. Masaryka. Původní projekt 
z  roku 1936 nemohl být z  fi nančních 
důvodů realizován v plném rozsahu i se 
sloupem Vítězství a reliéfy a byl zjedno-
dušen na 4,5 metru vysokou bronzovou 
sochu prezidenta na podstavci z  leštěné 
žuly. 

V průběhu roku 1947 zpomalily pová-
lečnou obnovu města hospodářské pro-
blémy, související s nedostatkem surovin 
a mimořádným suchem., které způso-
bilo velkou neúrodu. Vyostřovaly se i 
politické konfl ikty v důsledku celostátní 
politické situace. V  únoru 1948 převza-
ly správu řady podniků i správu města 
postupně komunistické akční výbory a 
proběhlo znárodnění podniků nad 50 
zaměstnanců, mj. oděvní fi rmy Ballek 
(jedna z největších oděvních společnos-
tí ve městě), stavebních podniků (jejich 
sloučením vznikly společnosti Průmstav 
a Československé stavební závody), to-
várny Dolte – Doležal a Těhník (sloučeny 
s  Báňskou a hutní společností, později 
Moravské železárny), Vulkania (slouče-
na se Závody umělecké kovovýroby – 
Zukov) nebo továrny na drátěná pletiva 
bratří Wilhelmů (sloučena s  podnikem 
Kovosmalt, později společnost Sito). 
Největšími zaměstnavateli byly Oděvní 
závody Jiřího Wolkera, pozdější Oděvní 
průmysl (OP) Prostějov, které vznikly 
po roce 1948 sloučením největších pro-
stějovských oděvních závodů (Nehera, 
Rolný, Silesia a Sbor – bývalý Sborowitz) 
s  dalšími více než 170 menšími podni-
ky a ve své době zajišťovaly až 25% celé 
oděvní produkce státu, a Agrozet (bývalý 
Wichterle a Kovářík – Wikov).

V  prosinci roku 1948 vypracovali ar-

chitekt Jindřich Kumpošt a jeho kole-
ga z  brněnské techniky, inženýr Adolf 
Liebscher, nový zástavní a regulační plán 
města, ani ten se však již nedočkal své re-
alizace. Následujícího roku byla vypsána 
veřejná soutěž na pomník Jiřího Wolkera 
na Husserlově náměstí (pomník podle 
vítězného návrhu A. Kalvody byl slav-
nostně odhalen až v říjnu 1952).

V roce 1949 došlo k připojení Krasic, 
Vrahovic a Držovic k  Prostějovu, čímž 
nastal postupný růst počtu obyvatel 
města (viz tabulka). Na funkci předse-
dy MNV rezignoval Květoslav Krapka a 
prvním z  řady komunistických starostů 
města se stal Ferdinand Grumlík, dosa-
vadní ředitel prostějovské pošty.

Některé zajímavé události 
dalších let (1950-2011):

V roce 1952 byla slavnostně otevřena 
nová budova hlavního vlakového nádra-
ží v Janáčkově ulici podle projektu archi-
tekta Jaroslava Otruby.

V  roce 1953 bylo založeno výrob-
ní družstvo invalidů Cíl (dnes sídlí na 
Olomoucké ulici v  areálu z  roku 1979). 
V dubnu téhož roku byla v noci tajně od-
straněna autojeřábem z Masarykova ná-
městí socha T. G. Masaryka. Následovaly 
demonstrace a rozsáhlé postihy obyvatel 
a studentů místního gymnázia. Socha 
se na své místo vrátila až v  90. letech. 
V  červnu téhož roku pak proběhla mě-
nová reforma, která znehodnotila úspory 
většiny obyvatel (hotovost byla přepo-
čítána podle kursu 5:1, vklady v  kursu 
5:1 až 30:1 podle množství uložených 
peněz).

V roce 1954 se z rozhodnutí Krajského 
národního výboru od Prostějova odděli-
ly Držovice, Krasice a Vrahovice. 

V  lednu 1955 vznikl okresní archiv a 
v únoru mohli občané Prostějova na prv-
ních televizorech sledovat vůbec první 
vysílání Československé televize. V  Ko-
lářových sadech započala stavba lidové 
hvězdárny (původní astronomická pozo-
rovatelna byla od roku 1949 umístěna na 
střeše školy na Husově náměstí, kopule 
observatoře byla později přenesena na 
novou hvězdárnu v Kolářových sadech). 

V listopadu byla otevřena nová porodni-
ce na Plumlovské ulici (dnes Úřad prá-
ce).

V roce 1956 byly při výstavbě sídliště 
Šárka poprvé použity betonové panely, 
které se od té doby staly v Prostějově běž-
ným stavebním materiálem.

V  březnu 1957 se konal první ročník 
soutěže Wolkerův Prostějov. Na konci 
roku byl slavnostně otevřen zimní sta-
dion a za hlavním nádražím byla zaháje-
na výstavba nového areálu OP Prostějov 
(tehdy ještě pod názvem Oděvní závody 
Jiřího Wolkera) – areál byl slavnostně 
otevřen v říjnu 1965 za účasti prezidenta 
Antonína Novotného.

V  roce 1959 provedli bratři Třískové 
restaurování Köhlerových sgrafi t na fa-
sádě prostějovského zámku. Na konci 
roku se přestěhovala palírna Starorežná 
z  původních prostor v  domě U Zelené-
ho stromu na Žižkově náměstí do areálu 
dřívějšího Dvořákova a Binkova pivova-
ru a sladovny za Floriánským náměstím, 
kde sídlí dodnes.

V  roce 1961 byla Hudební škola Le-
oše Janáčka rozšířena o výtvarné oddě-
lení a přejmenována na Lidovou školu 
umění Vladimíra Ambrose (jméno této 
významné osobnosti prostějovského kul-
turního života nese Základní umělecká 
škola dodnes). Na veřejném osvětlení 
prostějovských náměstí se objevily první 
zářivky.

V roce 1962 byla na Floriánském ná-
městí zbořena kaple sv. Floriána a v sou-
sedství zde byly otevřeny Městské lázně. 
Stejného roku byla dokončena stavba 
Lidové hvězdárny v Kolářových sadech.

V roce 1963 započala rozsáhlá výstav-
ba sídliště Svobody. K  Prostějovu byly 
opět připojeny Krasice.

V  roce 1965 zahájil v  prostorách dří-
vější oděvní továrny fi rmy Nehera na 
Svatoplukově ulici provoz zásilkový ob-
chodní dům Dona. V  Prostějově bylo 
zřízeno oborové ředitelství oděvního 
průmyslu pro celé Čechy a Moravu.

Těžiště dálkové autobusové dopra-
vy bylo v  roce 1966 konečně přeneseno 
z centra města před hlavní nádraží, čímž 
se městskému centru výrazně 
ulehčilo. Na sídlišti Šárka byla 

Prostějov po druhé světové válce

Špalíček v Hradební ulici v 80. letech 20. století

Školní ulice počátkem 70. let 20. sto-
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a sociální oblast

otevřena restaurace Šárka a následující-
ho roku byla na okraji sídliště Svobody 
otevřena restaurace Haná.

Výstava v  zámku v  únoru 1968 měla 
prezentovat veřejnosti nový urbanistic-
ký plán města. Přes námitky památkové 
péče i obyvatel byla schválena asanace 
staré zástavby a vybudování obchodního 
domu Prior na východním okraji Masa-
rykova náměstí v Dukelské bráně (likvi-
dace původní středověké zástavby začala 
v roce 1969). V  ranních hodinách 21. 
srpna 1968 bylo město obsazeno armá-
dami Varšavské smlouvy. 25. srpna došlo 
při průjezdu obrněných vozidel centrem 
města ke střelbě, při které byli zabiti 
3 prostějovští občané, kteří mají dnes 
skromný pomníček na náměstí před 
radnicí. V  důsledku srpnových událostí 
se řada občanů již nevrátila z dovolené 
v zahraničí. Následujícího roku začalo ve 
městě, stejně jako v celé zemi, období ká-
drových čistek a tzv. normalizace.

V  roce 1970 bylo na okraji Smetano-
vých sadů, na místech původně sever-
ní části městských hradeb, slavnostně 
otevřeno panoramatické kino Metro 70 
podle projektu brněnského architekta 
Zdeňka Michala. V souvislosti s tím do-
šlo také k obnově zeleně Smetanových 
sadů podnikem Flora Olomouc.

V  roce1972 provedli bratři Třískové 
částečné restaurování sgrafi t na zámecké 
fasádě, při němž došlo ke změně někte-
rých částí s hanáckými výjevy. V součas-
nosti probíhá při opravě zámku postupná 
obnova sgrafi tové výzdoby do původní 
podoby z počátku 20. století.

V roce 1973 byla kvůli výstavbě sekre-
tariátu OV KSČ zahájena asanace části 
jižní strany Školní ulice (dokončena byla 
v  roce 1974, budova OV KSČ byla ote-
vřena o rok později a sídlila zde i redak-
ce „Prostějovské drbny“ – Stráže lidu). 
V září byl otevřen obchodní dům Prior 
v Dukelské bráně.

Při oslavách výročí osvobození v květ-
nu 1974 byl při manifestaci občanů po-

ložen základní kámen sochy V. I. Lenina 
na dnešním Masarykově náměstí. Téhož 
roku se konalo první představení tehdy 
ještě neznámého Hanáckého divadla 
(Hadivadla) - od roku 1980 bylo součástí 
brněnského Divadla na provázku.

V roce 1975 probíhala v centru města 
asanace starých domů v bývalém židov-
ském ghettu v Úprkově a Hradební ulici 
a okolí, aby mohla být zahájena stavba 
nového kulturního domu (rozsáhlá asa-
nace tzv. židovských uliček probíhala až 
do roku 1976, výstavba kulturního domu 
– KaScentra – byla však zahájena až o 
deset let později, v roce 1986). V témže 
roce proběhla v rámci akce „Z“ rozsáhlá 
úprava náměstí 9. května (dnešního Ma-
sarykova náměstí), kde byl v  říjnu 1977 
slavnostně odhalen bronzový pomník V. 
I. Lenina od profesora Jana Habarty. 

V roce 1976 byly k Prostějovu připoje-
ny obce Čechovice a Domamyslice a na 
městském hřbitově byla otevřena nová 
obřadní síň podle projektu architekta 
Blahoslava Adamíka.

V roce 1977 byl zimní stadion přebudo-
ván na krytou halu. V  následujícím roce 
bylo na sídlišti Brněnská otevřeno obchod-
ní středisko Družba s restaurací Záhoří.

V  roce 1979 byla zahájena výstavba 
Nové nemocnice na západním okraji měs-
ta. V  roce 1980 byla k  městu připojena 
obec Mostkovice a v roce 1981 obec Žešov.

V roce 1981 byl otevřen obchodní dům 
družstva Moděva Konice na Poděbrado-
vě náměstí, v Kostelecké ulici byla otevře-
na nová budova České státní pojišťovny 
podle návrhu architekta Petra Braunera a 
v prosinci byl po generální rekonstrukci 
opět uveden do provozu hotel Avion na 
Husserlově náměstí. V roce 1983 byl na-
opak pro stavební závady uzavřen hotel 
U Tří králů v Dukelské bráně a následně 
byl v roce 1988 zbourán.

 V roce 1985 byl v Nerudově ulici do-
končen nový moderní Domov důchodců 
s 300 lůžky. V  roce 1986 byl slavnostně 
otevřen nový Městský dům pionýrů a 
mládeže na konci ulice Pod Kosířem za 
Hloučelou a v roce 1988 otevřena nová 
základní škola v  Melantrichově ulici na 
sídlišti Hloučela.

V listopadu 1989 byla dokončena vý-
stavba nové městské tržnice za kostelem 
Povýšení sv. Kříže, na místě asanovaných 
židovských uliček. Ve stejném měsíci 
proběhly v  celé zemi protirežimní de-
monstrace a byla zahájena tzv. sametová 
revoluce, která znamenala konec komu-
nistického režimu. Koncem roku byla 
v  souvislosti s  těmito událostmi odstra-
něna z  kuželny na hlavním náměstí so-
cha V. I. Lenina.

Hned v lednu 1990 byla zřízena ko-
mise pro přejmenování ulic a náměstí a 
pro obnovení sochy T. G. Masaryka na 
Masarykově náměstí. V  mostkovickém 
referendu se většina obyvatel vyslovila 
pro odtržení obce od Prostějova, pozdě-
ji, v roce 2006, se odtrhly také Držovice. 
Prvním porevolučním starostou města 
byl v prosinci 1990 zvolen Ing. Miroslav 
Zikmund.

Během devadesátých let postupně 
v  rámci restitucí docházelo k  navracení 
řady nemovitostí ve městě původním 
vlastníkům nebo jejich potomkům a 
k  částečné obnově celého města, včet-
ně městského centra. Pomalu také pro-
bíhá  zástavba dříve asanovaných tzv. 
židovských uliček na území bývalého 
židovského ghetta v  centru města – po 
několika jednotlivých stavbách, které vy-
stavěli soukromí vlastníci, zde zastupitel-
stvo města na svém zasedání v listopadu 
2009 schválilo rozsáhlý projekt zástavby 
od olomoucké společnosti Manthellan se 
snahou zacelit tuto ránu v srdci Prostějo-
va a přinést do centra města vítané ožive-
ní. Kromě toho v současné době probíhá 
projednávání návrhu nového územního 
plánu města, který by měl předurčit po-
dobu Prostějova na řadu dalších let…

Tímto příspěvkem končí několikadíl-
ný stručný nástin dějin města Prostějova. 
Pokusili jsme se v něm seznámit veřejnost 
s  hlavními mezníky v  dějinách města, 
s  jeho vývojem v  různých historických 

obdobích i s  osobnostmi, které se do dě-
jin města zapsaly a se zajímavostmi, které 
možná řada čtenářů nezná. Pokud byste 
se, vážení čtenáři, domnívali, že některá 
důležitá nebo zajímavá událost či osob-
nost z poválečných dějin Prostějova (nebo 
i jiných období jeho historie) chybí nebo je 
zmíněna stručněji, než by si zasloužila, bu-
deme rádi, když nám k tomu napíšete své 
připomínky, informace, zajímavosti nebo 
zašlete či zapůjčíte i zajímavé historické 
fotografi e. Jakékoliv materiály a příspěvky 
můžete poslat buď elektronicky na adresu 
daniel.zadrapa@prostejov.eu nebo přinést 
osobně na oddělení památkové péče sta-
vebního úřadu Městského úřadu Prostějov 
(sousední budova vedle budovy Nové rad-
nice, 3. patro, dveře číslo 401 nebo 406). Za 
všechny náměty, připomínky a materiály 
předem děkujeme a nejzajímavější z  nich 
rádi otiskneme v některém z dalších čísel 
Radničních listů.

Mgr. Daniel Zádrapa, vedoucí oddě-
lení památkové péče stavebního úřadu 

MěÚ Prostějov
Fotografi e: Státní okresní archiv 

Prostějov a Muzeum Prostějovska

Některé známé osobnosti 
této doby a významní 
prostějovští rodáci:

Miloš Hubáček (nar. 9.12.1937 v Prostě-
jově) – překladatel a autor literatury faktu, 
zejména z období druhé světové války (např. 
„Moře v plamenech“, „Pacifi k v plamenech“, 
„Boj o Filipíny“, „Titanic“ a další).

Oldřich John (20.2.1907 Chořelice u Li-
tovle – 2.8.1961 Praha) – po absolvování 
gymnázia vystudoval práva v Praze a v Brně 
a usadil se v Prostějově, kde si otevřel advo-
kátní kancelář. Jako sociální demokrat se po 
volbách v roce 1936 stal ve svých 30 letech 
starostou Prostějova (byl tehdy nejmladším 
starostou města v  celém Československu). 
Na svou funkci rezignoval v lednu 1939, za 
války byl zatčen a vězněn v koncentračních 
táborech Dachau a Buchenwald. Ráno 9. 
května 1945 nakrátko převzal dočasně opět 
funkci starosty, ale hned téhož večera byl 
ustaven nový městský národní výbor s před-
sedou Mazouchem a Oldřichem Johnem 
jako místopředsedou. Od roku 1945 byl Dr. 
John významným funkcionářem sociální 
demokracie a poslancem, v letech 1948-1953 
pak vykonával funkci předsedy Národního 
shromáždění. 

Vladimír Körner (nar. 12.10.1939 
v Prostějově) – absolvent FAMU, autor 
předloh řady fi lmů, spisovatel a scénárista 
(např. „Údolí včel“, „Zánik samoty Ber-
hof “, „Pramen života: Der Lebensborn“, 
„Adelheid“ a další).

Alexej Pludek (29.1.1923 Prostějov – 
7.9.2002 Praha) – spisovatel, autor mno-
ha knih pro mládež a také historických a 
vědeckofantastických románů („Tudy cho-
díval Ječmínek“, „Faraonův písař“, „Rádce 
velkých rádžů“, „Pověsti dávných časů“, 

Prostějov po druhé světové válce

Úpravy náměstí 9. května, dnešního náměstí T. G. Masaryka (1975)

Socha V. I. Lenina na kuželně náměs-
tí TGM (počátek 80. let)

26. října 201126. října 20111010
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„Nepřítel z Atlantidy“, „Takových tisíc let“ 
a další). Po roce 1989 byl poslancem Fede-
rálního shromáždění a senátorem.

Josef Polišenský (16.12.1915 Prostějov - 
11.1.2001 Praha) – významný český historik 
a pedagog, specialista na novověké dějiny 
českých zemí, západní Evropy a Latinské 
Ameriky, profesor historie na Filosofi cké 
fakultě Univerzity Karlovy v  Praze, člen 
několika zahraničních akademií věd a 
držitel řady ocenění. Napsal více než 120 
knih a přes 1500 odborných statí, např. 
„Třicetiletá válka a český národ“, „Dějiny 
Británie“, „Dějiny Latinské Ameriky“ a 
další .

Václav Ševčík (12.7. 1900 Vysoké Mýto – 
31.1.1971 Prostějov) – známý prostějovský 
fotograf. Svůj první fotoateliér měl v  Klá-
novicích u Prahy, brzy ale přesídlil do Pro-
stějova – zpočátku na Svatoplukovu třídu 
11, později na náměstí E. Husserla 6, kde si 
podle projektu Antonína Navrátila nechal 
vystavět na místě staršího přízemního domu 
nový fotoateliér. Kromě fotografi cké činnosti 
(jako známý specialista na svatební foto-
grafi i byl žádaný daleko za hranicemi pro-
stějovského okresu, s  oblibou fotografoval i 
Prostějov v proměnách let a ročních období) 
působil také jako učitel a vynikl i jako kon-
struktér a zlepšovatel (byl autorem několika 
konstrukcí osvětlovacích zařízení pro foto-

ateliéry, sestrojil i speciální panoramatický 
fotoaparát na svitkový fi lm). Po roce 1948 
byl jeho fotoateliér začleněn do družstva Fo-
tografi a a Václav Ševčík se namísto vlastní-
kem stal vedoucím prostějovské provozovny.

Jan Tříska (4.12.1904 Pelhřimov - 
24.9.1976 Prostějov) – akademický so-
chař. Původně herec u kočovné společnos-
ti, vyučil se kameníkem a poté vystudoval 
medailérství u profesora Otakara Španiela 
(mj. spolutvůrce prostějovské sochy T. G. 
Masaryka) na pražské Akademii výtvar-
ných umění. Věnoval se hlavně tvorbě 
plastik, pamětních desek a medailí (je 
autorem sochy Bedřicha Smetany ve Sme-
tanových sadech, pamětní desky Matěje 
Rejska na prostějovské radnici a busty Jiří-
ho Wolkera na jeho rodném domě na ná-

městí T. G. Masaryka) a také restaurátor-
ství (spolu se starším bratrem Františkem, 
malířem, restauroval např. sgrafi ta na fa-
sádách prostějovského zámku, Národního 
domu a budově Obchodní akademie).

Edvard Valenta (22.1.1901 Prostějov – 
21.8.1978 Praha) – básník, spisovatel a no-
vinář, dlouholetý redaktor Lidových novin 
v  Brně. Po předčasné smrti rodičů vyrůstal 
v rodině svého strýce Františka Kováříka, ma-
jitele továrny na hospodářské stroje. Proslavil 
se nejvíce předválečnými knihami „Třicet let 
na zlatém severu” a „Trampoty eskymáckého 
náčelníka v Evropě”, které napsal spolu s Bed-
řichem Golombkem o životních peripetiích 
českého náčelníka Eskymáků, zábřežského ro-
dáka Jana „Eskymo“ Welzla - obě knihy byly 
přeloženy do mnoha světových jazyků. Po vál-
ce napsal mj. válečný román „Jdi za zeleným 
světlem“ a knihu vzpomínek na svá prostějov-
ská dětská léta, na školu, přátele a první lásky, 
nazvanou „Život samé psaní”.

Otto Wichterle (27.10.1913 Prostě-
jov - 18.8.1998 Stražisko) – světoznámý 
chemik a vynálezce, člen řady meziná-
rodních vědeckých společností, držitel 
mnoha zahraničních cen a čestný doktor 
zahraničních univerzit. Pocházel z rodiny 
známého prostějovského průmyslníka, vý-
robce zemědělských strojů (pozdější fi rma 
Wikov). Po vysokoškolském studiu chemie 
pracoval jako asistent na vysoké škole, 
od roku 1940 pak v  Baťově výzkumném 
ústavu ve Zlíně na vývoji polyamidových 
vláken (slavný silon). Po válce se vrátil na 
Vysokou školu chemicko-technologickou 
jako přednášející a věnoval se zejména 
studiu plastických hmot se zaměřením na 
vývoj očních implantátů. Po politické čist-
ce v roce 1958 musel ze školy odejít, ale ve 
vývoji pokračoval i doma – s pomocí dět-
ské stavebnice Merkur sestrojil prototyp 
zařízení na výrobu očních čoček, které se 
brzy rozšířily do celého světa. Po Wichter-
lově smrti byla v roce 1993 jeho jménem 
pojmenována jedna z  nově objevených 
planetek sluneční soustavy.

Prostějov po druhé světové válce

Intervenční vojska na náměstí TGM před radnicí (srpen 1968)

Poválečný demografi cký vývoj Prostějova:

Rok Počet obyvatel Poznámka
1945 31.746

1948 31.718

1949 34.720

1950 37.554

1952 39.796

1954 33.540 oddělení sousedících obcí

1961 38.820

1970 40.794

1973 42.000 připojení Vrahovic a Držovic, Prostějov 
3. největším městem v Jihomoravském kraji

1975 45.249

1981 49.590

1986 51.315

1990 50.639 odtržení Mostkovic
2006 46.613 odtržení Držovic

2010 45.260

INZERCE
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Zámek dal postavit Jan z Pernštejna v le-
tech 1522 – 1526. V letech 1568 až 1572 došlo 
k  rozsáhlé renesanční přestavbě. Původní 
arkády byly zničeny za třicetileté války, kdy 
Švédové vypálili město i zámek. Ten byl 
pak pouze provizorně opraven a již nikdy 
nesloužil jako panské sídlo. Koncem 19. sto-
letí zakoupila zámek Prostějovská záložna 
a zastavárna. Počátkem 20. století byly pro-
vedeny stavební úpravy zámku včetně fasá-
dy se sgrafi tovou výzdobou od Jano Köhlera. 
V roce 1959 prošla fasáda rozsáhlou rekon-
strukcí, která Köhlerovu sgrafi tovou výzdo-
bu částečně zredukovala a upravila.

V roce 2010 byla v přízemí a suterénu vý-
chodního křídla provedena rekonstrukce a 
zřízeno Regionální informační centrum města 
s výstavní síní. V další etapě bylo zrekonstru-

ováno 2. NP východního křídla pro potřeby 
Domovní správy Prostějov. V současné době 
probíhá přestavba části jižního a západního 
křídla pro potřeby ZUŠ.

Dále je v  současné době opravována vý-
chodní a část jižní fasády zámku.

V  přípravě opravy fasády byly provedeny 
statické a restaurátorské průzkumy konstrukcí 
a omítek, barevnosti, kamenných prvků, kovo-
vých prvků a truhlářských výrobků.

Ve spolupráci s  odborným památkovým 
dohledem a spolupracujícími restaurátory 
byla na základě prozkoumání vrstev omítek 
dopřesněna a upravena barevnost objektu. Pů-
vodně navržené barvy byly na základě nových 
informací pozměněny.

V současné době se dokončuje nátěr fasády 
a sgrafi ta.  -red-

Rekonstrukce zámku pokračuje

Prostor před 
místním nádražím 

monitorován kamerou
V rámci rekonstrukce přednádražního 

prostoru Sladkovského byla instalována 
kamera Městského kamerového dohledo-
vého systému. 

„Kamera monitoruje Rejskovu ulici, 
Sladkovského a celý přednádražní pro-
stor včetně parkovišť. Kamera je začleně-
na do MKDS v pořadí jako dvacátášestá 
a připojena na monitorovací pracoviště 
operačního střediska městské policie,“ 
uvedl zástupce ředitele Městské policie 
Prostějov Libor Šebestík.

Město Prostějov se spolu s  další-
mi městy Olomouckého kraje zú-
častní přehlídky investičních pří-

ležitostí pod názvem RegionInvest. 
Ta proběhne v  rámci již 42.  pokra-
čování stavebního a technického 

veletrhu STAVOTECH - Moderní 
dům Olomouc ve dnech 3. – 5. lis-
topadu 2011 v pavilonu A olomouc-
kého Výstaviště Flora a přilehlých 
venkovních plochách.

Veletrh STAVOTECH – Moderní dům je 
největším podzimním stavebním veletrhem 
na Moravě, který přináší bohatou nabídku 
stavebních materiálů, výrobků, služeb a tech-
nologií. Součástí veletrhu je řada doprovod-
ných výstav, konferencí, seminářů a prezen-
tací - právě tady mohou stavaři, investoři i 
individuální stavebníci najít spoustu nových 
myšlenek, nápadů a informací…

Čtenáři Radničních listů mají mož-
nost pro návštěvu veletrhu využít přilo-
ženou volnou vstupenku.  -red-

PROSTĚJOV SE PŘEDSTAVÍ NA VELETRHU STAVOTECH

Západní 27, Prostějov

 Tel: 606 144 359    
WWW.SORBON.CZ

HM Tesco, Prostějov

Exkluzivní Exkluzivní podzimnípodzimní
a zimní oblečkya zimní oblečky

Modely pro velká i malá plemenaModely pro velká i malá plemena
Výber z více jak 50 druhu strihu a vzoruVýber z více jak 50 druhu strihu a vzoru

INZERCE

INZERCE

To je otázka, kterou si položil už asi ka-
ždý a odpovědí je hned několik. Oblečky 
pro psy jsou v dnešní době velice oblíbené, 
ale nejsou pouze módní záležitostí, ale také 
nutností, především v chladném počasí, 
pokud Váš pejsek je malinký, krátkosrstý, 
nebo dokonce i naháč, tak se o něj musí-
me starat a koupit mu nějaký obleček do 
chladného počasí. Máme pro Vás pár tipů, 
jak obléci svého mazlíčka...

Obleček je nutné vždy přizpůsobit účelu, 
počasí a především pejskovi. Neměl by nikdy 
jakkoli omezovat pejska v pohybu a měl by mu 
perfektně padnout. Při procházce mrazivým 
ránem zpříjemní obleček  venčení jak u psích 
seniorů, tak i pejsků s omezenou pohyblivostí 
nebo pejsků nemocných, kteří nevynaloží to-
lik pohybové energie.

Pro podzimní plískanice doporučujeme 
overal s nohavičkami z tenkého šusťáku či šus-
ťákovou vestičku na záda. Materiál by měl být 
nepromokavý, ale zároveň prodyšný.

Pro mrazivé zimní měsíce vybavíme hlad-
kosrsté pejsky a naháče kombinézami s teplou 
podšívkou. Do suchého chladného počasí jsou 
vhodné svetříky či fleesové teplákové soupravy.

A kde takový obleček pořídit?
Prodejny SORBON CITY Vám nabízí 

široký sortiment, například pláštěnky, sve-
tříky, mikiny, vesty pro velké i malé psy, za-
teplené overaly na přední nožičky nebo na 
všechny čtyři, nepromokavé soupravy nebo 
také čepice, boty a šály. 

Věříme, že jsme Vás inspirovali, a těšíme 
se na brzkou shledanou.

PROČ OBLÉKAT PSA?
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Začátkem listopadu, ve čtvrtek 3.

11. v 17 hodin, otevře Muzeum

Prostějovska v prostorách Špa-

líčku v Uprkově ulici 18 novou

stálou expozici.

Připravil ji prof. PhDr. Ivan Blecha,

CSc., vedoucí katedry filozofie Filo-

zofické fakulty Univerzity Palacké-

ho v Olomouci za přispění dotace z

Mezinárodního visegrádského

fondu. Na 11 panelech představí

životní osudy a především vědecký

přínos světově proslulého filozofa

Edmunda Husserla (8. 4. 1859–27.

4. 1938), tvůrce transcendentální

fenomenologie. Prostějov jako rodi-

ště renomovaného vědce tak získá

dlouho očekávané místo, kde se

každý zájemce bude moci poučit o

díle osobnosti ve světě známé, ctěné

a vážené.

Zároveň Muzeum Prostějovska

zpřístupní dlouhodobou výstavu s

názvem „Z prostějovského ghetta“,

mapující dosavadní znalosti o histo-

rii židovského obyvatelstva v Pro-

stějově. Seznámí zájemce s vývo-

jem zdejší židovské komunity,

uvede např. údaje o počtu obyvatel a

domů, způsobech obživy, o průmy-

slových podnicích, o synagogách,

škole a další zajímavosti, nabídne

fotografie, plány, obrazy. Návštěv-

ník si tak bude moci učinit aspoň

základní obraz o přínosu židovských

obyvatel k vývoji města Prostějova.

Marie Dokoupilová,
Muzeum Prostějovska

ZUŠ Vl. Ambrose pořádá 27.

listopadu 2011 v 17.00 hodin v

Městském divadle v Prostějově

tradiční Adventní koncert.

Tentokrát pod názvem

(Ne)Tradiční Adventní zastave-

ní, ve kterém vystoupí Dechový

orchestr ZUŠ se zpěvačkou

Zuzanou Kožnárkovou.

Společně s orchestrem zazpívá

Komorní sbor Lenky Dohnalové

– Mlynářové z Olomouce.  Paní

Lenka Dohnalová – Mlynářová

je uznávanou osobností sborové-

ho zpěvu.  Její sbor spolupracuje

s Moravskou filharmonií Olo-

mouc, s Filharmonií Bohuslava

Martinů ve Zlíně a jinými špi-

čkovými orchestry a umělci. Do

olomoucké historie se těleso

zapsalo uvedením muzikálů

„Jesus Christ Superstar,“ „Hair“

a také představením Pavla Hele-

branda  pod názvem „Evangeli-

um podle houslí“, na kterém

Komorní sbor spolupracoval se

souborem Hradišťan a Collegi-

em vocale

A proč název (Ne)Tradiční

Adventní zastavení? Uslyšíte

netradiční aranže tradičních

vánočních koled, netradiční

barevný zvuk dechového

orchestru ve spojení  s pěveckým

sborem. Netradiční sborový zpěv

publika na závěr koncertu  je jistě

dobrou pozvánkou na návštěvu

tohoto koncertu. -red-

Nová expozice v muzeu

(Ne)Tradiční  Adventní zastavení  ZUŠ  Vl.Ambrose Prostějov

Ilustrační foto Foto: archiv ZUŠ

Foto: Archiv muzea



PONDĚLÍ 21. LISTOPADU

14.00 Sobík Niko

Fin/Něm/ Dán., 2008, Režie: Michael Hegner

17.30 Ocelová pěst 

20.00 Twillight sága: Rozbřesk 

ÚTERÝ 22. LISTOPADU

17.30 Ocelová pěst

20.00 Twillight sága: Rozbřesk 

STŘEDA 23. LISTOPADU

17.30 Ocelová pěst

20.00 Twillight sága: Rozbřesk 

ČTVRTEK 24. LISTOPADU

17.30 Alois Nebel

české filmové drama 

Dlouho očekávaná adaptace kultovního
komiksu. S velkým ohlasem uvedena na
MFF festivalu vBenátkách . Film nás bude
zastupovat  při soutěži o Oscara !
V hl.rolích: M. Krobot, K. Roden, O. Malý, T.

Voříšková aj., režie: Tomáš Luňák, 87 minut,

repríza, mládeži přístupný

20.00 Alois Nebel 

PÁTEK 25. LISTOPADU

Uzavřená akce pro ČSOB

SOBOTA 26. LISTOPADU

15.00 Arthur a souboj dvou světů 

francouzský animovaný rodinný film

Závěrečný boj proti Maltazardovi! Bitva
může začít!!!
Režie: Luc Besson, 101 minut, český dabing,

premiéra, mládeži přístupný

17.30 Anonym

koprodukční filmové drama 

Byl opravdu Shakespeare brilantním dramati-
kem – nebo jde o velkolepý historický podvod?!
V hl.rolích R. Ifans, V. Redgraveová, J.

Richardson, D. Jakob, režie: Roland Emmerich,

130 min, české tit., premiéra, nevhodný do 12 let

20.00 Anonym

NEDĚLE 27. LISTOPADU

9.00 ADVENTNÍ FILMOVÉ DÍVÁNKY

Nepřetržití dopolední promítání pásem krátkých

filmů. Hvězda Betlémská III. a  Vánoční sen.

15.00 Arthur a souboj dvou světů 

17.30 Arthur a souboj dvou světů

20.00 Anonym 

PONDĚLÍ 28. LISTOPADU

17.30 Mistrovský plán

americká komedie 

Obyčejní lidé. Neobyčejná loupež
V hl. rolích B.Stiller, E. Murphy, A. Alda, T.

Leoniová, M.Broderick, režie: Brett Ratner,

české titulky, premiéra, od 12 let přístupný

20.00 Dluh

americké filmové drama 

Každé tajemství něco stojí…
V hl. rolích H. Mirrenová, T. Wilkinson, C.

Hinds, S. Worthington, režie: John Madden, 114

min, české titulky, premiéra, od 12 let přístupný 

ÚTERÝ 29. LISTOPADU

17.30 Mistrovský plán

20.00 Dluh

STŘEDA 30. LISTOPADU

17.30 Mistrovský plán

20.00 Dluh
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ÚTERÝ 1. LISTOPADU

17.30 Bláznivá, zatracená láska

americká romantická komedie

Láska vás může přinutit dělat bláznivé hlouposti 
V hl.rolích S.Carell, R. Gosling.J. Mooreová,

E. Stoneová. Režie: G. Ficarra aj. Requa, 120

min, české titulky, premiéra, mládeži do 12

let nevhodný

20.00 Dům

slovensko – české filmové drama 

Otec Imrich má svoje sny. Dcera Eva má svoje
vlastní. Ale život je to, co se děje někde mezitím….
V hl.rolích M. Krobot, J. Bardósova, T.

Medvecká, E. Geislerová, režie: Z. Liová,

100 min, české znění, premiéra, do 15 let

nepřístupný

STŘEDA 2. LISTOPADU

17.30 Bláznivá, zatracená láska 

20.00 Dům

ČTVRTEK 3. LISTOPADU

17.30 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, pre-

miéra, mládeži do 12 let nevhodný 

20.00 Peffect Days – I ženy mají své dny

PÁTEK 4. LISTOPADU

17.30 Perfect Days – I ženy mají své dny 

20.00 Perfect Days – I ženy mají své dny

22.15 Perfect Days – I ženy mají své dny 

SOBOTA 5. LISTOPADU

17.30 Perfect Days – I ženy mají své dny 

20.00 Perfect Days – I ženy mají své dny 

22.15 Perfect Days – I ženy mají své dny 

NEDĚLE 6. LISTOPADU

17.30 Perfect Days – I ženy mají své dny 

20.00 Perfect Days – I ženy mají své dny 

PONDĚLÍ 7. LISTOPADU

14.00 Pan Popper a jeho tučňáci 

USA, 2011 , 92 min, Režie: Roger Kumble

17.30 Perfect Days – I ženy mají své dny 

20.00 Nákaza

americký thriller

Varování: Přichází smrtící virus!!!
V hl. rolích: M. Damon, M. Cotillardová, G.

Paltrowová, K. Winsletová, J. Law, L.

Fishburne, Režie: Steven Soderbergh, 106

min., české titulky, premiéra, nevhodný do

12 let

ÚTERÝ 8. LISTOPADY

17.30 Perfect Days – I ženy mají své dny 

20.00 Nákaza 

STŘEDA 9. LISTOPADU

17.30 Perfect Days – I ženy mají své dny 

20.00 Nákaza

ČTVRTEK 10. LISTOPADU

17.30 Tintinova dobrodružství 3 D 

americký dobrodružný rodinný film

Další dobrodružný film – tentokráte inspirovaný
slavným ba přímo kultovním belgickým komik-
sem – od režiséra a producenta S. Spielberga

V hl.rolích J. Bell, D. Craig, A. Serkins, S.

Pegg, N . Frost, režie: S. Spielberg, 102 min,

český dabing, premiéra, mládeži přístupný 

20.00 Moje krásná učitelka

americká romantická komedie

Když si myslíš, že vše, co mělo smysl, už Tě
minulo, objevíš důvod, proč žít….
V hl.rolích T. Hanks a J. Robertsová režie:

Tom Hanks, 98 min, české titulky, premiéra,

mládeži do 12 let nevhodný 

PÁTEK 11. LISTOPADU

15.30 Tintinova dobrodružství 3D

17.30 Tintinova dobrodružství 3D 

20.00 Moje krásná učitelka

SOBOTA 12. LISTOPADU

15.00 Tintinova dobrodružství 3D

17.30 Moje krásná učitelka

20.00 Moje krásná učitelka

NEDĚLE 13. LISTOPADU

15.00 Tintinova dobrodružství 3D

17.30 Tintinova dobrodružství 3D

20.00 Moje krásná učitelka

PONDĚLÍ 14. LISTOPADU

17.30 Tintinova dobrodružství 3D 

20.00 Bastardi 2

české filmové drama

Pokračování úspěšnéko kriminálního
filmu…
V hl.rolích T.Magnusek, J. Šťastný, M.

Dejdar, L. Županič, I. Bareš, K. Brožová, V.

Vydra, T. Töpfer, J.Bendig aj. Režie: Jan

Lengyel, 95 min, premiéra, mládeži do 12 let

nevhodný

ÚTERÝ 15. LISTOPADU

17.30 Tintinova dobrodružství 3D 

20.00 Bastardi 2

STŘEDA 16. LISTOPADU

17.30 Tintinova dobrodružství 3D 

20.00 Bastardi 2

ČTVRTEK 17. LISTOPADU

17.30 Ocelová pěst

americké akční sci-fi

Blízká budoucnost bude patřit robotickým
boxerům. Prý…..
V hl.rolích H. Jackman, D. Goyo, E.

Lillyová aj. Režie: Shawn Levy, 127

minut, český dabing, premiéra, mládeži

přístupný

20.00 TWILLIGHT SÁGA : Rozbřesk

americké romantické drama 

Znovu on - neodolatelný krasavec Robert
Pattinson....
Hrají: K. Stewartová, D. Fanningová, A.

Kendricková , A. Greenová, T . Lautner

Režie: Bill Condon, 111 min, české titulky,

premiéra, mládeži do 12 let nevhodný 

PÁTEK 18. LISTOPADU

17.30 Ocelová pěst

20.00 Twillight sága: Rozbřesk 

22.15 Twillight sága: Rozbřesk

SOBOTA 19. LISTOPADU

17.30 Ocelová pěst 

20.00 Twillight sága: Rozbřesk 

NEDĚLE 20. LISTOPADU

17.30 Ocelová pěst

20.00 Twillight sága: Rozbřesk 

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

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

Kulturní klub DUHA    Školní 4, PV, tel.: 582 329 622, 582 340 507

STŘEDA 2. LISTOPADU

15.00 Nickyho rodina 

ČR 2011,96 min. Režie: Matej Mináč

VSTUPNÉ : 35,-

SOBOTA 5. LISTOPADU

15.00 FIK MIK

pásmo pohádek VSTUPNÉ 20,-

17.30 Jana Eyrová

britské romantické drama 

Nové - a o poznání temnější - zpracování
známého příběhu...Film zahajoval letošní
MFF v Karlových Varech 
V hl.rolích M. Wasikovská, J. Denchová ,M.

Fassbender, J. Bell, režie: C. Fukunaga, 115

min, české titulky, repríza, do 12 let nevhodný.

VSTUPNÉ : 80,-

20.00 Jana Eyrová 

SOBOTA 12. LISTOPADU

15.00 Šmoulové

americký kombinovaný film 

Gargamel je vypudil z rodné vesnička a ocit-
li se… v New Yorku !!!
Režie: R. Gosnell, 102 min, český dabing,

repríza, mládeži. Přístupný, VSTUPNÉ : 80,-

17.30 Šmoulové

20.00 TRANSFORMERS 3

dobrodružný film

Vítej znovu ve světě robotů – už potřetí ! 
V hl.rolích S. La Beouf, R. Hautington-

Whiteleyová, H. Weawing, režie: Michael

Bay, 163 min, český dabing, mládeži od 12

let přístupný, VSTUPNÉ : 80,-

STŘEDA 16. LISTOPADU

15.00 Můj otec George Voskovec

ČR 2011, 73 min. režie:Libuše Rudinská,

vstupné 35,-- Kč       

SOBOTA 19. LISTOPADU

15.00 Mikeš vypráví pohádku

pásmo pohádek, VSTUPNÉ : 20,-Kč

17.30 Ošetřovatel

americká komedie 

Když je nejhůře – zvířata promluví !!!!
V hl.rolích K. James, R, Dawsonová, L.

Bibbová, režie F. Coraci, český dabing, 104

min, ŠUP, repríza, mládeži přístupný,

VSTUPNÉ : 80,-

20.00 Ošetřovatel 

SOBOTA 26. LISTOPADU

9.00 Povídání o pejskovi a kočiččce 

O kocouru Mikešovi

pásma pohádek VSTUPNÉ : VOLNÉ

20.00 Kamarád taky rád

americká komedie

Košilatá a sexy pouť - v hlavní roli Justin
Timberlake!
V hl.rolích J. Tiberlake a Mila Kunisová,

W. Harrelson aj., režie: Will Gluck, české

titulky, 107 min, repríza, mládeži do 15 let

nepřístupný , VSTUPNÉ : 80,-

STŘEDA 30. LISTOPADU

15.00 Odcházení 

ČR 2011, 97 min, Režie: Václav Havel ,

VSTUPNÉ : 35,-

BIO SENIOR

BIO SENIOR
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Příběh filmu, inspirovaného po celém
světě oblíbenými příhodami knižního a
comicsového hrdiny Tintina belgického
autora, publikujícího pod pseudonymem
Hergé, sleduje osudy výjimečně zvídavé-
ho mladého reportéra Tintina a jeho
věrného psího společníka Filuty. Ti spole-
čně narazí na model lodi, který v sobě
ukrývá nebezpečné tajemství. Tintin,
který je nevědomky vtažen do samého
středu několik set let staré záhady, se ocitá
na mušce Ivana Ivanoviče Sacharina,
ďábelského padoucha, který je přesvě-
dčen, že Tintin ukradl vzácný poklad,
spojovaný se zákeřným pirátem zvaným
Rudý Rackham. V doprovodu svého psa
Filuty, starého mořského vlka kapitána
Haddocka a dvojice nešikovných detekti-
vů Kadlece a Tkadlece procestuje Tintin
křížem krážem celý svět ve snaze dostat
se jako první na místo posledního odpo-
činku lodi Jednorožec, vraku, který by ve

svém nitru mohl skrývat klíč k obrovské-
mu bohatství... A také prastarou kletbu. 

Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými
narozeninami Eriky (Ivana Chýlková),
která sice nedostane největší kytici, jakou
si dovede představit, zato ale pěkné
přáníčko od své bývalé švagrové (Zuzana
Bydžovská), trapný vzkaz v rozhlasovém
pořadu od bývalého manžela (Bob
Klepl), krém na vrásky od homosexuál-
ního kamaráda Richarda (Ondřej Sokol)
a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné
matky (Zuzana Kronerová). Přáníčko si
doma vystaví, při vzkazu se – ač sama
sebe proklíná – dojatě rozpláče a dár-
kového striptéra jí okamžitě přebere
Richard. Takhle vypadá úspěšný život
Eriky Oskarové, hvězdy televizního
pořadu “Před a po”. Přitom Erika má
skoro všechno – vlastní pořad, vyhlášený
kadeřnický salón, velký byt s terasou a
svobodu, ale s každým přibývajícím
rokem víc a víc touží po tom jediném, co
nemá – a to je dítě. Erika tedy nastolí plán

“Dítě” a pustí se do něj se stejnou vervou,
se kterou budovala jak svůj podnik, tak
své vlastní já. Jenže některé věci se nalin-
kovat nedají, například mladičký barman
Adam (Vojta Kotek). 

PERFECT DAYS - I žENY MAJÍ SVÉ DNY Režie: Alice Nellis

Čtyřicetiletý Cal Weaver (Steve Carell)
prožívá svůj sen – má dobrou práci,
hezký dům, skvělé děti a za manželku
lásku ze střední školy. Když ale zjistí, že
ho jeho žena Emily (Julianne Moore)
podvádí a chce se s ním rozvést, jeho
„dokonalý“ život vezme rázem za své. A
co je horší – Cal se ocitne ve světě svo-
bodných, jenže sám už několik desítek let
nerandil, a tak zažívá jeden neúspěch za
druhým. Volné večery tráví sám v míst-
ním baru, kde utápí špatnou náladu. Cala
vezme pod ochranu Jacob Palmer (Ryan
Gosling) – pohledný sportovec lehce po
třicítce. Aby Jacob Calovi pomohl zapo-
menout na jeho ženu a začít nový život,
otevře mu zcela nové obzory: flirtující
ženy, pánské jízdy a také nový styl. Cal a
Emily nejsou jediní, kdo hledá lásku.
Calův třináctiletý syn Robbie se zamilo-
val do sedmnáctileté chůvy Jessicy, která
si zase myslí na Cala. Navzdory Calovu

„znovustvoření“, jeho srdce nelze předě-
lat a zdá se že právě to ho stále vede tam,
kde začal. 

BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA Režie: Glenn Ficarra, John Requa

Rok 1965. Tři mladí agenti Mossadu,
Rachel Singer (Jessica Chastain), David
Peretz (Sam Worthington) a Stephan
Gold (Marton Csokas) vrátili domů jako
hrdinové, poté co ve Východním
Berlíně úspěšně vystopovali a zabili
nacistického válečného zločince,
bývalého doktora z Osvětimi.
Současnost. Teď již vysloužilí agenti
Mossadu, Rachel (Helen Mirren), David
(Ciarán Hinds) a Stephan (Tom
Wilkinson) mají status národních ikon,
dcera Rachel dokonce o jejich misi
napsala knihu. Oni však zoufale trpí pod
tíhou tajemství, které se zavázali nikdy
neprozradit. Před třiceti lety v Berlíně se
totiž odehrálo jiné drama než to, které
později prezentovali veřejnosti.
Důkazem může být informace, že muž,
kterého tenkrát dostali za úkol zabít, se
prý před pár měsíci objevil živý a na
pokročilý věk relativně zdravý v jedné
nemocnici na Ukrajině. Dluh je třeba
zaplatit i po tolika letech. Dřív než se o
něm dozví věřitel a srazí trojici hrdinů z
piedestalu.

DLUH Režie:John Madden

Dům je intimním dramatem otce a dcery,
příběhem o lásce, střetu snů různých generací
a neutuchající touze po svobodě.
Imrich buduje svůj vlastní životní sen – staví
dům pro svoji mladší dceru Evu. Do stavby
domuprojektuje všechny své sny a ambice,
které ztratil v éře komunismu.Na rodinném
dvoře však stojí rozestavěné domy dva –
první, nedokončený dům, měl patřit Evině sta-
rší sestře Janě. Ta se ale otcovi vzepřela a
Imrich ji i s její rodinou ze svého života „vyš-
krtl“.
Eva sní o tom, že po maturitě konečně opustí
„vězení dokonalého domova“ i život na
maloměstě a konečně se vydá poznávat jiný
svět. Těžce nese otcovy starosvětské názory a
jeho chování vůči matce a sestře, chodí za
školu, tajně se stýká se sestrou a její rodinou,
přivydělává si a dělá vše proto, aby mohla co
nejdříve „vypadnout“. Nečekaně ji cestu zkříží
nový muž, starší a ženatý Jakub, se kterým ji
do života přibude další tajemství. Brzy však
všechna tajemství začnou vyplouvat na

povrch a jejich životy naberou nečekaný zvrat.
Dům je celovečerním debutem mladé sloven-
ské scénáristky a režisérky Zuzany Liové. Ve
světové premiéře byl uveden na prestižním
Mezinárodním festivalu Berlinale 2011, v
sekci Fórum, která je věnována mladým talen-
tům. Od té doby film prošel řadou dalších fes-
tivalů a stal se nejvíce oceňovaným českým
filmem.

DŮM Režie: Zuzana Liová

V první části závěrečného dílu strhující
upíří romance s názvem Twilight sága:
Rozbřesk se Bella Swan (Kristen
Stewart) a Edward Cullen (Robert
Pattinson) po svatbě vydávají na líbánky
do Ria de Janeira, kde se konečně, stra-
nou všeho a všech, mohou naplno oddat
své lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho.
Bella zmítaná prudkou vášní k upírovi
Edwardovi, ale zároveň upřímnou nák-
lonností k vlkodlakovi Jacobu Blackovi
(Taylor Lautner), brzy zjišťuje, že čeká
dítě. Těhotenství s upírem pro ni však
znamená fatální hrozbu. Čeká ji tedy bou-
řlivý rok plný lásky, pokušení i ztrát.
Musí se s konečnou platností rozhodnout,
zda vstoupí do temného, ale lákavého
světa nesmrtelných, nebo zda bude žít
plnohodnotným lidským životem.
Nevyhnutelnost tohoto rozhodnutí se vine
celým Belliným příběhem jako červená
nit, na níž visí osudy obou kmenů – upírů
i vlkodlaků. A jakmile se Bella rozhodne,
dojde k celému řetězu nečekaných
událostí, jež mohou mít nedozírné násled-
ky.

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. ČÁST Režie:Bill Condon

TINTINOVA DOBRODRUžSTVÍ 3D Režie:Steven Spielberg
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Hradišťan – chvíle setkání se zázraky
Po legendárním Slunovratu přichází

Hradišťan s novým hudebně-tanečním

představením Třikrát je člověk. Tajem-

ství života v hudebně-tanečních obra-

zech autorů Jiřího Pavlici, Ladislavy

Košíkové a Michala Stránského v nastu-

dování muziky a tanečního souboru Hra-

dišťan uvede Městské divadlo v Prostě-

jově v pondělí 7. listopadu v 19 hodin. 

„Kolikrát je člověk? Letitá moudrost říká,
že člověk je za život třikrát jiný, mimořádně
bezbranný i pod ochrannou vyšších sil - v
okamžiku zrození, o svatební noci a v oka-
mžiku smrti. Co je to za jinakost, že vešla do
přísloví? V oněch třech chvílích se
dotýkáme tajemství, ba stáváme se jím.
Neuchopitelnost světa prostřednictvím nás

ožívá – palčivě, bláznivě, šťastně… ale pře-
devším neodvolatelně. 
Zplození, zrození, skonání. Tři chvíle, kdy se
potkáváme se zázraky. 
Nová inscenace Hradišťanu hledá v chore-
ografii i v hudbě živý jazyk současnosti, ale
snaží se přitom nezpřetrhat spojení s hlubo-
kými kořeny. Magické číslo tři znamená
úplnost, naplnění osudu. Do třetice je všeho
dobrého i zlého, nejméně třikrát je člověk
opravdu člověkem. Proč jím nebýt častěji?“
„Jsme velmi potěšeni, že Prostějov je jed-

ním z prvních míst, kde Hradišťan své nej-

novější představení uvede.  O týden pozdě-

ji  zahrají a zatančí umělci v pražské Hyber-

nii,“ sdělila ředitelka Městského divadla v

Prostějově Alena Spurná. (eze)

Vánoční ladění s Orchestrem Václava Hybše
Setkáním s legendou české taneční

hudby lze nazvat Vánoční koncert s

Orchestrem Václava Hybše, který je v

Městském divadle v Prostějově na pro-

gramu ve středu 30. listopadu v 19 hodin.

Kapelník, trupmetista, dirigent, hudební

aranžér Václav Hybš přizval ke spolupráci

na letošní celorepublikové šňůře vánočních

koncertů další legendu – zpěvačku Yvonne

Přenosilovou. Její kariéru odstrartoval v

roce 1963 film Konkurs režiséra Miloše

Formana. Na koncertu zazní její Boty proti

lásce i další nesmrtelné hity. Zpěvačka pra-

covala v době emigrace  ve Svobodné

Evropě, zpívat však nikdy nepřestala. V

současnosti účinkuje například v muzikálu

Hello, Dolly! S Hybšem do Prostějova při-

jedou také mladí talentování zpěváci Irena

Kousalová, Veronika Savincová, Roman

Tomeš či Otto Weiss.

Václav Hybš s orchestrem je jedním z nej-

známějších hudebních těles u nás i v zahra-

ničí. Jeho nahrávky jsou již víc jak čtyřicet

let známy po celé Evropě, ale také v USA,

Kanadě, Austrálii a Japonsku. Repertoár

orchestru je mnohostranný - interpretuje

pop-music, swing, muzikál, operetu, ale i

lidovou a dechovou hudbu. Václav Hybš s

orchestrem účinkuje na koncertech – napří-

klad  Koncert hvězd na Žofíně, ale také Ples

vídeňských filharmoniků ve Vídni. Mezi

nejoblíbenější pořady patří již tradiční

Vánoční koncerty,  s nimiž vystupuje po

celé zemi již pětatřicet let. (eze)

Blues Alive představí
slovenskou bluesmanku číslo jedna

Vyznavače blues potěší v neděli 20. listopadu

v 19 hodin v komorním přednáškovém sále

Národního domu koncert špičkové sloven-

ské blues-soulové kytaristky a zpěvačky

Zuzany Suchánkové, která je hostem leto-

šního ročníku věhlasného šumperského fes-

tivalu Blues Alive.

„Prostějovské divadlo už je v posdstatě pravi-

delným pořadatelem jednoho ze satelitních kon-

certů Blues Alive,“ uvedla ředitelka Městského

divadla v Prostějově Alena Spurná a připomně-

la naprosto strhující vystoupení Gwyna Ashtona

nebo Garyho Lucase. „Letošní host přijíždí z

nedalekého Slovenska a podle šumperských

pořadatelů Blues Alive posluchače čeká silný

zážitek,“ sdělila Spurná.

Za nejnovější album Blúzy&Songy byla

Zuzana Suchánková vloni v americkém

Memphisu nominovaná na cenu o nejle-

pší  bluesové album vlastní produkce.

Spolu se dvěma dalšími Evropany

postoupila mezi 22 nejlepších, což je v

rámci Evropy pokládáno za mimořádný

úspěch. Vloni získala Výroční cenu Slo-

venské bluesové společnosti – Bluesman

roku.

Repertoár této mimořádné zpěvačky,

kytaristky i autorky zahrnuje prvky blues,

jazzu, popu, gospelu i folku. Stylová

výlučnost Suchánkové spočívá v touze

zpívat to, co vyhovuje jejímu srdci a záro-

veň osobité a  zemité interpretaci. (eze)
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

akce pro veřejnost

Sovy mezi námi

KDY: pátek 4. listopadu od 16:00 

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Huso-

vo nám. 67, Prostějov  

Beseda o sovách i setkání s některými z
nich. Paní Věra Malátková z České Tře-
bové představí živé exponáty ze
záchranné stanice Charlie. Dozvíte se
spoustu zajímavostí o těchto nočních
ptácích, některé z nich si i pohladíte.
Cena: 30 Kč na osobu.

výlet

Expedice za prameny

Blaty a Šumice

KDY: sobota 5. listopadu od 8:30 hod.

KDE: sraz v 8:30 na Joštově nám.,

odjezd vlastními auty do obcí Luká a

Vilémov

Výjezd auty spojený s hledáním pramenů
významných říček Prostějovska. Nutno se

předem přihlásit na 582 338 278 nebo

603 730 594 nebo iris@iris.cz z důvodů

optimálního obsazení aut. Návrat kolem

15:00 hodiny.

vernisáž výstavy

Výstava výtvarné soutěže

„Dozvonil…“

KDY: čtvrtek 10. listopadu od 16:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov

Slavnostní vernisáž vybraných prací
výtvarné soutěže „Dozvonil…“ o
„životě“ mobilního telefonu, spojená s
vyhlášením vítězů. Autoři vítězných prací
budou odměněni pěknými cenami.

pracovní tvořivá dílna na pomoc přírodě

Výroba čmeláčích úlů

KDY: pátek 11. listopadu od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Huso-

vo nám. 67, Prostějov

První ze série tvořivých dílen, kde se nau-
číme vyrábět obydlí pro rozmnožování a
vývoj různých živočichů, tentokrát tzv.
čmeláčí úlky. Čmeláci patří mezi ohro-
žené druhy živočichů a jednou z možnos-
tí, jak je nalákat do přírody nebo na svoji
zahradu, je vytvořit jim náhradní obydlí,
kde královny vyvedou svoje potomstvo.
Dozvíte se i praktické rady, jak docílit
toho, že se nám čmelák v úlku opravdu
usídlí.

vycházka

Geologická vycházka podél

Kosíře

KDY: sobota 12. listopadu od 9:15 hod.

KDE: sraz v 9:15 ve vestibulu hl. nád-

raží v Prostějově (odjezd vlakem v 9:26

do Čelechovic na Hané)

Vycházka s odborníkem Mgr. Tomášem
Lhotským zaměřená na geologické a

paleontologické zajímavosti lomů na
Kosíři. Postupně navštívíme národní
přírodní památky Růžičkův a Státní lom,
dále prozkoumáme Stařechovický lom,
uvidíme vzácnou zakrslou doubravu i stu-
dánku. Po cestě zvané Hraběnka dojdeme
do zámeckého parku v Čechách pod
Kosířem. Cestou projdeme přes několik
kamenných mostků a možná vystoupíme i
k zajímavému kamennému oblouku na
svahu Kosíře.
Návrat do Prostějova autobusem z Čech

p. Kosířem v 16:45.

tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 14. listopadu, 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. 

tvořivá a výtvarná dílna

Adventní věnce

a voňavé perníčky

KDY: pátek 25. listopadu, od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Huso-

vo nám. 67, Prostějov

Tradiční výtvarná dílna – výroba advent-
ních věnců a zdobení voňavých perníčků.
Základní materiál na věnce poskytneme.
Přineste si svíčky a další dekorace dle
vlastního uvážení. Poplatek 50 Kč za
osobu.

tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 28. listopadu, 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. 

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.

Akce finančně podpořili:

Město Prostějov, ESF a MŠMT

v rámci projektu Přírodě OK 2, 

ČSOB prostřednictvím Nadace VIA,

Nadační fond Veolia,

Fond Asekol v rámci projektu:

Informační kampa

„Když mobil dozvonil“

Nadace Partnerství v rámci

Blokového grantu – Fondu pro NNO

4. 11. 18:00 – 22:00 TANEČNÍ VEČER NEJEN PRO SENIORY
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

15.11. 9.00 A 10.15 HODIN O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNĚ  (MALÉ DIVADÉLKO PRAHA)
Loutková pohádka plná písniček vypráví o nebojácné princezně Máně, která svou chytrostí a praco vitostí vysvobodí
Honzíka Bártů z pekla. Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

16.11. 9.00 A 10.15 HODIN O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNĚ (MALÉ DIVADÉLKO PRAHA)
Loutková pohádka plná písniček vypráví o nebojácné princezně Máně, která svou chytrostí a praco vitostí vysvobodí
Honzíka Bártů z pekla. Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. Skupina

18. 11. 18:00 – 22:00 TANEČNÍ VEČER NEJEN PRO SENIORY
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

25. 11. 17:00 – 24:00 FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA
celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních  sportech a neopakovatelných zážitcích. Vstupné: 70 Kč

30.11. 19.00 HODIN DIVADELNÍ KAVÁRNA – FATÁLNÍ BRATŘI
Komedie o tom, že horoskopy nelžou, ale nesmíme jim věřit. Co se může stát s člověkem, když prognózy hvězd bere vážně. Ze
dvou bratrů je jeden dítětem štěstěny, naopak druhému se nic nedaří. Hvězdy praví, že ten úspěšnější zanedlouho zemře a smo-
lař bude mít dlouhý život. To způsobí, že si nešťastník začne „nepochopitelně“ vážit svých neúspěchů a zuřivě se brání štěstí. Pro
diváky záruka osvobozujícího smíchu. Účinkují: Josef Carda, Antonín Procházka, Oldřich Vlach, Simona Postlerová /
Jana Malá, Vilém Dubnička, Lenka Zahradnická Eva Janoušková / Michaela Zemánková. Produkce: Agentura HARLEKÝN s.r.o.
Vstupné: 200 Kč, předprodej vstupenek v pokladně kina Metro 70 

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

25.11.2011 - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S BOHUŠEM MATUŠEM
náměstí T.G.Masaryka
Program:
17.00 – 18.00 HODIN ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S BOHUŠEM MATUŠEM
- pojďte společně s námi ro zsvítit vánoční strom na náměstí a přinést do našeho města vánoční atmosféru.
Před začátkem akce bude dětem rozdáno malé svítící překvapení.

26.11.2011 VÁNOČNÍ ODPOLEDNE SE SAXANOU
DUHA – Školní 4. Program:
9.00 – 12.00 HODIN PROMÍTÁNÍ PÁSMA POHÁDEK
13.00 – 15.00 HODIN VÁNOČNÍ MINIDÍLNA PRO DĚTI
- děti si vyzkouší starodávnou antickou techniku malo vání horkým voskem – Enkaustiku a  vyrobí malý
vánoční dárek.Vstupné: 30 Kč
15.30 HODIN VÁNOCE SE SAXANOU
Petra Černocká, zpěvačka a moderátorka v pásmu soutěží a písniček pro děti. V rámci programu se počítá
s účastí malých i velkých diváků  na jevišti, kde se  předsta ví třeba jako malíři, zpěváci či tanečníci.

Účinkuje Petra Ćernocká. Vstupné: 80 Kč
30.11.2011 VÁNOCE S PROSTĚJOVSKÝM ŽESŤOVÝM KVINTETEM
Ochoz Muzea Prostějovska v Prostějově. Program:
17.00 – 18.00 HODIN VÁNOČNÍ KONCERT  PROSTĚJOVSKÉHO ŽESŤOVÉHO KVINTETA
Vedoucí Zdeněk Pella

14. 11. 2011 – 7. 1.2012 ČESKÁ GRAFIKA II.
Ze sbírky Josefa Dolívky 
Vernisáž výstavy: 14.11. 2011 v 17.00 hodin
Výstavy jsou otevřeny denně od 9.00 do 13.00 hodin, při filmo vých projekcích a večerních klubových akcích dle pro-
gramu v klubu. Prohlídku výstavy je možné dohodnout mimo uvedenou dobu také na telef. č. 582 329 620. 

3.11. 9.20 A 10.30 HODIN  VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SE ZÁPISEM DO PAMĚTNÍ KNIHY
MĚSTA PROSTĚJOVA (OBŘADNÍ SÍŇ PROSTĚJOVSKÉ RADNICE)

21.11. 14.00 HODIN SETKÁNÍ JUBILANTŮ MĚSTA PROSTĚJOVA
Kulturní program zajišťuje ZUŠ V. Ambrose 

24.11. 9.30 HODIN AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – NAŠI ZMIZELÍ SOUSEDÉ I.
– na naší vycházce na hřbitově jsme si slíbili, že se ve  vzpomínkách vrátíme do doby, kdy prostějovský  židovský hřbi-
tov byl ve vzorném pořádku, kdy zde naši zmizelí spoluobčané žili.
Připomeneme si jména některých rodin, jejich životní  příběhy a za vzpomínáme na pohnuté osudy židovských rodin.
Vzpomínat s námi bude dobrovolný spolupracovník Nadace Terezínské iniciativy Ivan Čech 
Vstupné: Pololetní průkazka: 75,- Kč

(bez pololetní průkazky): 30,- Kč

Výstavy:

Vzdělávací a společenské akce:

program na listopad 2011



18

Město Prostějov se ve středu 5. října prezentova-

lo v olomouckém Muzeu umění. Den Prostějova

představil významné stavby města, kdy před-

nášku na toto téma vedl ředitel prostějovského

muzea a zastupitel Miroslav Chytil.  K vidění

byly jak panely s fotografiemi architektonických

skvostů města, tak dětské kresby, které na toto

téma vznikly v rámci jarní výtvarné soutěže.

Den Prostějova v Olomouci 
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Kapela Zion Squad vydala nový videoklip 
Oblíbená reggae kapela z Prostějova

Zion Squad je jednou z nejaktivnějších

na Prostějovsku, a tak se není co divit, že

natočila nový videoklip. Klip vznikal na

novou píseň Mr. Harmony, ke které si

zkušená 10-členná kapela přizvala zpě-

váka Deadly Hunta z Anglie. 

Natáčení probíhalo na konci srpna v Opavě

a následné post-produkční práce zabrali více

než měsíc. „Celé natáčení bylo nesmírně

těžké naplánovat, a to nejen kvůli našemu

hostu z Anglie, který měl vyhrazený pouhý

1 den mezi vystoupeními po celé České

republice,“ vysvětluje člen kapely Vítězslav

Lužný „proto jsme nesmírně rádi, jak to celé

dopadlo.“ Klip, který si kapela zároveň

sama produkovala, natáčel a stříhal Jan Hru-

ška – zkušený filmař ze Zlína a v režii asi-

stoval Jakub Hyndrich – režisér a herec

divadla Point. Vznik klipu, který aktuálně

bojuje i v několika hitparádách, podpořil

obchod KingJam.cz, bar Jam a café Evžen.

„Chceme taky poděkovat městu Prostějov,

které nás pravidelně podporuje v naší snaze

a Wicked soundsystému z Opavy, bez kte-

rých by klip také nevznikl, díky.“ doplnil

Lužný. Celý klip je možné shlédnout na

youtube.com nebo na kterémkoliv z webo-

vých profilů kapely Zion Squad. -vl-
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Milan Dvořák ve filmu

Hlavní budova nám. TGM:

Stálé expozice:

Geologie a paleontologie Prostějovska

Pravěk Prostějovska

Haná Jana Zbořila

Život a dílo Jiřího Wolkera

Hodiny a hodinky

Výstavy:

15. 9. – 20. 11.

Z městské galerie

- výtvarná díla zakoupená v posledních

letech městem Prostějovem

22. 9. - 27. 11.

Míla Doleželová - Plátna pro velké černé oči

- výstava děl prostějovské rodačky 

24. 11. 2011 – 23. 1. 2012

Vánoce dětem

Galerie Špalíček, Uprkova 18, PV

10. 9. – 4. 12.

Od doby kamenné do doby slovan-

ských hradišť

Netradiční výstava o tom jak se žilo v

pravěku umožní návštěvníkům vstře-

bávat informace nejen zrakem, ale i hma-

tem. Jedná se o naučnou výstavu, připra-

venou tak, aby se nejstarší historie před-

stavila s maximální názorností a ukázka-

mi. 

Výstava a připravený program vychází z

Rámcového vzdělávacího programu pro

základní vzdělávaní, výstava je určena

pro všechny věkové kategorie. Školní

skupiny se mohou přihlásit u Mgr. J. Sle-

záčkové, e-mail: jslezackova@seznam.cz

tel.: 582 330 991.

Život prostějovského rodáka – slavného

klavíristy Milana Dvořáka má zmapovat

právě připravovaný dokumentární film.

Ten bude s největší pravděpodobností před-

staven veřejnosti v lednu příštího roku.

„Jde o medailonek klavíristy a prostějovského

rodáka Milana Dvořáka. Dokument zachycuje

jeho tvorbu a život“ nastiňuje filmař Tomáš

Fraus, kterému na filmu pomáhá Ondřej

Sovík.  „Měli jsme snahu diváky seznámit s

tím, kdo vlastně Milan Dvořák je. Nápad vzni-

kl přes moji babičku – Evu Suchánkovou,

která byla jeho spolužačka“ nechal se slyšet

Sovík.

Dokument je momentálně ve fázi střihu,

trvat bude odhadem 40 minut, představen

má být v lednu a vznikl za finanční podpo-

ry města Prostějova.

Milan Dvořák je slavný klavírista, dopro-

vázel i známé zpěváky – například Hanu

Hegerovou či Evu Pilarovou. Nedávno hrál

na koncertě Slavné francouzské páry. Stu-

doval technicky zaměřenou školu, hudba

byla jeho koníček. Jak sám říká, nikdy by

ho nenapadlo, že se někdy bude živit právě

hudbou.

Tomáš Fraus
www.tfstudio.cz 

VZDĚLÁVACÍ AKCE - REIKI 2011
úterý 1. 11. 2011  18.00 hodin

Klub ASOCIACE REIKI MORAVA

Národní dům v Prostějově – červený salonek

GEMMOTERAPIE A ONKOLOGICKÉ NEMOCI – jaké jsou možnosti při

využití léčivé síly pupenů u onkologických potíží nám řekne  Mgr. Jarmila

PODHORNÁ, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá.

CO JE A NENÍ REIKI – nám sdělí Mgr. Rudolf FRANTIS, mistr/učitel tradi-

čního Usuiho REIKI a předseda ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.

HARMONIZAČNĚ-LÉČEBNOU MEDITACI – povede Mgr. Erika BÁB-

KOVÁ.

Srdečně zveme širokou veřejnost. Vstupné – členové AREIM 50Kč, ostatní 100Kč. 

Pozvánka
Farní sbor českobratrské církve evangelické 

v Prostějově
zve na koncert Evy H e n y c h o v é ,

který se koná dne 5. 11. 2011 v 17 hodin
v modlitebně sboru, Kollárova 6,Prostějov.

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991

ICM Prostějov přivítalo

nového dobrovolníka z Islandu

Od 21. října pracuje v ICM jako dobro-

volník Birgir Freyr Gunnarsson z Islandu.

V Prostějově bude působit až do konce

srpna 2012 a to v rámci Evropské dobro-

volné služby. Ve spolupráci s ICM Prostě-

jov nabídne Birgir řadu zajímavých akcí

pro veřejnost i pro střední školy na Prostě-

jovsku: např. Anglickou konverzaci pro

veřejnost, besedy a semináře SYTYKIA.

Chcete-li se o Birgirovi dozvědět víc

podívejte se na www.icmprostejov.cz

nebo přijďte přímo do ICM Prostějov,

Komenského 17. 

Akce plánované na listopad

Vernisáž fotografické výstavy „I ty se

můžeš stát dobrovolníkem“

Přemýšleli jste nad tím, jaká je práce dob-

rovolníků, nebo přemýšlíte, že byste chtě-

li jako dobrovolníci vyjet do zahraničí? U

příležitosti Evropského roku dobrovolnic-

tví 2011 pořádá ICM Prostějov fotografic-

kou výstavu, která mapuje život a práci

zahraničních účastníků Evropské dobro-

volné služby, kteří působili za uplynulých

6 let v naší organizaci. Klub studentů,

rodičů a přátel CMG v Prostějově je hos-

titelskou organizací těchto dobrovolníků

už od roku 2005 a za tu dobu se už do naší

práce zapojilo 14 dobrovolníků z Němec-

ka, Francie, Itálie, Turecka, Lucemburska,

Arménie a Islandu. Vernisáž výstavy

proběhne ve středu 9. listopadu 2011 ve

14:00 v Galerii pro duši (v budově Cyrilo-

metodějského gymnázia a MŠ v Prostě-

jově, Komenského 17) za účasti regionál-

ního konzultanta programu Mládež v akci

pro Olomoucký kraj, paní Stanislavy Rot-

terové a zahraničního dobrovolníka Birgi-

ra z Islandu.   

Co skrývá web ICM

Od pondělí 14. listopadu 2011 můžete

opět soutěžit s ICM Prostějov v interne-

tové 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. Více k soutěži najde-

te na našem webu www.icmprostejov.cz. 

Dobrodružství s počítačem

Sedmý ročník tradiční počítačové soutěže pro

čtyřčlenná družstva žáků 4. a 5. tříd ZŠ,

Dobrodružství s počítačem, kterou pořádá

ICM Prostějov ve spolupráci s CMG a MŠ v

Prostějově, proběhne v úterý 15. listopadu

2011. Přihlášky do soutěže mohou zájemci

posílat do úterý 8. listopadu. Přihlášky a bližší

informace najdete na www.icmprostejov.cz a

www.cmg.prostejov.cz. 

Soutěž O nápad na nové logo

Až do úterý 15. listopadu 2011 můžete posílat

své nápady na nové logo Prostějovské koali-

ce neziskových organizací do soutěže, kterou

vyhlásilo ICM Prostějov. Soutěž je určena

mladým lidem od 15 do 30 let. Zaslané nápa-

dy budou zveřejněny v náhledech na

www.icmprostejov.cz a 3 nejlepší nápady

budou oceněny dárkovým poukazem na

nákup v e-shopu.

Den internetu zdarma

– Světový den pozdravů

U příležitosti Světového dne pozdravů (21.

listopadu) pro vás ICM Prostějov připravuje

na pondělí 21. listopadu 2011 Den internetu

zdarma. Přijít můžete kdykoliv v otevírací

době ICM Prostějov. Připravena bude pro vás

také tematická nástěnka, kde se o tom, kdy a

proč tento den vznikl a jak se lidé u nás i ve

světě zdraví, dozvíte více.

Anglická konverzace pro veřejnost

V průběhu listopadu začnou opět pravidelné

Anglické konverzace pro veřejnost, které

zdarma povede Birgir Freyr Gunnarsson z

Islandu. Zájemci, kteří by si rádi procvičili

angličtinu formou her a diskusí a dalšími

neformálními metodami, se mohou hlásit už

nyní na e-mailu icm@cmg.prostejov.cz (uve-

ďte jméno, věk, úroveň angličtiny, příp. den a

čas, který by vám vyhovoval). Více informa-

cí najdete na www.icmprostejov.cz.  

Slevové karty ISIC, ITIC a IYTC

Chcete využívat slevy, které vám přináší sle-

vové karty ISIC (studenti), ITIC (pedago-

gové) nebo IYTC (mládež do 26 let), v Pro-

stějově, na cestách v ČR i v zahraničí? Kartu

si nyní můžete vyřídit na počkání už i v Pro-

stějově a to v ICM Prostějov, Komenského 17

v otevírací době. Informace o tom, co potře-

bujete k vyřízení karty, a naši otevírací dobu

najdete na našem webu

www.icmprostejov.cz. 

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



Poselstvími určenými mimozemským civili-
zacím, které nesou sondy, které měly po
skončení mise v naší planetární soustavě
tuto opustit. Ve srovnání s depešemi vysíla-
nými k cizím civilizacím radiovými vlnami
a šířícími se tedy rychlostí 300 000 km/sec,
jsou však tato poselství výrazně pomalejší a
jsou dostupné až po stažení a otevření
takové stanice. Takových sond není mnoho,
konkrétně tyto čtyři:

- Pioneer 10 a 11 jsou americké
meziplanetární sondy, určené primárně k průz-
kumu vnější oblasti sluneční soustavy. Po spl-
nění úkolů u tzv. planet typu Jupitera již opus-
tily naši sluneční soustavu. Sonda Pioneer 10
odstartovala 3. března 1972. Díky přídavnému
motoru na pevné palivo dosáhla rekordní rych-
losti 14,5 km/sec. Už za 12 hodin minula dráhu
Měsíce a za 82 dní Marsu. Byla to první sonda,
která překonala hlavní pás planetek a zkouma-
la Jupiter, kam dorazila v prosinci 1973. Poté
sonda směřovala do okrajových oblastí slune-
ční soustavy. Velmi slabý signál ze sondy byl
naposledy zachycen 23. ledna 2003, když se
Pioneer 10 pohyboval ve vzdálenosti 12 mili-
ard kilometrů od Země. Pokusy o kontakt 7.
února 2003 už byly neúspěšné. Poslední snahy
o spojení se sondou proběhly 4. března 2006,
kdy anténa sondy měla směřovat k Zemi. Ze
sondy však už nebyl zachycen žádný signál.
Pioneer 10 směřuje ven ze sluneční soustavy a
míří ke hvězdě Aldebaran v souhvězdí Býka

rychlostí 2,6 AU za rok. Pokud by měl
Aldebaran nulovou relativní rychlost, měla by
k němu sonda Pioneer 10 dorazit zhruba za dva
miliony let.  Sonda Pioneer 11 dne 23. února
1990 překročila dráhu planety Neptun.
Vzhledem ke slábnoucím energetickým zdro-
jům sondy s ní NASA ukončila pravidelné spo-
jení 30. září 1995. Poslední slabé signály byly
ještě zachyceny v listopadu téhož roku. V té
době se Pioneer 11 nacházel za drahou Pluta a
mířil k jedné hvězdě v souhvězdí Orla. K ní by
měla sonda dorazit asi za 4 miliony let. Na

boku jedné skříně s elektronikou je umístěna
plaketa s poselstvím jiným civilizacím (viz
obrázek), kterou navrhl Carl Sagan.
- vesmírná sonda Voyager 1 byla
vypuštěna v roce 1977 a je stále funkční.
Hlavním cílem Voyageru 1 byly planety
Jupiter, Saturn, jejich měsíce a prstence. V sou-
časnosti už sonda studuje helioplášť, měří slu-
neční vítr a výplň mezihvězdného prostoru.
Současně s ní byla vyvíjena i obdobná sonda
Voyager 2, vypuštěná ve stejném roce 1977.
Pro oba Voyagery jsou zdrojem energie tři radi-

oizotopové termoelektrické generátory, které
sice již překonaly původně plánovanou život-
nost a dnes se dokonce předpokládá, že budou
schopny generovat dostatek energie pro komu-
nikaci se Zemí ještě po roce 2020! I tyto sondy
nesou na svých palubách zlaté destičky (viz
obrázek) s poselstvím jiným civilizacím. Jedná
se o disky o průměru 305 mm se záznamem
115 obrázků v analogovém formátu, 55
pozdravy v různých jazycích světa, 35 různými
přírodními i umělými zvuky a se 27 záznamy
hudby. Disk je uložen uvnitř hliníkového
pouzdra, na jehož povrchu je vygravírováno
schéma, znázorňující původ sondy a návod k
použití disku. Součástí pouzdra je i vzorek radi-
oaktivního uranu 238, umožňující případnému
nálezci určit stáří sondy. 
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci listopadu tel. 582 344 130 

POSELSTVÍ MIMOZEMSKÝM CIVILIZACÍM

3. 11. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA „VZPOMÍNKY NA UFO ANEB NĚCO
JE VE VZDUCHU“

Ohlédnutí za pozorováními UFO z přelomu 80. a 90. let minulé-
ho století v uherskohradištském regionu. Přednášející s dvaceti-
letým odstupem přehodnotí některé hypotézy o pravděpo-
dobném původu podezřelých světelných jevů. Zároveň půjde o
sondu do vnímání extrémních jevů, lidské psychiky a touze po
tajemnu. Přednáší: ing. Rostislav Rajchl, vedoucí Hvězdárny
Domu kultury Uherský Brod, E-mail: hvezdarna@ub.cz.
Vystudoval ČVUT, obor geodézie a kartografie, specializace
družicové geodézie a geodetická astronomie. Kromě populariza-
ce astronomie se zabývá archeoastronomií. Do okruhu jeho
badatelského zájmu patří M. R. Štefánik, astronomie v díle J. A.

Komenského a analýzy astronomických záznamů z kronik. Publikuje v časopisech
Kosmos, Astropis, v denním tisku, v archeologických sbornících. Vstupné 20 Kč. 

31. 10. – 6. 11.  ASTRONOMICKÝ TÝDEN S PŘEDNÁŠKOU
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 bezmračná obloha),
- každý večer od 18.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy
(neplatí 3. 11. – 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. 22. 11. v 18.07 hodin pře-
stupuje Slunce ze znamení Štíra do znamení Střelce.
- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLE-
DY se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 3. 11. – večerní přednáška) od
18.30 do 19.30 hodin a také každou pracovní středu od 17.30 do 18.30 hodin.
Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut
před koncem otevírací doby. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby
a maximálně dvě děti 30 Kč.

Každou listopadovou pracovní středu v 15.30 hodin pohádka
MARTIN A HVĚZDA
V pohádce Martin prolétne sluneční soustavou a dál až do vesmíru. Poznává různé

hvězdy a všímá si, že se dají sestavit do obrazců, do souhvězdí. Vstupné 10 Kč.
Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě maximálně děti 30 Kč.

5. 11. VE 14. 00 HODIN, SOBOTNÍ KOSMONAUTICKÁ SOUTĚŽ „CHCI
BÝT KOSMONAUTEM!“ URČENÁ DĚTEM OD 10 ROKŮ

Cyklus soutěží, který se bude celý školní rok 2011/2012 věnovat
kosmonautice. Konkrétně této soutěži bude předcházet povídání o
družicích a zazní v něm odpovědi na všechny závěrečné soutěžní
otázky. Odměna nejlepšímu: týdenní vstupenka na hvězdárnu zdar-
ma. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a maxi-
málně dvě děti 30 Kč.

6. 11. V 15.00 HODIN NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ
2011/12  „NOČNÍ OBLOHA“ – PERSEUS NA PODZIMNÍ OBLO-
ZE
Soutěži bude předcházet povídání o souhvězdí Perseus a dalších souhv-
ězdích viditelných na podzim. 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 středu v 16.30 hodin. Obsahem
listopadových setkání bude seznámení s malými tělesy sluneční soustavy, s Měsícem,
jeho proměnami i útvary na Měsíci. Za bezmračné oblohy doplněno pozorováním
Měsíce, planet a souhvězdí. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.

XLI. ROČNÍK KLUBU GEMINI 
Členové klubu se sejdou 3. 11. v 18. 00 hodin, 10. a 24. 11. v 16. 30 hodin v před-
náškovém 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
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
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.



22

MC Cipísek

- komunitní centrum pro rodinu

Sídliště svobody 6

www.mcprostejov.cz,

e-mail: mcprostejov@centrum.cz

tel. 723 436 339 nebo 602 364 874

listopad na téma Moje tělo 
Bude zima, bude mráz aneb lampionová

cesta za panem myslivcem

Lampiony a dobroty pro zvířátka na zimu s sebou!

Sraz ve středu 9.11. 16.45-17.00 u MC Cipísek na sídl.Svobody

Výlet do zábavního parku Bongo v Brna

/středa 2.11./pro přihlášené

V MC probíhá běžný provoz pro všechny skupiny!

Týden pro zdravý úsměv 7.11.-11.11.

Týden besedování o tom, jak správně pečovat o dětské zoubky.

Kurz první pomoci pro maminky s miminky

středa 2.11.- v rámci Hopsánek a zpívánek s miminky

Podzimní cyklus kreativních večer- Svíčky, svícny, světýlka

středa 23.11. od 18 hodin / pro přihlášené

Kurz baby masáží- pro maminky s miminky

přihlášky v MC, zahájení po naplnění kurzu

Individuální poradenství pro návrat do zaměstnání

pro ženy pečující o děti, neevidované na UP, přihlášky v MC

Kurz efektivního rodičovství

Jak porozumět svým dětem, jak lépe zvládat výchovné situace

a lépe komunikovat v rodině.

Pro rodiče dětí všech věkových kategorií, přihlášky v MC.

Stříhání- kadeřnictví s Cipískem

objednávky v MC

Odpolední volné herny

pondělí a středa 15.00-17.00, pro rodiče s dětmi do 5 let

Předprodej vstupenek na Mikulášskou nadílku 

od 14.11. v odpoledních hernách - pondělí a středa 15.00-17.00

Rezervace telefonicky a mailem .

Připravujeme na prosinec:

Zápisy do programů MC Cipísek na období leden-březen

Mikulášská nadílka v Národním domě 2.12. dopoledne

Ježíškova pošta a vypouštění balonků s vánočním přáním 

Vánoce s Cipískem- adventní týden tvoření, koled a příprav na Vánoce

MC nově také na www.facebook.com/cipisekprostejov.cz

Dne 22.09.2011 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.

Karolina Bittnerová

Ema Bittnerová     

Tereza Lhotová

Ella Jelínková

Ivana Pospíšilová

Václav Novotný

Denis Růžička

Patrik Pataki

Eliška Brabcová

Natálie Hynečková

Miroslav Jančík

Lukáš Zatloukal

Adéla Vystavělová

Dominik Přikryl

Eliška Hrbáčková

Eliška Trnečková

Matěj Eder

Max František Novák

Benjamín Melka

Sebastian Molovčák

Lukáš Hořava

Samuel Řezáč

Natálie Koutková

Timothy Ben Hutyra

Natálie Šišmová

Štěpán Dlouhý

Magdalena Musilová

Julie Slavíková

Dne 6.10.2011 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni do
života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občánci města
Prostějova:

Sofie Šlamborová

Joachim Sokol

Markéta Kiliánová

Adéla Pšeničková

Karolína Komínková

Veronika Sosíková

Anna Pohludková

Alex Chammas

Natálie Strouhalová

Alice Jaworková

Nela Maňáková

Ondřej Szabó

Tomáš Hél

Valentina Vránová

Adam Uher

Blanka Feixová

Tadeáš Vlček

Filip Havran

Dan Halabrín

Alexandr Bílek

Šimon Dvořák

Jana Oralová

Michal Ratiborský

Radek Antoš

Dominik Cába

Jan Fiala

Kateřina Čermáková

Nela Telenská

Adéla Richterová

Už tradičně patří k listopadovým pro-

gramům MC Cipísek akce Bude zima,

bude mráz, aneb lampionová cesta za

panem myslivcem, které se účastní

kolem tří set dětí se svými rodiči a pra-

rodiči.

Letos se lampionový průvod uskuteční

už po desáté. Na jeho konci bude opět

čekat pan myslivec, kterému děti nosí

kaštany, bukvice a jiné dobroty pro lesní

zvěř. Pochutnají si na nich zvířátka v

okolí Běleckého mlýna.

Kromě této oblíbené akce připravilo MC

na listopad také výlet pro rodiče s dětmi

do brněnského zábavního parku Bongo

nebo týden pro zdravý úsměv, v němž se

návštěvníci MC dozvědí, jak správně

pečovat o dětské zoubky. Pro rodiče pak

Cipísek nabízí kurz efektivního rodičov-

ství, kurz první pomoci či kurz baby

masáží. Kreativní maminky určitě ocení

večer, při němž si vlastnoručně vyrobí

svíčky a svícny pro nastávající období

adventu. -red-

Cipísek připravuje výlet i lampionovou cestu

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM PRO LISTOPAD 2011

HUDEBNÍ OBOR :

Besídky žáků  v 17.00 hod. – sál ZUŠ

10.11., 15.11., 16.11., 21.11., 23.11.2011

Koncert starších žáků 

22. 11. 2011 v 17.00 hod. – sál ZUŠ 

Koncert studentů konzervatoře J.P. Vejvanovského Kroměříž 

25.11. 2011 v 18.00 hod. – sál ZUŠ 

Adventní zastavení

27. 11. 2011 – v 17.00 hod. sál Městského divadla 

Kytarový večer s poezií 

28.11. 2011 v 16.30 hod. – sál ZUŠ

VÝTVARNÝ OBOR 

Galerie Linka – Kravařova ul. 
3. listopadu v 17.00 hod. Vernisáž

„ Z fotografické tvorby žáků p.uč. Z. Davidové „ 
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci říjnu své jubileum oslavili tito

občané Prostějova a příměstských částí:

Bohumil Petruška, Jana Paarová, Hedvika Veče-

řová, Jana Nevrtalová, Josef Sedláček, Jarmila

Kalabisová, Danuše Vojtíšková, MUDr. Bohumil

Stužka, Jiří Matoušek, Marie Sedláková, Marie Vymazalová,

Milan Valenta, Zdeněk Prokop

Květoslava Chytilová, Anna Hrubá, Alois Černý,

Jitka Říhová, Maxmilián Kašpárek, RNDr. Anna

Švécarová, Marie Svobodová, Rostislav Machač,

Božena Pospíšilová, František Kohoutek, Bohumír Daněček,

Pavel Herrmann

Jiřina Machačová, Jaroslav Vysloužil, Alois

Piňos, Karel Čábela, Aleš Vlach, Irena Nováková,

Jarmila Loutocká, Věra Černá, Miroslav Strupek,

František Pintner, Františka Fridrichová, Antonín Randáček

Břetislav Pospíšil, Hedvika Frňková, Miloslav

Přikryl, Naděžda Richterová, Bohumila Župková,

Jaroslav Bábek

70

85

80

75

Pořad bohoslužeb římskokatolická farnost
Povýšení sv. Kříže Prostějov

Kostel Povýšení svatého kříže Filipcovo nám. Prostějov

• denně kromě středy - 8.00  a 18.00 hod. (dětská mše  čtvrtek večer)

• sobota - 8.00 hod. 

• neděle - 7.30  a  10.30 hod.

Kostel Sv. Jan Nepomuckého  (u Milosrdných), Svatoplukova ul.

• sobota - 17.00 hod.

• pátek – 7.15 hod. (mimo letní prázdniny)

Kostel Sv. Cyrila a Metoděje - Brněnská ulice, mše svaté

• středa – 17.00 hod. 

• neděle - 9.00 hod. (setkání společenství dětí a rodin Sedmikrásek)

Kostel Sv. Josef (Krasice)

• mše svatá v neděli (mimo prázdniny) - 18.00 h. (v zimním období v 17.00 hod.)

• čtvrtek v 17.30 hod.Jednou za 14 dní je to mše s dětskou katechezí.

( pro děti bez omezení věku. )

Farní sbor českobratrské církve evangelické v Prostějově, U kalicha 1

srdečně zve na SBOROVÝ DEN 20. LISTOPADU,
kdy si připomeneme výročí 110 let vzniku kazatelské stanice

a 90 let od založení samostatného sboru

Program: neděle 20. listopadu

v 10.00 hodin slavnostní bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně (káže Joel Ruml)

ve 14.00 hodin odpoledne na téma „Nejsme sami“ (v rámci programu si připomeneme něco

z dějin sboru, promluví synodní senior Joel Ruml a zazpívá pěvecký sbor Exaudi

http:prostejov.evangnet.cz

Ráda bych připomněla prostějovské

veřejnosti doktorku Věru Stehlíkovou,

která pracovala jako praktická lékařka

a později jako závodní lékařka v OP

závodech v Prostějově od roku 1938 až

do roku 1969. Pro svou laskavost, obě-

tavost a profesní schopnosti byla mezi

pacienty i obyvateli Prostějova a okolí

velice oblíbená. Vzpomínáme 100

výročí od jejího narození, kdo jste ji

znali, vzpomeňte s námi

Za rodinu
dcera Olga Stehlíková-Čermáková.

Ludmila Čechová, Ludmila Hónová, Anna Zahrad-

níčková, Jan Čelechovský, Karel Jukl, Josef Albrecht

Vlasta Němečková, Hedvika Otrubová, Marie

Vitoulová

Anna Čechová, Květa Mlčochová

90

91

92

Marie Švécarová, Anna Valouchová

95

Růžena Soldánová

96

BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci září své jubileum oslavili tito

občané Prostějova a příměstských částí:

Antonín Křivánek, Lidmila Tabarelliová, Ludmila

Píchalová, Bohumil Hrubý, Anna Nedbalová,

Marie Cetkovská, Ing. Jaroslav Krejčí, Marta

Spáčilová, Jiří Chybík, Stanislav Novák, Miroslav Pospíšil,

Vilém Novák, Ing. Vladimír Polcr

Eva Vysloužilová, František Vrtal, Marie Francová,

Oldřich Šilhánek, Anna Šimíková, Ludmila Sol-

dánová, Jarmila Rubíčková, Božena Hloušková,

Vladimír Vitásek

Jarmila Procházková, Bohumíra Opravilová,

Irena Havlíková, Hedvika Skenářová, Olga Svo-

bodová, František Krejčí, Milena Huňadyová,

Ladislav Drábek

Vlasta Zapletalová, Pavel Růžička,  Ing.Zdeněk

Monhart, Vlasta Zugarová, Josef Matoušek, Aloi-

sie Vavrčíková

70

85

80

75

Věčeslav Tomek

Filoména Kocourková, Lidmila Bukvová

Božena Bezděková, Miroslava Hájková

90

91

92

Marie Dašková

93

Anna Janotová

94

Josefa Kvapilová

95

Ludmila Smékalová

98

Vzpomínka na MUDr. Věru Stehlíkovou
(17.10.1911 – 17.12.2003)
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Knihovní úkazy na Prostějovsku

V tomto čase je poměrně snadné stát se
svědkem unikátního přírodně-společen-
ského úkazu – rojení knihovnic a knihov-
níků. Tito zvláštní tvorové se shlukují větši-
nou právě na podzim na různých, předem
smluvených místech naší republiky. Zde
pak baví okolí například svým vzhledem,
ale také oslňují jindy skrývanou krásou,
příjemně překvapují kolemjdoucí, růz-
nými způsoby lákají lidi do knihoven a ke
knížkám, stanovují si úkoly pro další vege-
tační období, radí se spolu a vymýšlejí, jak
udělat lidi chytřejší a snad i šťastnější.
Často se při těchto příležitostech také
množí, nikoliv ovšem mezi sebou. Proces
reprodukce je asexuální, probíhá výhradně
v mentální rovině, a to přenášením atrak-
tivních myšlenek na mladší jedince. Ti se
následně vyvíjejí v prostředí univerzit či
přímo v knihovnách.
Jeden z těchto rojů jste mohli spatřit přímo v
našem regionu. V Prostějově, v Protivanově a

blízkém okolí se během tří dnů na konci září
setkalo více než 120 knihovnic a knihovníků z
celé republiky. Šlo převážně o jedince, pracu-
jící v knihovnách malých obcí, kteří znají
každého z návštěvníků svých knihoven celým
jménem. Přestože někteří z nich osobně znají
i jejich rodiče a možná i další generace čte-
nářů, jsou s přehledem schopní ovládat sou-
časnou výpočetní techniku i webové aplikace.
Přiletělo se za nimi podívat ale také několik
kusů z hlavního hnízda - Národní knihovny.
Městys Protivanov si tuhle poctu vysloužil
tím, že v roce 2009 byla jeho knihovna zvole-
na Knihovnou roku ČR.
Další, ještě větší a divočejší roj řádil začátkem
října ve městě Ostravě. Už po patnácté se totiž
konal putovní Knihovnický happening. Na
250 šílených knihovnic a knihovníků ze všech
koutů naší země spolu se stovkami Ostraváků
odstartovalo celostátní Týden knihoven. V
prostějovské knihovně se pro jistotu slavilo
celý měsíc. Navštívit jste mohli třeba knižní
bazar, Trénink paměti, přednášky o tom, jak se
dělá rozhlas, muzika, jak se cestuje po Bajka-
lu, zúčastnit se fotografické soutěže a další
hustomegakrutopřísně dobrých akcí.
Na konci listopadu v Prostějově zakončí leto-
šní knihovnické rojení na 50 knihovnic a kni-
hovníků z vesniček našeho regionu. Mimo
jiné také proto, aby bylo oceněno několik z
těch, jejichž mimořádná a obětavá práce si to
zaslouží. Pak už se rozjedou zatopit do svých
knihoven, aby se mohli přes zimu starat o své
čtenáře. -ap-

Hustomegakrutopřísně chytrá třída
Titul hustomegakrutopřísně chytrá třída
letos putuje do 3.A na ZŠ Palackého. Gra-
tulujeme!
Za celý školní rok tato třída nasbírala nejvíc
bodů ze všech 33 soutěžících tříd. Získávali je
za své dovednosti i chování jednak jako tým
během svých besed v knihovně, ale každé
dítko mohlo svými návštěvami a přečtenými
knížkami přispívat i samo. Poslední zkou-
škou bylo převzetí odměny z rukou knihov-
ního strašidla Okulára, který nad vším děním
bděl, a dětem dokonce i něco přečetl. Odmě-
nami jim byl diplom, pořádný dort, soví amu-
let pro každého, a dobrodružná exkurze vel-
kou novou knihovnou. Mnozí dospělí na
návštěvu knihovny toho dne jen tak nezapo-
menou. Pokud nepotkali strašidlo, tak ales-
poň tlupu malých paviánů. -ap-

K dostání ve vašich trafikách
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Ceny energií stále stoupají. A tak se 
každá domácnost snaží ušetřit, kde se 
dá. Nárůst spotřeby elektrické ener-
gie v České republice za období let 
1989–2005 činil osm procent, v oblasti 
domácností však až 53 %. Málokdo si 
však uvědomí, že velkých úspor může 
dosáhnout i koupí nových, energeticky 
úsporných elektrospotřebičů. 

Dnešní lednice pracuje 
za čtvrtinu

Je známo, že dnešní průměrná prač-
ka spotřebovává o 44 % méně elektrické 
energie a o 62 % méně vody než průměr-
ný model roku 1985. Špičkové lednice si 
dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie 
ve srovnání s  typickým modelem roku 
1990.

O nákupu velkých domácích spotřebi-
čů, jako jsou lednice nebo pračky, rozho-
duje ze 43 procent případů celá rodina. 
O způsobu likvidace „vysloužilců“ se ale 
tento „kolektivní orgán“ radí jen ve 28 % 
případů. Většinou se o ni tedy musí po-
starat jeden konkrétní člen domácnosti, 
podle zjištění výzkumníků nejčastěji ten, 
kdo domů přináší nejvíce peněz. 

A musíme si přiznat, že právě během 
posledních dvou let se českým domác-

nostem peníze nevydělávaly právě snad-
no, což ukazuje prodlužování doby, po 
kterou dnes musejí spotřebiče sloužit 
bez ohledu na to, že na trhu jsou v boha-
té nabídce jiné, výkonnější a úspornější. 
Možná tak ubylo i času, který mohou 
ekonomicky aktivní lidé věnovat čemu-
koli mimo výdělečné činnosti

Možná by stálo za to, sednout si a spo-
čítat, kolik bychom v domácnosti ušetři-
li, kdybychom si koupili spotřebič nový, 
energeticky úsporný. I když jde jednorá-
zově o nezanedbatelný výdaj, návratnost 
se kvůli rostoucím cenám energií výraz-
ně zrychluje. 

Orientaci, který spotřebič je úsporný a 
který ne, by nám měl poskytnout energe-
tický štítek. Základní vodítko je označe-
ní energetické třídy, jež se značí písmeny 
od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek 
zařazuje spotřebič do konkrétní energe-
tické třídy a přináší i další užitečné in-
formace (spotřeba vody, hlučnost apod.).

Kam odložit vysloužilý 
elektrospotřebič

V každém případě při nákupu nové-
ho výrobku vyvstává otázka: Kam s tím 
starým? S tím, jak roste informovanost o 
celém systému zpětného odběru vyslou-

žilých spotřebičů, ale také stoupají nároky 
Čechů na jeho komfortní fungování. Opa-
kované průzkumy například ukazují, že 
o celé desítky procent klesá deklarovaná 
vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni ujít 
nebo ujet s nefunkčním elektrospotře-
bičem na sběrné místo. Malé spotřebiče, 
jako třeba fény, jsou obyvatelé ochotni 
dopravit průměrně na vzdálenost 1417 
metrů, velké na 1475 metrů. Společnost 

ELEKTROWIN a.s. vybudovala v  Čes-
ké republice pro občany síť míst, kde je 
možné vysloužilé elektrozařízení odložit 
s průměrnou  dostupností 3 900 obyva-
tel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá 
města a obce, ve kterých žije přes 93 % 
obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvoře-
na především ve sběrných dvorech měst a 
obcí a u prodejců elektrozařízení.

PR ELEKTROWIN 

Pokusím se zmírnit pohled veřejnosti 
na některé skupiny brouků, považované za  
úporné škůdce, kteří zaměstnávají  zeměděl-
ce a lesníky odnepaměti. Vybral jsem opět 
dvě nejznámější čeledi, o jedné už jsem se 

zmínil v minulém článku.  Nosatci jsou dru-
hově nejbohatší skupina brouků a tím i všech 
živočichů. Počet druhů zatím neumíme ani 
odhadnout. Na našem dobře prozkouma-
ném území žije kolem  tisíce druhů a nachá-

zejí se další.  V článku o 
rýhonosci řepném jsem 
připomněl skutečnost, že 
někteří škůdci se pomalu 
přesunují mezi ohrožené 
živočichy. Pojmy užiteč-
nost a škodlivost příroda 
nezná. Je to subjektivní 
pohled člověka od doby, 
kdy začal obdělávat 
půdu. Laická veřejnost 
si nosatce nebo kůrovce 
představuje jako ne-
bezpečného protivníka, 
proti kterému je potřeba 
rázně zasáhnout. Nosatci 
i kůrovci tvoří rozsáhlé 
a druhově rozmanité če-
ledi.  I v těchto opovrho-
vaných skupinách jsou 
druhy krásné, vzácné 
a kriticky ohrožené. Se 
škodlivostí a užitečností 
to tedy nemůže být jed-
noznačné. Většina druhů 
jsou potravní specialisté. 
Převažující část z  nich 
vyhledává plevele a ná-
letové dřeviny, nebo do-
konce i jedovaté rostliny. 
Tyto,  pokud se dostanou 
do píce, způsobují otravy 
dobytka. Několik desítek 
druhů nosatců likviduje 
bodláky, lebedu a neko-

nečnou řadu dalších plevelů. Mnohé druhy 
kůrovců zase tlumí obtížné dřeviny i byliny. 
Nosatci i kůrovci mohou být užiteční a tím 
poskytují určitou ochranu teplokrevným ži-
vočichům. Týká se to i mandelinek, kterých 
mimo známé bramborové u nás žije přes 500 
druhů a drtivá většina je užitečná a člověku 
prospěšná konzumací nežádoucích rostlin.

Nosatec na fotografi i je rýhonosec štíhlý 
(Lixus paraplecticus), který žije v močálech a 
na podmáčených loukách, kde se vyvíjí v lo-
dyhách haluchy vodní (Oenanthe aquatica). 
Jedná se o jedovatou rostlinu, která způsobuje 
otravy koní, pokud se dostane do sena. Pře-
žvýkavci jsou  méně vnímaví.  Vysušováním 
mokřadů a melioracemi byl na celém území 
ČR téměř vyhuben a zatlačen na poslední 
skryté mokřady. Zde se zmíním o tzv. revita-
lizaci vodních lokalit. Ta může probíhat dvě-
ma směry. Buď je to obnova mokřadu, což 
z pohledu biologa je ta lepší možnost, nebo 
opačně - ze současného mokřadu se zase 
udělá rybník, kterým byl předtím. Takto byl 
druh nevědomky vyhuben na celém území 
Moravy. Všechny revitalizace jsou myšleny 
dobře, ale výsledek nemusí být jednoznačný. 
Při obnově rybníků z mokřadů bych se při-
mlouval za zachování litorálního pásma ales-
poň v malé části díla. Ocení to nejen entomo-
logové, ale i myslivci, ornitologové a všichni 
vnímaví pozorovatelé.

Kalamity kůrovců jsou, řečeno s  mírnou 
nadsázkou vyrobeny uměle. Nepřirozené smr-
kové monokultury nejsou vynálezem dnešních 
lesníků kterých se tímto zastávám, ale pocházejí 
z dob Marie Terezie, kdy byly direktivně zavádě-
ny. Pak už se v tom pokračovalo. Je pravdou, že 
hustě nasázené smrky netvoří nadbytek suků ve 
dřevě, jsou rovné a jdou dobře na pilu. Těžební 
zralost přijde dříve než u jiných porostů. Lýko-

žrout smrkový (Ips typhographus) a jeho příbuz-
ní, kteří museli kdysi smrky vyhledávat v poros-
tu, je mají přímo naservírované. Opravdu bych 
se divil, kdyby toho nevyužili. Tak jako zdravý 
i účinný herbicid je motyčka, ochranou proti 
kůrovci je smíšený les. Dokud bude vítězit eko-
nomika, která lesní závody přímo drtí,  neskončí 
problémy s kůrovcem. Méně známé je, že vysa-
zení nepřirozené monokultury mívá skryté, ale 
vážnější následky. Nezvratné škody na biodiver-
zitě vznikají tam, kde jsou monokulturami za-
lesňována původně nelesní stanoviště. Tímto 
způsobem bylo na našem území vyhubeno, 
nebo na pokraj vyhynutí přivedeno přes 400 
druhů blanokřídlých – opylovačů, nemluvě 
o jiných skupinách živočichů. Očekávat, že si 
příroda pomůže sama, nelze na uměle vytvo-
řeném porostu. Pokud jsme vysazením mo-
nokultury drasticky zasáhli jednou, musíme 
zasahovat pořád. Do té doby než pochopíme, 
že i produkční továrny na dřevo se musejí 
alespoň v něčem podobat dřívější rozmanité 
přírodě. 

Ing.Vojtěch Jiříček, ekolog, entomolog
Foto: Ing. Josef Hlásek

Nosatci, kůrovci, revitalizace

St ední odborná škola 
                   podnikání a obchodu

Rejskova 4, Prost jov
 

nabízí atraktivní a perspektivní  
4leté studium vzd lávacích program  

s maturitní zkouškou  
 

v oboru vzd lání 
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 

 
 
 
 

MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE  
A ŽURNALISTIKA 

 

PODNIKÁNÍ V EU 
A PROJEKTOVÉ ÍZENÍ 

 

ÍZENÍ SLUŽEB 
A MARKETING TURISMU 

 
zveme všechny žáky 9. t íd  a jejich rodi e na 

 
 

DEN OTEV ENÝCH DVE Í 
10. listopadu 2011 od 8.00 do 17.00 hod. 
 

zájemci o studium získají informace o škole, 
vzd lávacích programech a mohou si  

prohlédnout budovu školy  
 

 

www.sospo.eu 
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Tento projekt byl zahájen v září 2010, 
jeho ukončení je plánováno na červenec 
2012. Vedoucí zaměstnanci úřadu, tj. 
vedoucí odborů a vedoucí oddělení jsou 
proškolováni v tématech zaměřených na 
vedení podřízených (např. hodnocení 
zaměstnanců, využití potenciálu a kom-

petencí, leadership, řízení a implemen-
tace změn apod.). Cílem projektu je ap-
likovat tzv. klientský přístup a přispět k 
růstu efektivity územní veřejné správy. 

Přinášíme Vám ukázku testu z tohoto 
projektu, který si můžete vyzkoušet i Vy 
sami!

Zefektivnění řízení lidských zdrojů a vzdělávání Zefektivnění řízení lidských zdrojů a vzdělávání 
zaměstnanců Městského úřadu Prostějovzaměstnanců Městského úřadu Prostějov

Se t te po et bod , které jste p id lili jednotlivým tvrzením:
Tvrzení 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Body
Celkem = skóre X
Tvrzení 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Body
Celkem = skóre Y

60
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5
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

X orientace na výkon sudá ísla

Y orientace na vztahy lichá ísla 35

Není omezen v kem, talentem ani postavou.
Má mnoho pozitivních ú ink na zdraví a krásu.
P íjemnou cestou zlepšuje kondici i náladu.

+420 732 921 485 
www.aysun.cz 

ZA ÁTE NICE 
Po - 19:45-20:45 

t - 17:45-18:45 
KaSC, Komenského 6

POKRO ILÉ  
t - 19:30-21:00 REMI, eskobratr. ul. 

Út - 17:30-19:00 M.Ulického 882, Kostelec n. H. 

ST EDN  POKRO .
St - 19:30-20:45 
REMI, eskobratrská ul. 

1. lekce ZDARMA

ORIENTÁLNÍ 
TANEC 

kurzy v Prost jov  a okolí  
vedené profesionální lektorkou 
a tane nicí s dlouholetou praxí

www.jahanara.cz 
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„Izrael a my“ – tak se jmenuje veřejná diskuse, která v neděli 30. 
ledna v Brně odstartovala celoroční projekt „Staronová šance“. Jed-
ná se o cyklus veřejných diskusních a kulturních setkání, jejichž 
smyslem je pěstovat dobré vztahy s židovským národem a potírat 
předsudky. Součástí projektu je také veřejná sbírka na domov pro 
přeživší šoa v izraelské Haifě.

Projekt připravilo pod záštitou předsedkyně PS PČR Miroslavy Něm-
cové Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) ve spo-
lupráci s  Ústavem pro studium totalitních režimů, s místními samo-
správami, církvemi a dalšími organizacemi. Tvoří ho sedm svébytných 
akcí, které se konají v různých městech České republiky. „V roce 2011 
připomínáme významné příběhy naší moderní historie a upozorňujeme 
na jejich souvislosti s aktuálním děním jak doma, tak ve světě. Akce jsou 
určeny široké veřejnosti,“ říká Mojmír Kallus, předseda české pobočky 
Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém.

V  roce 2011 je „Staronová šance“ doplněna o nový prvek: v  jejím rámci 
probíhá po celý rok veřejná sbírka, jejíž výtěžek bude použit na provoz domo-
va pro přeživší šoa v izraelské Haifě. Příspěvky jsou vybírány formou veřejné 
sbírky na zvláštní účet vedený u Komerční banky, č. ú. 43-8476890287/0100, 
a prostřednictvím pokladniček v různých městech ČR, a to od 28. ledna až do 
31. prosince 2011. Výtěžek sbírky bude předán středisku v Haifě prostřednic-
tvím ICEJ Jeruzalém – oddělení sociální pomoci ICEJ AID.

Vzpomínkové akce na památku obětí nacistické perzekuce, kulturní vy-
stoupení a akce solidarity s židovským národem pořádá ICEJ pod hlavič-
kou „Staronová šance“ na mnoha místech České republiky pravidelně již 
od roku 2004. Cyklus finančně podporuje Nadační fond obětem holocaus-
tu. Mediálním partnerem je Český rozhlas. 

Konkrétně v Prostějově bude stěžejním bodem programu 6. listo-
padu 2011 beseda s paní Annou Hanusovou, která přežila terezínské 
ghetto. „Okrašlovací spolek se bude podílet na doprovodném pro-
gramu představením předběžného návrhu vizualizace Školní ulice.
Na panelech představí krátký pohled do historie Školní ulice v kontex-
tu židovské komunity žijící v Prostějově a též pohled na průčelí židov-
ských domů s lichými čísly, které se tu v minulosti do 70. let nacházely. 
Návrhy připravuje prostějovský výtvarník Tomáš Vincenec,“ uvedla 
v této souvislosti předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.

-jg-

Kontakt na hlavního organizátora:

Mojmír Kallus, předseda české pobočky Mezinárodního křesťanské-
ho velvyslanectví Jeruzalém, e-mail: mojmir.kallus@ecn.cz

www.vsichnijsmelidi.cz

Staronová šance k přátelstvíStaronová šance k přátelství

detailní program na www.staronovasance.cz a na www.proizrael.cz

K čemu je slunce, 
když není den? 

přednáškový sál Národního domu v Prostějově 

6. listopadu 2011 od 15 hodin
Programu se zúčastní paní Anna Hanusová, která přežila nucený 

pobyt v terezínském ghettu. Besedu doplní básně dětí a dospívajících 
z terezínského ghetta. Tyto básně zhudebnil a interpretuje Daniel Dobiáš.

 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

město
PROSTĚJOV

Sbor
Církve bratrské
Prostějov

Historie města Prostějov je úzce
spjata s dnes již zaniklou početnou

 židovskou komunitou. Naším cílem je 
připomenout tuto historii a také informovat 

o současném státu Izrael. Rovněž považujeme 
za důležité seznamovat veřejnost s událostmi 

holocaustu a varovat před důsledky
antisemitských tendencí.
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Za krásného počasí proběhla dne 
16. 9. 2011 v  Centru sociálních slu-
žeb Prostějov, pod záštitou místosta-
rostky města Prostějova paní RNDr. 
Aleny Raškové a projektu Zdravé 
město Prostějov, zdařilá canistera-
peutická akce „Pes pomocník a ka-
marád“. 

Občanské sdružení Podané ruce, 
o.s. provádí canisterapii a aktivity 
se psy již od roku 2000 v  rámci celé 
České republiky pro lidi s postižením 
a pro seniory. V rámci  krajů Morav-
skoslezského, Olomouckého, Jihomo-
ravského a Zlínského poskytuje orga-
nizace Podané ruce, o.s. – Projekt OsA 
již přes 10 let sociální služby osobní 
asistence. Projekt osobní asistence je 
přímá pomoc člověka člověku formou 
terénní sociální služby a pro občany 
Prostějova ji organizace realizuje již 
od roku 2007. 

Po představení organizace násle-
dovalo povídání o canisterapii, mož-
nostech výcviku a výchovy caniste-
rapeutického psa a jeho uplatnění. 
Tři sehrané canisterapeutické týmy 
z  organizace Podané ruce, o.s. před-
vedly všem přítomným praktické 
ukázky léčebné canisterapie. Senio-
ři, handicapovaní, maminky s  dětmi 

z  Mateřského centra Cipísek, dobro-
volníci a všichni milovníci čtyřnohých 
kamarádů měli možnost si osobně 
vyzkoušet pozitivní působení psa na 
psychiku člověka. Zajímali se o to, co 
canisterapie je, k  čemu je dobrá, kdo 
ji může provádět, komu a jak pomá-
há. Formou kontaktů a hrátek s pejsky 
se všichni přítomni seznámili s léčeb-
ným využitím psa k  fyzické, psychic-
ké, psychosomatické a sociální rehabi-
litaci handicapovaných, nemocných, 
dětí i seniorů. Se zaujetím pozorovali 
ukázky polohování, vyzkoušeli si růz-
né povely, vodili pejsky na vodítku a 
s radostí jim podávali pamlsky.

Úsměvy ve tvářích všech zúčast-
něných vypovídaly o tom, že se akce 
líbila a byla pro mnohé obohacujícím 
zážitkem. Bc. Ivana Mikulcová 

 Navštivte náš web: www.podaneruce.eu
Kontaktní osoba pro canisterapii:                               

Osobní asistence:

Monika Olbrechtová
mob.: 777 260 110
Kancelář Prostějov:
monika.olbrechtova@podaneruce.eu                          
Polišenského3/4467
Zuzana House  mob.: 777 011 034
osa.prostejov@podaneruce.eu

n z MMM

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. 1253 (Dýně) – fena, kříže-
nec, odchycena dne 23. 9. 2011 na ul. 
Konečná

Evid. č. 1239 (Hali) – pes, kříženec, 
odchycen dne 20. 9. 2011 na Vojáč-
kově náměstí

Na trhu je celá řada různých iontových ná-
pojů, minerálek, takže se o nich nebudu příliš 
rozepisovat i když si myslím, že čistá voda 
z kohoutku je naprosto dostačující. Jen bych 
upozornil na některé problémy, se kterými se 
občas setkávám. Zejména staří lidé zapomí-
nají pít, totéž platí i o dětech. Jiné nároky na 
příjem tekutin jsou v létě a jiné v zimě. Kri-
tériem je množství moči za 24 hodin, to by 
nemělo klesnout pod 1 litr za den. 

Situace na trhu je bohužel velmi problema-
tická. V restauracích jsou alkoholické nápoje 
levnější, než nealkoholické. Většinou jsou 
k  dostání nejrůznější přeslazené limonády, 
které rozhodně žízeň nezaženou. Nedivme 
se, že náš národ patří na přední příčky v kon-
zumaci piva.

Jak je to s tím pivem? Často se setkávám s ná-
zorem, že právě pivo je ideální nápoj. Obsahuje 
vitamíny, zejména skupiny B, minerály, enzymy, 
je levné a dokonce je celá řada studií, které ob-
hajují alkohol, jako suplement zdraví prospěšný. 

Ano alkohol v  menších dávkách 20-30g/den 
(=1 pivo) má příznivé účinky pro organizmus, 
snižuje reaktivitu krevních destiček (= brání 
tvorbě krevních sraženin), zlepšuje prokrvení 
tkání, zvyšuje HDL-cholesterol (zdraví prospěš-
ný), snižuje LDL-cholesterol (škodlivý) a mohli 
bychom jmenovat celou řadu příznivých reakcí, 
včetně zpomalování stárnutí buněk. Takže po-
kud konzumujeme 1 pivo k obědu, je to zdraví 
prospěšné.

 Je tu však jedno „ALE“. Tím mám na my-
sli konzumaci alkoholu v kombinaci s fyzickou 
zátěží. Při detoxikaci alkoholu se uplatňuje 
alkoholdehydrogenáza, vzniká acetylaldehyd, 
výrazně se snižuje hladinu glutationu v játrech, 
zvyšuje se lipoperoxidace, snižuje se hladina vi-
tamínu C, E, hladina Se a nastupuje celá kaská-
da dalších nepříznivých reakcí. Proč o tom píši? 

Narážím na konzumenty piva, kteří je považují 
za zcela neškodné, ba dokonce prospěšné, po 
fyzické zátěži si dát několik piv. Já jsem striktní 
odpůrce kombinace sportu a alkoholu. Pokud 
konzumujeme pivo po těžké fyzické zátěži, kdy 
je organismus zaplaven volnými kyslíkovými 
radikály, můžeme považovat toto počínání za 
velmi nerozumné. Dochází k závažným změ-
nám v játrech a situace se k normě navrací až 
po 12 hodinách. Když vezmu v úvahu, že tento 
model bývá velmi často uplatňován u seniorů, 
kteří si jdou občas zavzpomínat na svoje mladá 
léta, tak to považuji za hazardování se zdravím.

Jak je to s ostatním alkoholem? Obdobně 
jako s pivem.  Všeobecně platí, ono známé 
„Alkohol podávaný v  malých dávkách ne-
škodí v  jakémkoliv množství“. Zvyšuje se 
produkce NO (kysličníku dusnatého) který 

rozšiřuje cévy, brání vzniku 
krevních sraženin atd. Ve 
víně (zejména v červeném) je 
silný antioxidant resveratrol, 
který výrazně snižuje riziko 

infarktu. Je popisovaný tzv. paradox Bor-
deaux, který se týká obyvatel této krajiny, kde 
ač lidé konzumují ne moc zdravou stravu, 
přesto se dožívají vysokého věku. Příčina tkví 
v příznivém vlivu vína.

Ne vše je tak růžové, jak se na první pohled 
zdá. Musím také upozornit i na negativní dů-
sledky konzumace alkoholu. Pijáci piva trpí 
nemocemi srdce (tzv. Mnichovské srdce) a 
mají často rakovinu tlustého střeva, pijáci 
vína zase mají často jaterní cirhózu, pijáci 
„tvrdého“ alkoholu zase mívají často rakovi-
nu jater a také bývá u nich častým jevem po-
škození srdečního svalu.  

Co si z  toho vybrat? Vrátím se k úvodu. 
Rozhodně nejlepším nápojem je obyčejná 
voda. MUDr. Roman Jelínek

Pitný režimPitný režim

 bylo slovo ...

@
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Střední škola designu a módy, Prostějov 
(dříve Střední průmyslová škola oděvní, 
Prostějov, Vápenice 1) zpestřila žákům za-
čátek i konec školního roku.

Koncem června  se žáci 2. a 3. ročníků 
zúčastnili exkurze do Moravské gobelíno-
vé manufaktury ve Valašském Meziříčí. 
Prohlídka s doprovodným výkladem byla 
velmi zajímavá. Žáci měli možnost vidět 
při práci tkadleny, které pracují na histo-
rických tkacích stavech z přelomu 19. a 20. 
století. Rovněž šikovnost a tvořivost ruč-
ních vazaček koberců zaujala všechny pří-
tomné. Někteří si sami dokonce vyzkoušeli 
vázání uzlů.

Nejvíce pozornosti si vysloužila restau-
rátorská dílna, ve které žáci viděli,  jak se 
poničeným  historickým gobelínům navrací 
jejich původní vzhled. Prohlídka pokračovala 
návštěvou galerie v prostorách manufaktury, 
kde je stálá expozice gobelínů a tapiserií od 
různých umělců. Součástí programu exkurze 
byla návštěva zámku Kinských ve Valašském 
Meziříčí a přilehlého parku.

Začátek školního roku  zpříjemnila žá-

kům Střední školy designu a módy přední 
česká módní návrhářka Liběna Rochová. 
Její jméno je ve světě českého módního 
designu pojmem. Na svém kontě má tato 
výtvarnice řadu úspěšných autorských pře-
hlídek u nás i ve světových módních me-
tropolích. Na besedě pro žáky představila 
svůj profesní životopis a současnou tvor-
bu. Mimořádný ohlas mezi studenty měla 
ukázka kolekce bílých modelů doplněných 
skleněnými šperky, které vytvořila ve spo-
lupráci se sklárnou z Nového Boru. Před-
stavila také práce svých studentů VŠUP 
z Brna, aby motivovala mladší středoškolá-
ky k zájmu o design obecně a design oděvu 
zvlášť.

Uvedené akce byly zrealizovány díky 
tříletému projektu školy Odborná výuka 
v oděvnictví – nově, atraktivně, moderně. 
Tento projekt je spolufi nancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpoč-
tem ČR.

To je jen malá ochutnávka toho co Střední 
škola designu a módy, Prostějov  pro své žáky 
připravila a lze se jen těšit na další akce.

Módní návrhářka Liběna Rochová 
na Střední škole designu a módy v Prostějově

„Ústředním tématem 
letošního ročníku bylo 
„Ve městě bez auta“. Zna-
mená to snahu napomá-
hat snižování škodlivých 
emisí z  oblasti dopravy, 

aby se zamezilo škodlivým následkům 
na lidské zdraví  a škodlivým vlivům na 
životní prostředí - proto akci podporuje i 
ministerstvo vnitra,” uvedla místostarost-
ka Prostějova a politička Zdravého města 
RNDr. Alena Rašková.

Akce měla mimo jiné přimět občany, 
aby více využívali hromadné dopravy. 
Proto také v  letošním roce po celý den 

22. září jezdila MHD zdarma. Pro auta 
byla uzavřena ulice Jezdecká v úseku Ječ-
mínkova ul. po sídl. Šárka.

Doprovodné akce k Evropskému dni 
bez aut

Místo konání 10. ročníku bylo v Kolá-
řových sadech. Během celého dne se děti 
mohly zúčastnit a soutěžit v  nejrůzněj-
ších soutěžích s dopravní tematikou. 

Sportovní zázemí a organizaci soutě-
ží vytvořil kolektiv pracovníků MŠ a ZŠ 
Jana Železného na sídlišti Svobody, za 
což jim patří velký dík.

Informační středisko prevence MP i 
příslušníci Policie ČR zorganizovali pro 
účastníky různé soutěže o bezpečnosti na 
silnici, o používání přileb pro cyklisty, atd. 

IRIS – regionální centrum v průběhu 
celého dne 22. 9. 2010 pořádalo a orga-
nizovalo nejrůznější akce s  dopravní 

tématikou a s vlivem 
dopravy na přírodu.

Sportovní klub 
cyklistů Prostějov 
zorganizoval, v  rámci 
Evropského týdne mo-
bility, dne 23.9. na velodromu závody pro 
žáky a studenty na nejrůznějších dopravních 
prostředcích. Vyvrcholením byla hromadná 
jízda z velodromu na náměstí na čemkoli, co 
snese přívlastek „dopravní prostředek“ na 
vlastní pohon.

PaedDr. Alena Dvořáková
koordinátorka projektu Zdravé město 

Prostějov a místní Agenda 21
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INZERCE

Centrum stavebních prací - CESTAP s.r.o.
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Døevostavby na klíè vè. základové desky Døevostavby na klíè vè. základové desky 

Fanderlíkova 56, Prostìjov 79601

Tel: 777 94 20 21

www.cestap.eu

CENOVÉ BOMBYCENOVÉ BOMBY

Katalog døevostaveb zasíláme zdarma!

Od 1.9.2011 sníženy ceny všech RD a nová  difuznì otevøená konstrukce

Pro katalog zašlete SMS na 777 942021 ve 
tvaru: KATALOG R JMÉNO, ADRESA, PSÈ

17 L
TENA TRHU

Bungalov 19Bungalov 19 Bungalov 29Bungalov 29

N 144GN 144G

Bungalov 42GBungalov 42G Bungalov 51Bungalov 51

N 193GN 193G

2+KK2+KK 3+13+1

3+KK3+KK

3+KK3+KK 4+KK4+KK

6+KK6+KK

Cena na klíè: 965 753,-KèCena na klíè: 965 753,-Kè Cena na klíè: 1 074 198,-KèCena na klíè: 1 074 198,-Kè

Cena na klíè: 1 898 681,-KèCena na klíè: 1 898 681,-Kè

Cena na klíè: 1 549 122,-KèCena na klíè: 1 549 122,-Kè Cena na klíè: 1 559 460,-KèCena na klíè: 1 559 460,-Kè

Cena na klíè: 2 914 354,-KèCena na klíè: 2 914 354,-Kè

Ceny na klíè jsou vè. základu a 10% DPHCeny na klíè jsou vè. základu a 10% DPH

info@cestap.eu
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Díky  grantu Zdravého města Pro-
stějov už více než dvě stě lidí využilo 
možnosti vyzkoušet si zdarma, včet-
ně půjčení holí, pohybovou aktivitu, 
která dokáže pomoci při řadě zdra-
votních potíží (od bolestí kloubů přes 
kardivaskulární onemocnění až po 
neurologické potíže), výrazně přispět 
ke snižování nadváhy a zvyšování 
kondice a k tomu navíc zlepšovat ná-
ladu a zmírňovat deprese. 

Pokud si myslíte, že v listopadu se 

NW nedá provozovat, mýlíte se. Přijďte 
se přesvědčit o tom, že aktivně chodit lze 
za (téměř) každého  počasí.  Příležitost 
k tomu budete mít v pátek 4. listopadu 
v 10 hodin a na státní svátek ve čtvrtek 
17. listopadu rovněž v 10 hodin v Ko-
lářových sadech u hvězdárny. Připomí-
nám jen, že jde o „seznamovací“ lekce, 
určené k získání základních vědomostí 
o nordic walkingu a vyzkoušení tech-
niky, nikoliv o klasické vycházky. Čím 
dál častěji se ovšem setkávám s dotazy  

na pravidelné „výšlapy“. Zájemce snad 
potěší informace, že od listopadu začnu 
organizovat i skupinové akce zaměřené 
na lidi s určitými zdravotními problémy, 
nadváhou apod. 

Na obě listopadové akce je třeba se 
přihlásit předem telefonicky na čísle 
732 635 360 nebo mailem na adrese Se-
hnalovalenka@seznam.cz. Uveďte i svou 
výšku, abych pro vás mohla vzít správné 
hole! Na setkání se těší cvičitelka nordic 
walkingu Lenka Sehnalová.
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V sobotu 17. září se konal první bluegrassový festival na Hloučeli. Možná pro 
někoho minifestival, protože se zúčastnilo jen šest kapel, ale rozjezd na další roč-
níky to byl výborný. Kapely hrály s plným nasazením, v sále bylo plno, ale i tak 

se místečko na tancování našlo. Přijela 
dokonce kapela ze zahraničí - až ze Slo-
venska: bluegrass zpívaný ve slovenštině 
má své neopakovatelné kouzlo.

Slyšeli jsme kapely z Příbrami, Hra-
nic na Moravě, Dubnice nad Váhom 
a z Brna , každá má svůj osobitý styl, 
to se musí slyšet. Škoda, že nemohla 
dorazit kapela Soft & Easy. Nečekaně 
zaskočilo seskupení nadšenců, kteří 
se zde sešli a měli tak svou premié-
ru. Doufejme, že se hned po skončení 
programu nerozpadli.

Závěr patřil domácí Fiddle deede, 
která tento festival zorganizovala. Fi-
nančně se zapojilo město Prostějov, 
takže vstupné bylo velmi příznivé. 
Poděkování patří všem, kdo se do or-
ganizace zapojili a snad za rok se do-
čkáme pokračování. 

 PhDr. Jarmila Dubová

2. listopadu - Velká novela zákona 
o veřejných zakázkách a nejčastější 
chyby a omyly při zadávání veřejných 
zakázek a podávání nabídek

Odborný seminář s  významným 
spoluautorem  zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách  - Mgr. 
Milanem Šebestou. Obsahem semi-
náře bude vymezení pojmu veřejná 
zakázka; druhy veřejných zakázek a 
dopady vadného vymezení;  finanč-
ní limity a stanovení předpokládané 
hodnoty, riziková místa; (ne)zákon-
né dělení veřejných zakázek; dále se 
dovíme o kvalifikaci dodavatelů – 
na co si dát pozor a možnost analo-
gie u výběrových řízení mimo režim 
zákona o veřejných zakázkách;  za-
dávací dokumentace/podmínky vý-
běrového řízení – povinné, obvyklé 
a vhodné náležitosti;  základní po-
stupy v  zadávacích řízeních. Třetí 
část se bude věnovat hodnocení na-
bídek – metody a rizika;  další zá-
konné instituty rámcové smlouvy. 
Závěrem budou příklady z  praxe a 
diskuse. Seminář se uskuteční 2. lis-
topadu 2011 od 9 hod v  Národním 
domě Prostějov.

18. listopadu – DPH v roce 2011 a 
připravované změny 2012 

Odborný seminář je zaměřen na 
vybrané problémy uplatňování DPH 
s  využitím příkladů a zkušeností  
z  praxe po 1. 4. 2011. Výklad bude 
zaměřen na problémové oblasti uplat-
ňování DPH včetně specifických po-
stupů týkajících se zpracování DAP 
k DPH za poslední zdaňovací obdo-
bí roku. V  průběhu semináře budou 
účastníci informování  o aktuálních 
změnách připravovaných s účinností 
od 1. 1. 2012. Přednáší známá lektor-
ka, zkušená daňová poradkyně Ing. 
Dagmar Fitříková.  Seminář se usku-
teční v pátek 18. listopadu 2011 od 9 
hodin ve Společenském domě Prostě-
jov /KASCentrum/, Komenského 6. 

V případě zájmu je nutné potvrdit 
účast na OHK, kde také získáte k obě-
ma seminářům podrobné informace,  
tel. č. 582332721, 582332721, email: 
ohkpv@ohkpv.cz  Doporučujeme 
Vám včasnou rezervaci místa.

Helena Chalánková
Ředitelka OHK v Prostějově

Okresní hospodářská komora 
v Prostějově připravila na měsíc listopad 

tyto odborné semináře:

Bluegrassový festival 

na Hloučeli
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Již dříve jsme Vás informovali o 
existenci fl orbalového oddílu SK K2 
Sportcentrum Prostějov. Letní pauza je 
již dlouho za námi a prostějovský fl orbal 
přibral do své početné rodiny další nové 
týmy. „Ano je to tak, volně jsme navázali 
na výchovu našich prvních odchovanců 
a pro letošek vytvořili nový tým starších 
žáků, jejich starší kolegové zase obnovili 
juniorský tým. Více nás však těší vznik 
týmu elévů, přeci jen je třeba se základy 
začít co nejdříve a věk kolem 7 – 10 let 
je ideálním,“ popsal situaci ohledně 
tvorby mládežnických týmů předseda 
Jiří Kroupa.
SK K2 Sportcentrum se tak po čtyřech 
letech existence rozrostlo na sedm týmů, 
což jej řadí mezi větší sportovní kluby 
našeho města. To však není pro zástupce 
klubu konečné číslo. „V prvé řadě 
potřebujeme současné mládežnické týmy 
doplnit, tudíž přivítáme všechny zájemce 
bez ohledu na věk. Bokem nezůstávají ani 
mužské týmy či ženy, tady též přivítáme 
další zájemce. Primární jsou však pro nás 
adepti do týmů elévů, mladších a starších 
žáků či juniorů,“ konstatoval Jiří Kroupa.
Florbal se etabluje v Prostějově již dlouho, 
nárůst týmů jen dosvědčuje, že tento sport je 

populární nejen mezi mládeží, ale i dospělými. 
Nejednou vidíte party „tatínků“ s hokejkami 
mířícími na florbal. „Ano i my to víme, 
bohužel rozvoj florbalu stále brzdí jeden faktor. 
Chybí tělocvična s rozměry 40x20 metrů. 
My ani jiné halové sporty nepotřebujeme 
multifunkční superarénu. Nám stačí 
tělocvična u školy s dobrým zázemím. Nyní je 
v Prostějově jen hala RG a ZŠ a ta je totálně 
předimenzovaná. My trénujeme, kde se dá, 
ale jde o malé tělocvičny,“ dodal Kroupa.“Na 
závěr poděkoval předseda klubu všem svým 
partnerům. „Bez podpory města, kraje, ZŠ 
Palackého, Sportcentra – DDM Prostějov a 
SK K2, ale i od firem ze soukromého sektoru 
bychom se nedostali tam, kde jsme dnes. 
Přesto se chceme ještě posunout.“

Nábory probíhají 
do těchto kategorií:

elévové (ročníky 2001 - 2005)
mladší žáci (1999 - 2000)
starší žáci (1997 - 1998)
dorost, junioři, muži (1996 a starší)
ženy (1996 a starší)
žákyně (1997 - 2004)

Více info na www.florbal-prostejov.com
či lze psát a volat na Jiří Kroupa, kroupajir@

seznam.cz, 604 164 741  -red-
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Již po šedesáté třetí  se zimní 
plavci a otužilci České a Sloven-
ské republiky setkali  u Punkevní 
jeskyně, aby společným plaváním 
v  ponorné říčce Punkva zaháji-
li  novou zimní plaveckou sezó-
nu. Ze Slovenska letos přijelo 15 
plavců. Letos byl zájem o toto 
plavání nebývale vysoký. Organi-
zátoři museli některé plavce od-
mítnout, protože kapacita plavání 
je pouze pro 9 plně obsazených 
lodiček. Celkem bylo tedy 177 
plavců. Hlásilo se jich však přes 
240. Většina plavala 300 m úsek 
od jezírka „Hastrman“, pár jedin-
ců plavalo z  Masarykova dómu 
vzdálenost 100 m. Nejmladšímu 
účastníkovi bylo 10 let a byla jím 
Barbora Vobořilová z  Tábora. 
Nejstarší byl potom všem dobře 
známý Milan Svoboda (85 let) ze 
Spartaku Přerov. Atmosféra byla 
úžasná. Setkání po půl roce bylo 
vřelé,  srdečné a přátelské. Dnes 
nešlo o závod. Všichni jsou stejně 
bodově ohodnoceni do Českého 
poháru v zimním plavání a všich-

ni plavali  pouze prsa. Nasvětlené 
krápníky a přítomnost potápěčů 
dodávala plavání zvláštní atmo-
sféru. Teplota vody měla příjem-
ných 8,5°C. Byť byl tento den ob-
zvláště teplý. Na teploměru bylo 
okolo 24°C, tak ve Studeném 
žlebu, kde se plavci pohybovali, 
vystoupala teplota jen na 14°C. 
Oddíl DZP TJ Haná Prostějov měl 
na Punkvě početnou 13-ti člen-
nou výpravu v  čele s  předsedou, 
přemožitelem kanálu La-Manche 
z  letošního roku, Luďkem Coufa-
lem. Zájem divácké veřejnosti byl 
rovněž nebývale vysoký. I zájem 
o tento druh sportu má stoupající 
tendenci.  Zimní plavci z  Hané si 
dovolují pozvat prostějovskou ve-
řejnost na závody, které se budou 
konat na Čehovickém rybníku 19. 
listopadu. Všichni příznivci,  otu-
žilci i  sympatizanti jsou zváni. 
Neregistrovaní plavci budou mít 
možnost zaplavat si  vzdálenost 
100 m a získat tak titul – „Čeho-
vický zimní čochtan“.

-Michal Mucha-

Hráli jste už florbal? Tak to zkuste

Na Punkvě rekordní počet Na Punkvě rekordní počet 

zimních plavcůzimních plavců

 V pátek 23. září 2011 se konal ve spor-
tovním areálu ZŠ Dr. Horáka 6. ročník 
branně-vlastivědné soutěže, která je urče-
na pro žáky 2.-5. tříd prostějovských zá-
kladních škol.

Jejím hlavním partnerem byl, jako již ka-
ždoročně, 102. průzkumný prapor generála 
Karla Palečka, který soutěž zabezpečoval lo-
gisticky a organizačně. Dále na soutěži spo-
lupracoval Hasičský záchranný sbor územní 
pracoviště Prostějov, Městská policie Pros-
tějov, Střední zdravotnická škola Prostějov, 
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v 
Olomouci – katedra primární pedagogiky a 
Muzeum Prostějovska v Prostějově.

Soutěž zahájila místostarostka města 
Prostějova Ivana Hemerková.

Soutěžící byli jako v  předchozích roč-
nících rozděleni do čtyřčlenných družstev 
podle věkových kategorií a plnili úkoly na 
devíti stanovištích- odpovídali ne na vždy 
jednoduché otázky ze zdravovědy, vlasti-
vědy a dopravní-bezpečnosti. Dále museli 
například ukázat, jak umí pracovat s bu-
solou a správně zorientovat mapu podle 
světových stran, zvládnout na čas dvě pře-

kážkové dráhy. Nejvíce je asi potrápil hod 
granátem na cíl.

Součástí soutěže byl i doprovodný pro-
gram, který měl úspěch u všech účastníků. 
Mohli se vyzkoušet různé druhy zbraní, 
viděli rozdělaný padák.

Nejlepší tři družstva z  každé katego-
rie byla odměněna medailí, diplomem a 
drobným dárkem. Putovní pohár získala 
potřetí ZŠ a MŠ Melantrichova, na dru-
hém místě se umístili žáci z  Reálného 
gymnázia a Základní školy města Prostě-
jova a třetí místo získala Základní a ma-
teřská škola Jana Železného.

Na konci soutěže obdrželi organizátoři 
drobné dárky, které pro ně připravili žáci 
ze Základní a mateřské školy Kollárova.

Ve čtvrtek 6. října 2011 se úspěšní účast-
níci 6. ročníku branně-vlastivědné soutěže 
spolu s pedagogickým doprovodem zúčast-
nili exkurze na 23. vrtulníkovou základnu 
Edvarda Beneše v Přerově.

Soutěž fi nančně podpořilo město Pros-
tějov.

Doufáme, že v roce 2012 proběhne již 7. 
ročník této soutěže. -js-

Putovní pohár již potřetí 
obhájila ZŠ a MŠ Melantrichova 
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Díky zapojení do projektu EU 
peníze školám byla škola vybave-
na moderní didaktickou technikou 
sloužící ke zkvalitnění, zvýšení 
názornosti a atraktivnosti výuky. 
Multimediální tabule a počítačová 
učebna se využívají nejen při výuce 
informatiky (rozšířená výuka v  5. a 
6. ročníku), ale i v  ostatních před-
mětech – např. matematice, českém 
jazyce, fyzice či angličtině. Škola 
poskytuje stupně vzdělávání dětí a 
žáků ve věku od 3 do 18 let. Dětem 
se speciálními vzdělávacími potře-
bami z Prostějova a okolí je zařízení 
schopno poskytnout vzdělání všech 
stupňů – tedy od předškolního, přes 
základní až po střední vzdělání s vý-
učním listem a tím umožnit dětem 
plynulou návaznost mezi jednotli-
vými stupni vzdělání. Snaha o kom-

plexnost ve vzdělávání a výchově se 
odráží ve skladbě školy, kterou tvo-
ří:

Mateřská škola
Základní škola
Odborné učiliště
Praktická škola dvouletá
Mateřská škola na Mozartově ulici 

poskytuje předškolní vzdělání dětem, 
které jsou rozděleny do tříd podle dru-
hu a stupně handicapu: 4 třídy pro děti 
s vadou řeči, 1 třída pro děti s vadami 
zraku a 1 pro děti s mentálním nebo 
kombinovaným postižením.

Základní škola je určena pro děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami a 
výuka probíhá dle upraveného školní-
ho vzdělávacího programu. 

Praktická škola dvouletá patří do sítě 
středních škol a po jejím absolvování a 
vykonání závěrečné zkoušky je žák te-
oreticky a zejména prakticky vybaven 
dovednostmi, které jsou důležité pro 
běžný život.

Odborné učiliště nabízí vzdělávání 
ve třech oborech: Stravovací a ubytova-
cí služby – tříletý učební obor ukonče-
ný závěrečnou zkouškou a vydáním vý-
učního listu, Provozní služby - dvouletý 
učební obor rovněž zakončený závěreč-
nou zkouškou a vydáním výučního lis-
tu a Pečovatelské služby – tříletý učeb-
ní obor s výučním listem. Teoretická 

výuka probíhá v budově Komenského 
10, výuka praktická ve školní cvičné 
kuchyni a na několika detašovaných 
pracovištích.

Žáci mohou navštěvovat školní jí-
delnu s  vlastní vývařovnou, pro žáky 

ze vzdálenějšího okolí je k  dispozici 
internát.

  V rámci mimoškolních aktivit mo-
hou žáci navštěvovat několik kroužků – 
např. počítačový, sportovní, keramický, 
dramatický kroužek atd.  -dm-

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10
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Také vás občas pobolívají záda? 
Není divu, mnozí z nás prosedí 
denně dlouhé hodiny před počí-
tačem nebo za volantem, děti se 
hrbí ve školních lavicích a pod tí-
hou aktovek. Obecně máme málo 
přirozeného pohybu, což se nega-
tivně odráží na našem těle a  na-
stupují bolesti zad, páteře a vel-
kých kloubů. 

Je pouze na každém z  nás, zda 
necháme své tělesné schránky po-
malu chátrat. „Nabízím vám řešení, 
jak sami můžete ulevit unaveným 
zádům a zároveň pomoci celému 
tělu - začněte cvičit SM-systém,“ 
radí Mgr. Hana Peterková.

SM-systém je vysoce účinný 
aktivní strečink s  pružným la-
nem. Cvičením v pomalém tem-
pu příjemně protáhneme napjaté 
a zkrácené svaly a posílíme svaly 
oslabené. „Vaše tělo se postupně 
zpevní, získá stabilitu a správ-
né pohybové návyky pro zdravou 
chůzi,  zlepší se kloubní pohybli-
vost.  Dobře provedený cvik za-
městná svaly od chodidel až po 
prsty na rukou. Radovat se budou 
nejen vaše záda, ale také posílené 
hýžďové svaly, zpevněné břicho, 
pánevní dno, nožní klenba,“ pro-
zrazuje dále Peterková.

SM-systém navíc může cvičit 
téměř každý - starší děti, dospělí, 
senioři, vhodný je i pro těhotné a 
ženy po porodu. Cvičení výbor-
ně doplňuje rekreační i vrcholový 
sport, předchází přetížení páteře a 

kloubů a tím i zlepšuje sportovní 
výkon.

SM-systém se cvičí ve fitcentrech 
v menších skupinách, důraz je kla-
den na správné provedení cviků. 
Velmi prospěšné je také pravidelné 
cvičení doma. „Elastické lano lze 
uchytit za nohu nábytku, za topení, 
vodovodní kohoutek, za očko při-
vrtané do zdi, v přírodě za strom 
nebo větev. Snadno jej sbalíte na 
dovolenou, na služební cestu, kaž-
dodenně si můžete zacvičit v  kan-
celáři,“ vzkazuje všem případným 
zájemcům H. Peterková.

„Neváhejte a  přijďte pro sebe 
něco udělat! Srdečně vás  zvu na 
cestu ke vzpřímené postavě! Těším 
se na společné chvíle pro zdraví,“ 
dodává Mgr. Hana Peterková.

PRAKTICKÉ INFORMACE:
- skupinová cvičení probíhají 

každé úterý a čtvrtek v 10.00 hod a 
18.45 hod ve Fit klubu LINIE, 

Újezd 3, Prostějov.
- individuální výuka  a prodej 

pomůcek (elastické lano, kniha, 
CD, DVD) po telefonické domluvě 

na adrese Hlaváčkovo nám. 3, 
Prostějov.

KONTAKT:
Mgr. Hana Peterková

tel. 607 876 246
h.peterkova@volny.cz 

www.harmonizace.estranky.cz
více informací k metodě také na 

www.smsystem.eu

SM-SYSTÉM - ABY ZÁDA NEBOLELA
INZERCE
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ŠKOLA PRO ŽIVOT 

Na lavičce v parku sedí mladý kluk zabalený 
v dece a zírá nevěřícně na svého kamaráda, který 
vedle něj leží v bezvědomí a z rukou mu teče 
krev. Někteří kolemjdoucí je nevšímavě míjí, 
pak se k nim však přiblíží jejich vrstevníci…Co 
bude dál?

Tato scéna, jako vystřižená z akčního filmu, se 
odehrála na náměstí Spojenců v Prostějově během 
letošních zářijových dnů hned několikrát za sebou, 
jen osoby a obsazení se obměňovalo. Zpovzdálí 
nenatáčely kamery, ani své pokyny nevydával 
režisér, ale paní ing. Lenka Černochová, ředitelka 
Oblastního spolku Českého červeného kříže.

Hodnotila, co se pod jejím vedením naučili 
během své praxe žáci Střední školy veřejnoprávní 
TRIVIS PROSTĚJOV. Měli už za sebou dostatek 
teoretických znalostí, aby dokázali odborně 
poskytnout první pomoc a poradit si bez paniky 
v situaci, kdy jde o život. 

Ale vraťme se na začátek. Zasednout do 
lavic a naučit se jen teorii nestačí. Nejprve se tedy 
měli žáci dovědět, jak se získává nejvzácnější 
tělesná tekutina – krev. „Naše třída se sešla před 
prostějovskou nemocnicí a vydala se do druhého 
patra na transfuzní oddělení, kde na nás čekal pan 
primář MUDr. Jiří Šlézar, aby nás provedl po svém 
pracovišti. Dostali jsme se i do odběrové místnosti, 
kde se některým z nás při pohledu na lidi darující 
právě krev lehce změnil odstín pleti dozelena. Ro-
zhodli jsme se však být stejně stateční a hned, jak 
nám bude osmnáct, staneme se sami dobrovol-
nými dárci.“

Už jste si někdy zahráli stolní fotbal v naprosté 
tmě? Ne každý z nás má to štěstí, že mu dobře 
slouží zrak, že ho vůbec má, a pak je odkázán 
na pomoc ostatních. Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, zkráceně 
SONS, byla proto další zajímavou zkušeností, 
kterou žáci při své praxi prošli. „Zjistili jsme, jak 
správně pomáhat nevidomým tak, abychom 
jim neublížili. Sami jsme si mohli vyzkoušet 
pomůcky, které používají. A běžné činnosti, 
které jsme pak vykonávali se zakrytýma očima? 
Někteří z  nás se nezvládli ani podepsat. A 
připravit si rohlík se sýrem k svačině, to už byl 
opravdu výkon – všichni jsme byli zamazaní, 
někteří sýr poslepu nedokázali vůbec otevřít, 
rohlík po našem výkonu vypadal tak, že se nám 
ho ani nechtělo sníst.“

V  dalších dnech si žáci v  sídle Českého 
červeného kříže osvojovali potřebné znalosti 
poskytování první pomoci teoreticky i prakticky a 
to už jsme opět na lavičce v parku, kde leží doko-
nale namaskovaní dobrovolníci a jejich spolužáci 
se jim snaží zachránit život, jak nejlépe dovedou.

A jaký z  toho všeho měli pocit? „S pocitem 
zadostiučinění i víry sami v  sebe, obrněni proti 
krizovým situacím a připraveni podat pomoc-
nou ruku těm, kteří ji potřebují, jsme celou praxi 
uzavřeli písemným testem. Byli jsme úspěšní a 
získali jsme průkaz zdravotníka. Děkujeme všem, 
kteří nás praxí vedli, za poučný a nenahraditelný 
týden strávený ve vlídné atmosféře.“

Mgr. Blanka Novotná a žáci druhého

HRDINOVÉ VŠEDNÍCH DNŮHRDINOVÉ VŠEDNÍCH DNŮ

Odborná konference pro nelékařské 
zdravotnické pracovníky akreditovaná 
u České asociace sester se bude konat 
19.11 (sobota) a 21.11 (pondělí) od 8.30 
na Oblastním spolku ČČK Prostějov, 
Milíčova 3.

Témata :
1 / Prevence v péči o zdraví - stopové 

prvky - Jaroslava Dostálová
2/ Infekční onemocnění -   Bc. Hana 

Šopíková 
3/ Detoxikace organizmu - lymfa - Ju-

lia Fedorová
4/ Nové formy neinvazivních ošetře-

ní elektroestetiky - Zdenka Orstejnová, 

studio NAISY  - praktická ukázka ošet-
ření během konference

5/ První pomoc a realistické masko-
vání zranění - Ing. Lenka Černochová

V průběhu konference bude pro zdra-
votní sestry překvapení !!

Přihlášky na e-mail : prostejov@
cervenykriz.eu nebo SMS na mobil : 
723005411 ( uveďte svoje jméno a da-
tum narození do osvědčení ). Konferen-
ce je dle Vyhl. MZ za 4 pasivní kredity a 
poplatek 200 Kč/ 1 osoba, který se platí 
při prezenci. Občerstvení zdarma.

Ing. Lenka Černochová
OS ČČK PV

Konference ČČK
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VÁNOČNÍ MEGAKONCERTVÁNOČNÍ MEGAKONCERT

PROSTĚJOV 19. 11.PROSTĚJOV 19. 11.
SPOLEČENSKÝ DŮM OD 19.30SPOLEČENSKÝ DŮM OD 19.30
PŘEDPRODEJ: Společenský dům Prostějov, tel.: 582 333 003
Zlatnictví Marie Vyškov, tel.: 739 029 950;  Song Kojetín, tel.: 581 761 835
Trafi ka - vlakové nádraží Přerov, tel.: 731 108 533; www.ticketportal.cz
Infocentrum Kroměříž, tel.: 573 334 191; ČD Olomouc - Hl. nádraží
Knižní klub, Horní náměstí 25, Olomouc
Info: 774 114 655, 603 163 037  E-mail: musicmedia@seznam.cz  Cena: 400, 450, 490

Více informací se dozvíte ve vysílání Rádia Haná na frekvenci 92,3 FM 
nebo v Prostějovském Večerníku

VÍCE ČTĚTE

NAISY PRO VÁS NA LISTOPAD

INZERCE

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 
na Informační službu Městského úřadu Prostějov:   800 900 001
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