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Všechno dobré 
v roce 2012….

Vážení spoluobčané,

blíží se konec letošního roku, 
a tak je na místě chvíli zvolnit 
a ohlédnout se. Ten, už do cíle 
dobíhající rok 2011, zcela urči-
tě pro mnohé z Vás nebyl rokem 
lehkým, ale přece jen to snad 
nebyly jen dny, týdny a měsíce 
starostí. Doufám, že se našlo i 
něco, co Vám udělalo radost a 
potěšení. Je to tak v životě jed-
notlivce, rodiny a nakonec se to 
týká i celého našeho města. Ved-
le těch menších i větších staros-
tí se našly i dobré věci a je na 
každém z nás, aby tu konečnou 
bilanci udělal sám.

Nežijeme v právě nejlehčí době, 
ekonomické problémy, které po-
stihují nejen naši republiku, ale 
dnes už takřka celý svět, jakoby 
nedávaly příliš naděje v to lepší, 
ale život jde dál. Uvědomuji si, že 
slova o určitém zvolnění nejsou 
asi úplně na místě – je sice doba 
adventní, ale pro mnohé je mož-
ná těžké najít si čas k přemýšlení 
o minulém i budoucím čase, když 
se musí hodně ohánět. Věřme ale, 
že dobrá vůle v nás je a že si i v 
této uspěchané, někdy i podivné 
době čas na malé ohlédnutí a za-
myšlení najdeme.

Nechci teď, v tuto chvíli, hod-
notit letošní rok, koneckonců 
všichni, kdo v našem městě žijí, 
to možná činí každý den. Chci 
jen poděkovat všem, kteří svou 
prací a nejrůznějšími aktivitami 
dělají něco pro Prostějov a jeho 
občany. Těm, kteří byli v tomto 
roce úspěšní, přeji, aby je ta vytr-
valost a potřebné štěstí provázely 
i nadále. Těm, kteří takové štěstí 
neměli, přeji, aby se vše obracelo 
k lepšímu. Ten příští rok nebude 
lehký, ale alespoň trošku optimi-
smu bychom si měli zachovat. A 
pokud to jenom tro-
chu jde, pomáhejme si 
vzájemně.

Miroslav Pišťák, 
 starosta města

Radniční listy – měsíčník pro město Prostějov vydává společnost Haná Press, s.r.o., Olomouc-
ká 10, Prostějov, tel: 582 333 433, e-mail: vecernik@pv.cz . Distribuováno zdarma do každé 
domácnosti . Redaktor: Jana Gáborová, e-mail: jana.gaborova@prostejov.eu. Inzerce: inzerce@
vecernikpv.cz , 582 333 433, 608 960 042. Sazba: Haná Press, s.r.o., Tisk: Ringier Axel Springer 
Print CZ, a.s. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 1212-8368

AKTUÁLNĚ strany 3 - 8

Ve třídění odpadu jsme se zlepšili

102. průzkumný prapor slavil výročí

Ceny tepla v městských bytech

Výše vodného a stočného pro rok 2012

INFORMACE strany 8 - 12

Prostějovská radnice včera a dne  

Rekonstrukce východního křídla zámku

Stručné dějiny města Prostějova

 PRO - KULTURNÍ MĚSÍČNÍK strany 13 - 24

Výstava Žijí mezi námi opět úspěšná

Program kina METRO 70

Program lidové hvězdárny

Program městského divadla

Knihovna informuje

Plesová sezóna startuje

KALEIDOSKOP INFORMACÍ strany 25 - 34

Malé pacienty pohlídají v nemocnici nové přístroje

Tak trochu jiný oběd

Projekt fi nanční gramotnosti na Obchodní akademii

TRIVIS u „modrých košilí“

Módní návrhářky na přehlídce Luďka Hanáka

VOLNÝ ČAS, SPORT strany 28 - 30 

Florbalisté hledají brankáře      

Kulečníkáři úspěšní

Taneční škola Hubený stále na špici

13

8

5

Radnièní listy

30

21. prosince 201121. prosince 2011 33



Již pošesté v historii letos předali zá-
stupci Olomouckého kraje a autorizo-
vané obalové společnosti EKO-KOM, 
a. s. ocenění v soutěži „O keramickou 
popelnici“ obcím a městům, jejichž ob-
čané nejlépe třídí odpady. Ceremoniál 
byl součástí informační kampaně „Jak 
se točí odpady“, jejímž dlouhodobým 
cílem je podpořit a zlepšit třídění od-
padu v regionu.

V kategorii měst zvítězil Jeseník, ná-
sledovaný Olomoucí a Kojetínem. Měs-
to Prostějov obsadilo pomyslnou pátou 
příčku. „Každý obyvatel našeho města 

vytřídil za uplynulý rok 50,58 kg papí-
ru, plastu, skla a nápojových kartonů 
(z toho bylo 29,26 kg papíru, 11,61 kg 
plastu, 9,64 kg skla a 0,07 kg nápojové-
ho kartonu). Pro nás je také důležité, že 
jsme oproti loňsku poskočili o čtyři příč-
ky nahoru! To znamená, že lidé skutečně 
začínají brát třídění vážně, což nás velmi 
těší. Do budoucna bude mít třídění čím 
dál tím větší smysl zejména s ohledem 
na rostoucí náklady na likvidaci komu-
nálního odpadu. Důsledné třídění bude 
mít zcela jistě vliv i na výši poplatku za 
komunální odpad. Mimochodem, ten 

zůstane v příštím roce stejný jako letos – 
492 korun na osobu a rok. Chtěl bych zá-
roveň poděkovat všem občanům Prostě-
jova, kteří důsledně třídí odpad za jejich 
aktivní přístup. Naše umístění v krajské 
soutěži je především jejich zásluha. Pev-
ně věřím, že příští rok budeme atakovat i 
vyšší pozice,“ komentoval výsledky sou-
těže O keramickou popelnici místosta-
rosta města Prostějova Jiří Pospíšil. 

Olomoucký kraj patří co do množství 
vytříděného odpadu na jednoho občana 
dlouhodobě mezi nejlepší v zemi. V loň-
ském roce třídili jeho obyvatelé odpady 
nejlépe ze všech regionů v České repub-
lice. Průměrně vytřídili takřka 73 kilo-
gramů papíru, plastu, skla, nápojových 
kartonů a kovů. „V roce 2010 na jednoho 
obyvatele Olomouckého kraje připadalo 
v průměru téměř 20 kilogramů vytří-
děného papíru, přibližně 10 kilogramů 
plastu, více než 11 kilogramů skla, necelý 
půlkilogram nápojového kartonu a přes 
32 kilogramů kovů,“ popsal Petr Balner 
ze společnosti EKO-KOM, která aktivity, 
jejichž součástí je 

i předávání ocenění vítězným obcím, 
společně s Olomouckým krajem fi nan-
cuje. Historicky nejlepší umístění souvisí 
podle představitelů Olomouckého kraje 
zejména s dlouhodobou podporou a po-
pularizací třídění odpadů.

Za období trvání společného projek-
tu kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. 
se podařilo zvýšit množství vytříděných 
odpadů na jednoho občana více než troj-
násobně – z 22,5 kilogramu v roce 2004 
na loňských 72,7 kilogramu.

Do systému EKO-KOM je v Olomouc-
kém kraji zapojena drtivá většina obcí 
– celkem 385. Na třídění odpadů se tedy 
má možnost podílet 99,6 procent obyva-
tel kraje.

Výsledky soutěže pro obce 
a města Olomouckého kraje

„O keramickou popelnici 2011“

Kategorie – města nad 500 obyvatel

Pořadí Obec okres  
1 Jeseník Jeseník 
2 Olomouc Olomouc 
3 Kojetín Přerov 
4 Hanušovice Šumperk 
5 Prostějov Prostějov 
6 Uničov Olomouc  
7 Litovel Olomouc  
8 Konice Prostějov  
9 Přerov Přerov  
10 Hranice Přerov  

 Mgr. Miroslav Grass, hlavní koordi-
nátor informační kampaně, Eufour PR, 
s. r. o., Jana Gáborová, RL
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informací SportVolný časAktuálně Informace

O keramickou popelnici 2011O keramickou popelnici 2011
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V  souvislosti s  novelou zákona o 
občanských průkazech k 1.1.2012 do-
chází při jejich vyřizování u MěÚ Pro-
stějov k těmto změnám:

žádost o občanský průkaz  se  bude 
podávat v budově MěÚ  Prostějov, nám 
T.G.Masaryka 130/14 v  přízemí (sou-
časné pracoviště cestovních dokladů)

vyhotovený občanský průkaz se bude 
vyzvedávat v  budově MěÚ Prostějov, 
Školní 4 (přízemí)

nahlášení ztráty, odcizení, poškození 
a zničení, jakož i podání nové žádosti o 
občanský průkaz v těchto případech se 
bude provádět budově MěÚ Prostějov, 
Školní 4 (přízemí) 

INZERCE

Prostějovský 102. průzkumný prapor slavil výročíProstějovský 102. průzkumný prapor slavil výročí
Ve čtvrtek 1. prosince proběhla v 

areálu prostějovské posádky slavnost 
u příležitosti 8. výročí vzniku 102. 
průzkumného praporu generála Karla 
Palečka. Po ceremoniálu, při němž byly 
předány pamětní medaile a proběhlo 
povýšení členů jednotky, položili zá-
stupci města a nadřízených velitelství 
květiny na pietním místě.

Novodobou historii 102. průzkum-
ného praporu generála Karla Palečka 
si připomněli u příležitosti 8. výročí 
vzniku zástupci nadřízených velitel-
ství, vojenské policie, Klubu výsad-
kových veteránů a další významní 
hosté spolu s vojáky a občanskými 
zaměstnanci. Město Prostějov za-
stupoval starosta Miroslav Pišťák 
a ředitel městské policie Jan Nagy. 

Slavnost umocnil hudební doprovod 
dechového orchestru Vojenské hudby 
Olomouc. 

102. průzkumný prapor je jediným 
útvarem svého druhu v rámci Armá-
dy České republiky. Jeho historie sahá 
do období devadesátých let minulého 
století a je výsledkem reorganizace prů-
zkumných praporů z Kroměříže, Strašic, 
Bechyně a právě Prostějova. Příslušníci 
plní v současné době důležité poslání na 
misi v afghánském Logaru. Vojáci 102. 
průzkumného praporu pomáhají nejen 
v prostějovském regionu, ale svou prá-
ci odvádějí i při povodních v rámci celé 
republiky a pořádají charitativní akce ve 
prospěch dětských domovů v Prostějově 
i Plumlově. 

„Průzkumníci patřili vždy k elitě ar-
mády a náleží jim velké poděkování a 
úcta nás všech. Jejich práce není jedno-
duchá a plně ji vyjadřuje motto z první 
republiky – druh druha braňme, jeden 
druhého v boji neopouštějme. Vojen-
ská posádka k městu neodmyslitelně 
patří a vojáci jsou mezi prvními, kdo 
přispěchají na pomoc, kdykoliv je jich 
zapotřebí,“ ocenil starosta Pišťák shro-
mážděné vojáky. 

Závěrem malé slavnosti položili před-
stavitelé města a armády květiny na piet-
ním místě, které připomíná patrona 102. 
průzkumného praporu generála Karla Pa-
lečka a praporčíka in memoriam Radima 
Vaculíka, který před třemi lety položil svůj 
život při plnění náročných úkolů v rámci 
zahraniční mise v Logaru.      -jap-

Změny při 
vyřizování 

občanských průkazů 
od 1. 1. 2012

V neděli 11. 12 .2011 vstoupily v 
platnost nové jízdní řády autobuso-
vých linek. Na spojích MHD Prostě-
jov byly na základě požadavků ces-
tujících provedeny drobné časové 
úpravy. Například došlo k posunutí 
spoje linky MHD 2 z  autobusové 
stanice z 5:25 na 5:30 z důvodu pře-
stupu cestujících z příměstských au-
tobusových linek. Na lince MHD 9 
došlo k uspíšení spojů zajíždějících 
do průmyslové zóny. Trasování li-
nek zůstává bez změny.

Od stejného data dochází také ke 
změnám jízdních řádů příměstských 
a dálkových autobusových linek. Dů-
ležitá je informace o zajištění dopravy 
mezi Konicí a Dzbelem s novou zastáv-
kou Kladky,Bělá. Ta nahrazuje zrušené 
spoje Českých drah. Dále došlo k posu-
nutí spoje s odjezdem z Prostějova do 

Rožnova pod Radhoštěm v sobotu o 30 
minut. Bližší informace jsou k dispozici 
na obvyklých informačních místech.

Prodej nových knižních jízdních 
řádů MHD a příměstských linek pro 
oblast Prostějov je již zahájen. Lze jej 
zakoupit v Informační kanceláři FTL 
na nádraží ČD, kde mohou cestující 
získat i bližší informace o změnách 
jízdních řádů. Informace můžete ob-
držet také na telefonu 582 333 181. 
Na základě požadavků cestujících je 
nově  prodloužena pracovní doba In-
formační kanceláře FTL vždy ve stře-
du od 7,00 hod do 18:00 hod.

Upozorňujeme cestující, kteří vy-
užívají službu jízdních řádů MHD v 
mobilu, aby si provedli aktualizaci 
aplikace prostřednictvím webových 
stránek www.ftl.cz nebo přímo z 
www.mhdvmobilu.cz.

Nové jízdní řády
Upozorňujeme občany, že požádat  

o vydání e-pasu bylo možné nejpoz-
ději do 19.12.2011, jen za předpokla-
du, že byla žádost podána na obecním 
úřadu obce s rozšířenou působností.

V  době od 27. do 30. prosince 
2011 nebudou předávány tzv. e-pa-
sy. Vydávání cestovních pasů typu 
„BLESK“ se odstávka netýká. 

Dále upozorňujeme, že v  době od 
15. do 30. prosince 2011 lze vydávat 
jen občanský průkaz typu „BLESK“
s dobou platnosti 1 měsíc bez správ-
ního poplatku. 

Dosavadní občanské průkazy zů-
stávají v  platnosti po dobu v  nich 
uvedenou, pokud nedojde ke změně 
údajů zapisovaných do občanského 
průkazu.

Informace 
pro občany
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V souvislosti s avizovaným zdražo-
váním cen energií v příštím roce a na-
výšením DPH dojde i ke zdražení tepla 
v  prostějovských domácnostech. Oby-
vatelům bytů napojených na městské 
výtopny se v roce 2012 zdraží teplo jen 
o 2,5 %.

„Vlivem navýšení ceny plynu a DPH 
od příštího roku odsouhlasila Rada měs-
ta Prostějova pro rok 2012 cenu za teplo 

v částce 583 korun včetně DPH za 1 gi-
gajoule (ze stávajících 570 korun), což 
je navýšení o dvě a půl procenta. Je to 
na hranici ekonomických možností Do-
movní správy, kdy ale snahou města je 
především snížit dopad zdražování na 
občany. Zároveň však tímto nejnižším 
možným zdražením chceme eliminovat 
trend odpojování bytových družstev od 
centrálních výtopen,“ vysvětluje starosta 

města Prostějova Miroslav Pišťák s  tím, 
že v současné době se navíc výrazně mění 
poměr mezi cenou plynu pro malood-
běratele a velkoodběratele. „Už dnes činí 
tento poměr více než 30% ve prospěch 
velkoodběratelů, čímž se ekonomická vý-
hodnost vlastních kotelen stává spornou,“ 
pokračuje Pišťák. K tomu všemu je třeba 
přičíst ještě aspekt ekologický a zdravotní. 
„Nechceme mít na sídlištích desítky ma-

lých kotelen s  komíny na úrovni střech, 
kde jsou toxické oxidy dusíku vypouštěny 
přímo do oken panelových domů,“ dodá-
vá prostějovský starosta Miroslav Pišťák.

A jak je to s „malými“ kotelnami v zá-
padní Evropě? Tam je zaznamenán spíše 
trend odběratelů připojovat se k centrál-
nímu vytápění, což je nejkomfortnější a 
ekonomicky nejvýhodnější způsob vytá-
pění. -jg-

CENY TEPLA PŮJDOU NAHORU – V PROSTĚJOVĚ JEN O 2,5 %

Cena vody platná od 1. 1. 2012: (údaje v Kč/m3)

Prostějovsko 2011 
 bez DPH

2012
bez DPH

2012
včetně DPH 14 %

vodné 32,55 33,27 37,93

stočné 26,84 30,87 35,19

vodné + stočné 59,39 64,14 73,12

Výše vodného a stočného pro rok 2012 INZERCE

Od 1. ledna příštího roku schválila 
vlastnická společnost Vodovody a kanali-
zace Prostějov, a.s. novou cenu pro vodné 
a stočné. 

Ke zvýšení ceny dochází v  souvislosti 
s  vlivem nákladů na opravy technologic-
kých celků čistíren odpadních vod. Kromě 
vlivu infl ace, se zde promítá zejména růst 
nájemného pro vlastnickou společnost Vo-
dovody a kanalizace Prostějov, a.s., které 
slouží k zajištění zdrojů na fi nancování ob-
novy infrastrukturního majetku se vztahem 
k vodě odkanalizované. 

Kromě uvedených vlivů je nezanedba-
telný i nárůst nové sazby DPH z dosavad-
ních 10 % na 14 %. Celková výše vodného 
a stočného pro domácnosti na Prostějovsku 
vzroste oproti loňské ceně s nižší daní o cel-
kových 11,9 %. 

Zatímco letos většina obyvatel Prostějov-
ska zaplatí za 1 000 litrů vodného a stočného 
65,32 Kč (s DPH 10 %), tak od nového roku 
to bude v celé tarifní oblasti 73,12 Kč (s DPH 
14 %) za 1 m3. Schválené zvýšení cen má do-
pad na fi nanční situaci průměrné čtyřčlen-
né rodiny ve výši 74,- Kč za měsíc.

Základní charakteristiky:
Kdo může žádat 
(příjemci podpory)

malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období 
aktivity (projekt) podniku se projevují ve Zpracovatelském průmyslu podle CZ – 
NACE uvedených v příloze č. 1 výzvy

Kolik lze získat na jeden 
projekt
(forma a výše podpory)

dotace 1 – 20 mil. Kč 
50-60 % ze způsobilých výdajů 
procentuální výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-2013 

Jaké výdaje je možné 
podpořit
(způsobilé výdaje)

dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení včetně software 
zajišťujícího jejich funkčnost, které nebyly předmětem odpisu 
dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí 
souvisejících s nákupem strojů a zařízení 

Specifika a omezení projekt žadatele musí být realizován v regionech  uvedených v příloze č. 3 výzvy 
– Podporované regiony   
nebude podpořena technologie, která je fi nancovaná pomocí leasingu 

Systém sběru žádostí kolový (výsledky budou zveřejněny až po vyhodnocení všech žádostí) 
Více informací naleznete zde: http://www.czechinvest.org/rozvoj-vyzva-iii-i-prodlouzeni
Nebo se můžete informovat přímo v kanceláři Okresní hospodářské komory v Prostějově, tel. 

č. 582332489.   Helena Chalánková, ředitelka OHK v Prostějově

26. ledna 2012 - Malá důchodová reforma a související změny v důchodovém 
pojištění – zaměřeno na praktické vyplňování ELDP

OHK pořádá odborný seminář k Malé důchodové reformě, který bude především zaměřen na 
praktickou část – tzn. na správné vyplňování ELDP s uvedením praktických příkladů a na veške-
rou související problematiku. Přednáší zkušená lektorka a odbornice na důchodové pojištění Bc. 
Taťána Sojková. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 26. ledna 2012 od 9 hodin v Národním domě 
Prostějov.  V případě zájmu je nutné potvrdit účast na OHK, kde získáte podrobné informace.  
Tel. č. 582332721, 582332489, email: ohkpv@ohkpv.cz  Doporučujeme včasnou rezervaci místa.

Okresní hospodářská komora v Prostějově přeje všem svým členům, partnerům, kolegům a 
přátelům příjemné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v No-
vém roce 2012!

Okresní hospodářská komora v Prostějově informuje:
Program ROZVOJ – dotace nově i pro podnikatele Prostějovska!
Dne 15.11.2011 byla vyhlášena III. Výzva 

– I. prodloužení do programu Rozvoj /Ope-
rační program podnikání a inovace/.

Program Rozvoj je určen na nákup strojní-
ho vybavení a tentokrát je pro malé a střední 
fi rmy v celém Olomouckém kraji.

Příjem elektronických registračních žádostí 
bude zahájen 15. ledna 2012 prostřednictvím 
internetové aplikace eAccount a ukončen 28. 
února 2012. Alokace pro tuto Výzvu je 700 
mil. Kč.

Správce programu si vyhrazuje právo 
předčasně ukončit příjem registračních 
žádostí v případě, kdy fi nanční objem 
podaných registračních žádostí přesáhne 
částku 2,5 mld. Kč, a to bez předchozího 
upozornění. Registrační žádosti podané 
po překročení zmiňované částky budou 
z  dalšího hodnocení vyřazeny. Z  tohoto 
důvodu doporučujeme podnikatelům 
podat žádost co nejdříve, předpokládá 
se velký zájem.

„Where is Christmas?! Kde jsou 
ty Vánoce?“ ptala se více než pa-
desátka účinkujících z řad studen-
tů Angličtiny pro děti Prostějov 
ve čtvrteční podvečer 8. prosince 
v prostějovském divadle. Studenti 
připravili krátkou skeč o tom, jaké 
by to bylo, kdyby Vánoce nebyly, a 
co všechno je možné udělat pro to, 
abychom Vánoce přilákali! 

Celá tato minihra byla dílem impro-
vizace a dílem rámcové přípravy v rám-
ci výuky angličtiny pod vedením Dany 
Šlézarové, lektorky Angličtiny pro děti 
Prostějov. Hra byla pouze v angličtině s 
výjimkou podtitulků pod jevištěm. Děti 
komunikovaly a reagovaly na podněty 
a dotazy Evy Šmídové, autorky hry, lek-
torky a manažerky Angličtiny pro děti 

Prostějov. Publikum z řad rodičů, pra-
rodičů a přátel se dozvědělo, že některé 
děti mají Vánoce rády, ale některé se bez 
nich i obejdou. Co na Vánoce zabírá, co 
je dobré lákadlo, a naopak že nuda a špat-
ná nálada je ztrátou času. Přelomem ve 
hře byl vstup Vánoc v podobě mladého 
teenagera (off spring Christmas), který 
převzal tento business a dobrá zpráva?! 
Rozhodně se mu hodlá do budoucna vě-
novat. 

„Doufáme, že váš čas s Angličtinou 
pro děti, patřil k těm dobrým zážitkům v 
roce 2011,“ podotkla Eva Šmídová.

Angličtina pro děti Prostějov/Helen 
Doron Early English přeje vše NEJ do 
nového roku 2012. 

Více foto z divadla najdete  na webu: 
anglictinaprodetiprostejov.cz. 

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV
– HELEN DORON EARLY ENGLISH
ČEKALA V DIVADLE NA VÁNOCE!
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Pane náměstku, v jakém rozsahu bude 
zajištěna dopravní obslužnost v  našem 
kraji v příštím roce a jaký je plánovaný 
objem fi nančních prostředků?

Jsme jedním z mála krajů, který udrží 
dopravní obslužnost ať již železniční nebo 
autobusovou i v  příštím roce ve stejném 
rozsahu. Co se týká regionální železniční 
osobní dopravy je to zhruba 6 milionů 
tzv. vlakokilometrů. Autobusová doprava 
bude také v příštím roce opět ve srovnatel-
ném rozsahu zhruba 18 milionů kilome-
trů. Předpokládané náklady na dopravní 
obslužnost v  roce 2012 jsou plánovány 
ve výši asi 781 milionů korun. Navýšení 
o zhruba 37 milionů korun oproti tomu-
to roku je způsobeno zejména z  důvodu 

změny sazby DPH a nákladových vstupů 
například ceny energií. Opět zdůrazním, 
že tyto nemalé fi nanční prostředky vyna-
ložené na dopravní obslužnost v průběhu 
roku u dopravců pravidelně kontrolujeme 
včetně dozoru kvality poskytovaných služeb 
v souladu s příslušnými právními předpisy a 
uzavřenými smlouvami. Pokud jsou skuteč-
né ztráty dopravce nižší než poskytnuté zá-
lohy, vrací dopravce přeplatek na účet Olo-
mouckého kraje. Postupně jsme uskutečnili 
s dopravci mnoho jednání, aby vynaložené 
fi nanční prostředky byly pro Olomoucký 
kraj co nejnižší a efektivně vynaložené. Uza-
vřené „Memorandum o zajištění stabilního 
fi nancování dopravní obslužnosti veřejnou 
regionální železniční osobní dopravou“ za-

ručuje účast státu na provozování železnič-
ní osobní dopravy v  jednotlivých krajích. 
Závazkem krajů je, že navyšování fi nanční 
úhrady z rozpočtu kraje se týká pouze infl a-
ce. Stát již v letošním roce na rozdíl od kraje 
nenavyšoval o infl aci a kraj byl nucen tento 
rozdíl dopravci kompenzovat i pro příští 
rok. Což je pro nás o 5 milionů korun navíc. 
Toto „Memorandum“ se snaží současná vlá-
da neustále zpochybňovat a nedodržovat 
dohodnuté fi nanční plnění. Přitom to jsou 
peníze na úhradu ztrátových regionálních 
tratí určené pro fi rmu ČD, a.  s., stopro-
centně vlastněnou státem.  

            Mgr. Alois Mačák, MBA
 náměstek hejtmana Olomouckého kraje 

     a člen Rady města Prostějova

Na aktuální téma: 

Upozorňujeme občany, že letošní svoz 
bionádob končí sobotou 31.12.2011 a 
navazovat budou svozy opět každý druhý 
týden v sobotu od 7,00 hod. ( tj. 14.1., 
28.1., 11.2., 25.2. atd.). 

Dále sdělujeme, že město má stále 
k dispozici několik desítek bionádob a 
kompostérů. Zájemci si je mohou vyzved-
nout v pondělí 16. 1. 2012 na sběrném 
dvoře na Průmyslové ul. ve Vrahovicích 
v době od 14,00 do 17,00 hod. do vydání 
zásob.

Co ukládat do bionádob?

Do bionádob patří tráva, drny, listí, 
jehličí, zbytky rostlin, kořeny a listy zele-
niny, shrabky ze záhonů a trávníků, zemina 
z květináčů, odpad z řezu keřů i stromů 

(nastříhaný či štěpkovaný), kusové dřevo 
včetně přirostlé kůry, nepřirostlá kůra, seno, 
sláma, piliny, zbytky zeleniny, ovoce, odpad 
z kuchyně rostlinného původu, spadané 
ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů), 
pytlíky od čaje a kávová sedlina.

Co do bionádob nepatří?

Tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z 
kuchyně živočišného původu, maso, kosti, 
uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné 
a jiné odpady. Po dohodě s kompostárnou 
neukládejte do popelnic ani skořápky z 
vajíček.

Dále upozorňujeme občany, aby biood-
pad neukládali do bionádob v igelitových 
pytlích. 

-ik-

Svoz bionádobSvoz bionádob

Veřejné záchodky 
na Vápenici 

byly uzavřeny
Upozorňujeme občany a návštěvníky 

města, že veřejné záchodky v  ulici Vá-
penice jsou uzavřeny. Byly proto odstra-
něny příslušné informační tabule, které 
nahradily štítky na vstupu do WC s infor-
mací o uzavření. Nejbližší záchodky pro 
veřejnost se nacházejí v ulici Knihařská. 
Odkazují na ně 3 nové směrové značky.  
V  průběhu provozní doby městského 
úřadu mohou občané využít i záchodky 
na radnici.  -jg-

Sdělení klientům odboru 
sociálních věcí Městského 

úřadu Prostějov
Upozorňujeme tímto klienty odboru 

sociálních věcí Městského úřadu Prostě-
jov, že v souvislosti se sociální reformou 
I. týkající se nepojistných sociálních sys-
témů, přechází agenda dávek hmotné 
nouze a dávek sociální péče pro seniory a 
zdravotně postižené občany od 1. 1. 2012 
na Úřad práce České republiky. V záleži-
tostech výše uvedených příspěvků je tedy 
třeba se dále obracet na Krajskou poboč-
ku Úřadu práce – kontaktní pracoviště 
Prostějov, Lutinovova Mgr. Jaroslav Svozil, 

                                               vedoucí OSV

Dočasná změna 
provozní doby 

botanické zahrady
Až do konce letošního kalen-

dářního roku, tedy do 31. 12. 
2011, dochází z  důvodu dlou-
hodobé nemoci pracovníka bo-
tanické zahrady ke zkrácení její 
provozní doby. 

Nově je stanovena otevírací 
doba od 7:15 do 15:00 hodin. 

Děkujeme za pochopení -jg-

Finanční úřad v Prostějově upozorňuje 
daňové poplatníky  na některé  změny  zá-
kona č. 338/1992 Sb, o dani z nemovitos-
tí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
ZDNE), které začnou platit  od 1.1.2012.  

Na základě  zákona č. 212/2011 Sb., 
kterým se mění  ZDNE, došlo ke stanove-
ní nových sazeb daně za „zpevněné plo-
chy pozemků, užívané k  podnikatelské 
činnosti nebo v souvislosti s ní, sloužící 
pro:

1. zemědělskou prvovýrobu, lesní a 
vodní hospodářství (1,00 Kč/m2, ozna-
čení druhu pozemku X) 

2. průmysl, stavebnictví, dopravu, 
energetiku, ostatní zemědělskou výro-
bu a ostatní  podnikatelskou činnost 
(5,00 Kč/m2, označení druhu pozem-
ku Y).

„Zpevněnou plochou pozemku“ se 
v  tomto zákoně rozumí pozemek nebo 
jeho část v m2  evidovaný v katastru  ne-
movitostí s druhem pozemku ostatní plo-

cha nebo zastavěná plocha a nádvoří,  je-
hož povrch je zpevněn stavbou bez svislé 
nosné konstrukce.

Tento zákon rovněž stanoví, že „před-
mětem daně ze staveb dále nejsou stav-
by zpevněných ploch pozemků “.  

Takzvané „plošné stavby“, tedy zpev-
něné plochy pozemků, které jsou ze sta-
vebního hlediska stavbami (např. byly 
jako stavby kolaudovány), nebudou  od 
1.1.2012 předmětem daně ze staveb, ale 
stanou se předmětem daně z pozemků.     

Vlastníci zpevněných ploch pozemků, 
užívaných k podnikatelské činnosti nebo 
v souvislosti s ní,  zohlední výše uvedené 
změny zákona o dani z nemovitostí  po-
dáním  daňového přiznání k dani z ne-
movitostí v termínu do 31.1.2012.   

V případě potřeby jsou připraveni pra-
covníci fi nančního úřadu poskytnout po-
platníkům v dané věci odbornou pomoc. 

   Ing. Pavel Michalec, MBA
 ředitel Finančního úřadu v Prostějově

Změny u daně z nemovitostí od 1. 1. 2012

Sdělení k poplatku 
za komunální

 odpad
Upozorňujeme občany města Pro-

stějova, kteří nemají k dnešnímu dni 
zaplacen poplatek za komunální od-
pad, aby tak učinili co nejdříve (splat-
nost poplatku byla 30. 6. 2011). 

V případě nezaplacení tohoto poplat-
ku vznikne nedoplatek, který bude vy-
máhán v souladu s platnými právními 
předpisy.

V případě dotazů ohledně způsobů 
placení poplatku za komunální odpad 
se můžete obrátit na referentky eviden-
ce poplatků a plateb Finančního odbo-
ru Městského úřadu Prostějov :

pí. Soldánovou (tel. 582329103,
e-mail : katerina.soldanova@prostejov.
eu )

pí. Kubovou (tel. 582329105, e-mail : 
jirina.kubova@prostejov.eu)

Výše poplatku za komunální 
odpad pro rok 2012

je navrhována ve stejné výši jako pro 
rok 2011, tedy částka 492 Kč na osobu 
a rok.

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

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

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí MěÚ Prostějov

Sváteční provozní doba RIC:
24. 12. 2011  ZAVŘENO
25. 12. 2011  ZAVŘENO
26. 12. 2011  ZAVŘENO
27. 12. 2011  9:00 – 17:00
28. 12. 2011  9:00 – 17:00
29. 12. 2011  9:00 – 17:00 
30. 12. 2011  9:00 – 17:00 
31. 12. 2011  ZAVŘENO
  1.   1. 2012  ZAVŘENO

Regionální informační centrum o vánočních 
a novoročních svátcích uzavřeno

21. prosince 201121. prosince 2011 77
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Prostějovská Nová radnice, architek-
tonický skvost a charakteristický symbol 
města, je známá daleko za jeho hrani-
cemi. Přestože si to mnozí Prostějované 
dnes již ani neuvědomují, nebylo tomu 
tak vždy – v minulosti radnice v Prostě-
jově nesídlila stále na dnešním místě. 

Původním objektem radnice byla 
budova dnešního Muzea Prostějovska 
v  sousedství kostela Povýšení svatého 
Kříže na východním konci náměstí To-
máše Garrigua Masaryka. Tato pro měs-
to charakteristická stavba s  výrazným 
hlavním schodištěm a atikou s  motivy 
vlaštovčích ocásků byla postavena prostě-
jovskými měšťany v renesančním slohu (s 
některými ještě gotickými prvky) za Jana 
z Pernštejna v letech 1521 - 1530. Po vel-
kém požáru města v roce 1697 byla pře-
stavěna a původní otevřené schodiště na 
severní straně bylo zastřešeno do dnešní 
podoby lodžie. Ve 20. století byla budo-
va dále částečně upravována – v podloubí 
schodiště byly zrušeny drobné krámky a 
celé přízemí bylo zazděno, za slepou ati-
kou bylo nadstavěno patro výstavních 
sálů a navazující boční křídlo bylo nově 
zastřešeno a upraveno. Na jeho jižní fasá-
du, směrem k  tržnici, sem byl druhotně 
přenesen ze Staré valchy na Poděbradově 
náměstí (v 19. století významného cent-
ra prostějovského vlasteneckého života,  
později tržnice – byla zbourána v  roce 
1929) dvojitý empírový kamenný portál 
s plastickou výzdobou. Mnohem cennější 
je však krásně zdobený edikulový portál 

s  reliéfy městských práv, umístěný nad 
schodištěm při hlavním vstupu do muzea 
směrem z  lodžie, pocházející již z  doby 
renesance - z roku 1539.

Svému původnímu účelu sloužila Stará 
radnice do roku 1850. Později zde sídlil 
přechodně okresní soud (městské vězení 
bylo umístěno v  budově hradební baš-
ty na nároží Školní a Šerhovní ulice) a 
sídlo městské rady a obecní správy bylo 
po krátkém intermezzu v domě č. 17 na 
Žižkově náměstí (nárožní dům do Mou-
řenínské ulice - dnešní ulice U Spořitelny) 
přeneseno do budovy staré sýpky a dřívěj-
šího městského chudobince a špitálu ve-
dle valchy na Poděbradově náměstí (tato 
radnice dnes již neexistuje – od konce 
70. let minulého století zde stojí budova 
Moděvy Konice). Tamní prostory nejen 
že nebyly dostatečně důstojné, ale ani ne-
poskytovaly potřebný prostor pro úřední-
ky a jednotlivé městské agendy a proto se 
(zejména po velkém vítězství české strany 
ve volbách roku 1892, kdy se rychle se 
rozvíjející a hospodářsky významný Pro-
stějov stal největším moravským městem 
s českou správou) intenzivně hledalo nové 
řešení. Nakonec byla zakoupena budova 
tzv. starých kasáren a sousedící dům na 
západním okraji hlavního náměstí a v le-
tech 1911 – 1914 podle projektu profesora 
brněnské české techniky Karla Huga Kep-
ky zde bylo vystavěno nové, prostorné a 
důstojné sídlo městského úřadu. Asyme-
trickému historizujícímu průčelí monu-
mentální budovy radnice dominuje 66 m 
vysoká věž s orlojem, uvnitř se nacházejí 

bohatě zdobené, převážně secesní interié-
ry. Celá stavba je výsledkem práce zejmé-
na prostějovských řemeslníků - stavební 
fi rmy Konečný a Nedělník, sochaře Josefa 
Bernauera, štukatéra Vladimíra Pleské-
ho, nábytkáře Roberta Kořalky a známé 
kovotepecké fi rmy Vulkania. V  letošním 
roce Nová radnice oslavila 100. výročí 
položení svého základního kamene.

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

Prostějov
Státní okresní archiv Prostějov 

a archiv oddělení památkové péče MěÚ

(malé předvánoční ohlédnutí k výročí zahájení stavby Nové radnice)

Stará radnice počátkem 20. století (pohled jihovýchodním směrem).

Drobné krámky pod lodžií Staré 
radnice (počátek 20. století).

Přechodná radnice na Žižkově nám. č. 17 (uprostřed)
Idylický klid před radnicí na Poděbradově náměstí - vlevo od ní vchod do 
městské elektrárny, vpravo Stará valcha (konec 19. stol.)

Pohled z nároží Žižkova náměstí na západní stranu náměstí Františka Jose-
fa před výstavbou Nové radnice (počátek 20. století).

Pohled na západní stranu náměstí Františka Josefa před výstavbou Nové 
radnice (počátek 20. století).
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RWE soutěž Dobrovolní hasiči roku 
2011 je dobojována, ceny jsou rozdány. 
Do fi nále soutěže, o jejímž vítězi rozhod-
la ve druhém kole veřejnost svými hlasy, 
se probojovala jednotka SDH Vrahovice. 
V rámci oblasti Jižní Morava nasbírali 
nejvíce hlasů hasiči z Brna-Bohunic, Vra-
hovická jednotka skončila na skvělém 
druhém místě!

O výhru 100 000 korun pro každého ví-
těze ve čtyřech kategoriích soupeřili mezi 
sebou hasiči z Moravy a Slezska. Soutěžili ve 
dvou kolech. V prvním vybrala odborná po-
rota tři fi nalisty v každé kategorii. V druhém 
kole o vítězích rozhodlo veřejné hlasování na 
webu pořadatele Magnus Regio s.r.o, která 
je vydavatelem Moravského hospodářství. 

Peníze mohou podle pravidel hasiči využít 
na obnovu techniky nebo k preventivním 
akcím požární ochrany.„Jsme rádi, že jsme 
mohli ocenit záslužnou práci hasičů. Soutěž 
měla velký úspěch, proto už plánujeme další 
ročník,“ uvedl tiskový mluvčí Jihomoravské 
plynárenské, a.s. Jiří Bezděk.

Ani další dva fi nalisté nevyšli naprázdno. 
Díky štědrosti generálních partnerů, kterými 
jsou členové RWE Severomoravská plyná-
renská, a.s. a Jihomoravská plynárenská, a.s. 
si odměnu 20 a 10 tisíc korun odnesly také 
sbory na druhém a třetím místě. 

„Stotisícová výhra byla lákavá, měli by-
chom na pořízení nového vybavení. Ale i tak 
jsme spokojeni, získali jsme nějaké penízky 
na dovýbavu,“ konstatoval smířlivě velitel 
jednotky Miroslav Vantuch.   -jap-

Hasiči z Vrahovic druzí v anketě Dobrovolní hasiči roku 2011

INZERCE

dne: 20. ledna 2012 v 9.00 hod.
v budově Okresního soudu v Pros-

tějově na Sídlišti svobody č. 3967/blok 
VI.

(bývalá budova statistického úřadu 
– proti sběrnému dvoru)

Registrace zájemců o dražbu od 
8.30 hod. do 9.00 hod.

Dražbu řídí soudní vykonavatel/
ka. Podle § 329, odst. l o.s.ř. soudci, 

zaměstnanci soudů, povinný ani man-
želka povinného nesmějí dražit.

Dražené věci: BTV THOMSON, 
úhl. 55 cm, bez dálkového ovládání, 
vyvolávací cena 1,-- Kč 

Prohlídka dražených věcí: Pouze v den 
konání dražby po dobu registrace na mís-
tě dražby. Vydražené věci si vydražitel 
převezme ihned po ukončení dražebního 
dne, popřípadě následující úterý.

OKRESNÍ SOUD V PROSTĚJOVĚ
DRAŽBA MOVITÝCH VĚCÍ

Přehled umístění podle kategorií a oblastí:
Jednotky sborů dobrovolných hasičů oblast JIH

1. místo BRNO-BOHUNICE okres Brno-město
2. místo PROSTĚJOVA-VRAHOVICE okres Prostějov
3. místo KOBYLÍ okres Břeclav

Jednotky sborů dobrovolných hasičů oblast SEVER
1. místo PRLOV okres Vsetín
2. místo BOHUŇOVICE okres Olomouc
3. místo POLICE okres Vsetín

Sbory dobrovolných hasičů oblast JIH
1. místo VLČNOV okres Uherské Hradiště
2. místo DRNOVICE okres Vyškov
3. místo VÍTONICE okres Znojmo 

Sbory dobrovolných hasičů oblast SEVER
1. místo LOBODICE okres Přerov
2. místo PSTRUŽÍ okres Frýdek-Místek
3. místo TROUBKY okres Přerov

Jednotka SDH Vrahovice při společném cvičení IZS Dálnice 2011.

V Prostějově byl založen Klub historický 
a státovědný na ustavující Valné hromadě 
konané  dne 10. listopadu 2011, která se 
konala v sále Státního okresního archivu v 
Prostějově.

Byly schváleny Stanovy, zvolen výbor, re-
vizní komise a projednáno zaměření a námě-
ty na budoucí činnost klubu. 

Starostou klubu byl zvolen PhDr. Miro-
slav Macík, starožitník, majitel starožitnic-
tví DECO v Prostějově, místostarostkou 
PhDr. Dagmar Roháčková, ředitelka Státní-
ho okresního archivu. Mezi 18 přítomnými 
zakládajícími členy byl i starosta města Mi-
roslav Pišťák. 

Posláním Klubu bude popularizace kultur-
ního dědictví a významných osobností města 
a regionu, šíření a udržování zájmu o dějiny 
města a regionu, úcta k prostějovanství. 

Cílem je péče o odkaz vynikajících osob-
ností města, publikační činnost, přednášková 
činnost, podpora ochrany památek a doku-

mentů k historii města a regionu a podpora 
badatelské a odborné činnosti studentů ve 
společenskovědních oborech.

Nově založený Klub historický a státověd-
ný tak navázal na činnost Klubu historického 
a státovědeckého v Prostějově, založeného 
právě před devadesáti lety v roce 1921 před-
ními osobnostmi společenského a politické-
ho života v Prostějově. Prvními představiteli 
Klubu tehdy byli zvoleni prof. Ambrož Soška, 
náměstek starosty města a první předseda 
Klubu, JUDr. Cyril Svozil, obhájce, místo-
předseda a prof. Josef Simon, spisovatel, zvo-
lený jednatelem Klubu. 

Mezi zakládajícími členy byli: J. F. Buček, 
kihkupec, Ing. Josef Kovařík, průmyslník, 
MUDr. Josef Mathon, primář, Karel a Lam-
bert Wichterlovi, průmyslníci, Dr. Štěpán 
Kožušníček, profesor, Václav Janka, komerční 
ředitel, JUDr. František Znojil, advokát, Otto 
Glacner, notář a řada dalších. Původní klub 
ukončil svoji činnost v roce 1949. -kk-

Založen Klub historický a státovědný 

 Ve čtvrtek 15. března 2012, se od 15.00 
hodin v  Městském divadle Prostějov usku-
teční 13. oblastní kolo přehlídky Prostějovská 
MATEŘINKA. 

Festival je zařazen do seznamu akcí akredito-
vaných Ministerstvem školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR a zároveň je vyhlášen metodickou 
akcí pro učitelky mateřských škol. Cílem pro-
jektu je přispívat k rozvoji osobnosti dítěte před-
školního věku, s důrazem na tvořivost, aktivitu, 
citlivost vůči druhým lidem i vůči životnímu 
prostředí. Pomáhat upevňovat význam rodiny 
jako nenahraditelného pilíře lidské společnosti 
a napomáhat rozvoji vzájemné spolupráce mezi 
školou a rodinou. Vytvářet prostor pro výměnu 
zkušeností a odborných poznatků mezi pra-
covníky v oblasti předškolní výchovy a zároveň 

pomoci zvýraznit pozici předškolního školství 
v rámci celkového výchovně vzdělávacího sys-
tému v České republice. MATEŘINKA je ur-
čena pro děti od 3 do 7 let a délka vystoupení 
by neměla přesáhnout 5 minut. Hudební, po-
hybová, dramatická či jiná vystoupení, mohou 
být koncipována i jako společná s rodiči, sou-
rozenci, případně s  jinou skupinou dospělých 
nebo starších dětí. Fantazii se meze nekladou. 
Záštitu nad festivalem převzalo Ministerstvo 
školství mládeže a tělovýchovy, Česká komise 
pro UNESCO a zastupitelé města Prostějova. 

Přihlásit se můžete  telefonicky na čísle 
724101563, emailem skolka@quick.cz  nebo 
písemně na adrese Speciální mateřská škola, 
Mozartova 30, 796 01 Prostějov.

Jachník Tomáš, organizátor

MATEŘINKA 2012



CCU nabízí již několik let zájmové vzdě-
lávání pro veřejnost. V  posledních dvou 
letech se zapsalo především svou nabídkou 
počítačových kurzů pro senio-
ry, kterých se dosud zúčastnilo 
více než 150 mužů i žen z Pro-
stějova i z jeho okolí a které na-
víc fi nančně podporuje město 
Prostějov.

I na jaře 2012 opět zorgani-
zujeme dvě osvědčené úrovně 
– kurz pro úplné začátečníky a 
pokračující kurz pro začáteční-
ky, novinkou budou specializo-
vanější kurzy zaměřené na práci 
s „fl eškou“ a na zpracování pří-
loh včetně fotografi í.

Druhým rokem úspěšně pokračuje Vý-
tvarný kruh pro dospělé, který v  letošním 
roce navštěvuje téměř 20 účastníků v  širo-

kém věkovém spektru, a oblibu si našel i letos 
poprvé zahájený Kruh paličkování.

Ve spolupráci s lékaři a s léčiteli připra-
vujeme pro širokou veřejnost 
novinku - jarní cyklus předná-
šek od února do května  2012 
„Cesta k  celkovému zdraví“, 
kde se dozvíte z  několika úhlů 
pohledu, jak vnímat nemoci, 
které nám přicházejí do života, 
jak uvidět a aktivovat uzdravují-
cí síly našeho těla a jak si udržet 
duševní i tělesnou rovnováhu. 
Určitě můžeme prozradit, že naše 
pozvání přijali také Mgr. Jarmila 
Podhorná či pan Miroslav Hra-
bica, léčitel, autor řady knih se 

zdravotně-duchovní tématikou. O termínech 
Vás budeme včas informovat v denním tisku 
nebo je najdete  na adrese: http://cmg.pro-
stejov.cz/ccu/.

Významnou nabídkou pro širokou ve-
řejnost jsou rekvalifi kační počítačové 
kurzy v  rozsahu 40 a 80 hodin, urče-
né pro maminky po mateřské dovolené 
a pro ty, kteří pro svou práci potřebují 
ovládat uživatelsky počítač a běžně po-
užívané programy sady Microsoft  Offi  ce, 
internet a poštu.

Pokud máte zájem o některý z kurzů, mů-
žete se přihlásit u: Mgr. Taťána Ságlová, 
tel: 582 302 555 nebo emailem na adresu: 
saglova@cmg.prostejov.cz. Více informací 
naleznete na: http://cmg.prostejov.cz/ccu/.
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Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském 
gymnáziu a mateřské škole v Prostějově gymnáziu a mateřské škole v Prostějově 

Ve dnech 3.10.-25.10.2011 probíhal 
ve Střední zdravotnické škole Prostě-
jov kurz „Odpovědným přístupem ke 
svému zdraví, k vitalitě a spokojenosti 
ve stáří“.

Lektorkami byly Mgr. Eva Veselá a 
Mgr. Ivana Vychodilová, které svými 
dobře připravenými  a fundovanými 
přednáškami dokázaly posluchače 
seznámit s takovými oblastmi zdravo-
vědy, jako jsou kostra a vnitřní orgá-
ny člověka, nemoci a jejich prevence. 
Vhodnou formou přednášek zvládly 

trvale udržet pozornost přítomných. 
Plně si zaslouží naše srdečné poděko-
vání.

Kurz byl smysluplnou a prospěš-
nou akcí, neboť co je pro seniory 
důležitější než jejich zdraví  a spo-
kojenost.

Poděkování plným právem náleží 
také městu Prostějovu, které celou 
akci finančně umožnilo. Rozhodně 
to nebyly peníze vyhozené do větru, 
ale naopak záslužný a chvályhodný 
počin!

František Král, jeden z frekventantů

Kurz zdravky se líbil

Děkujeme za poskytnutí neinves-
tičního příspěvku 25.000 Kč z roz-
počtu Olomouckého kraje pro rok 
2011 na projekt - Červený kříž Pro-
stějov pomáhá nevidomým. Za tyto
prostředky jsme uskutečnili kurzy 
batiky pro nevidomé, kurzy posky-
tování první pomoci a krizové inter-
vence. Výrobky z kurzů jsme prodá-
vali na vánočních trzích na náměstí
T.G.Masaryka spolu s Tyfl ocenterm
Olomouc, pobočka Prostějov.

Chtěla bych touto cestou poděkovat za fi nanční podporu prostějovské radnici a 
mnohým lidem, kteří se podíleli na zajištění našich přednášek. Děkuji za kolektiv 
výboru a za všechny členy Svazu důchodců místní organizace Prostějov.

Scházíme se každý měsíc v Národním domě (umožnila nám to prostějovská rad-
nice). Jsou to přednášky o kultuře, o právu, cestopisné, nebo se zdravotní a naučnou 
tematikou. Tyto přednášky jsou důchodci hojně navštěvovány. Kromě toho chodíme 
na turistiku a pořádáme zájezdy v rámcí našeho regionu . Ještě jednou díky za všech-
ny důchodce!  Týnová Marie

Klub stomiků, o.s. Prostějov děkuje touto cestou městu Prostějovu za poskytnutí 
nevratné veřejné fi nanční podpory, která bude využita na provoz a činnost Klubu a 
jeho členů.  Za Klub stomiků, o.s. Prostějov, H. Schnaubert - jednatel
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děkuje městu Prostějovu za veřej-
nou fi nanční podporu v roce 2011 a za 
grant z projektu Zdravé město Pros-
tějov.

Za tyto fi nanční příspěvky jsme mohli 
v tomto roce uskutečnit akce - 

1/ Okresní a krajské kolo soutěže pro 
děti ze ZŠ - Hlídky mladých zdravotníků 
(soutěž v poskytování první pomoci)

2/ Kurzy poskytování první pomoci 
pro osoby se zdravotním postižením, 
přednášky pro děti ze ZŠ a veřejnost

3/ Propagaci dobrovolného dárcovství 
krve

4/ Divadélko - Jak sněhuláček záchra-
nář ošetřoval medvídka Popletu pro děti 
z MŠ

5/ Kurz batiky pro osoby se zrakovým 
postižením a prodejní  výstavu batikova-
ných výrobků v Městské knihovně

Zároveň děkujeme, že jsme tyto 
akce mohli uskutečnit opakovaně i v 
roce 2010, kde jsme získali od města 
Prostějova veřejnou fi nanční podporu 
a grant v rámci Zdravého města Pros-
tějova na okresní kolo soutěže Hlídky 
mladých zdravotníků a kurzy poskyto-
vání první pomoci pro osoby se zrako-
vým postižením. 
 Ing. Lenka Černochová

ředitelka úřadu Oblastního spolku 
ČČK Prostějov, Milíčova 3

796 01 Prostějov
e-mail : prostejov@cervenykriz.eu

www.cervenykrizprostejov.cz

Město podpořilo 
Podané ruce

Rada města Prostějova vyslyšela žádost pros-
tějovského K-centra provozovaného Sdružením 
Podané ruce a přispěla na nákup sterilního zdra-
votnického materiálu částkou 30 000 korun.

Kontaktní centrum v Prostějově na Vraho-
vické 83 se potýkalo s fi nanční krizí. Ukázalo 
se, že do konce roku 2011 nebude mít pro-
středky  na nákup sterilního injekčního mate-
riálu pro své klienty – drogově závislé. Reálně 
tak  hrozilo riziko šíření infekční chorob. Na 
tuto skutečnost upozorňovali pracovníci cen-
tra již od května letošního roku. Na základě 
žádosti Sdružení Podané ruce, o.s.  o dodateč-
nou dotaci na pořízení zdravotnického mate-
riálu Rada města Prostějov schválila přidělení 
dotace ve výši 30 000 Kč na jeho nákup.

„Požádali jsme Radu města o příspěvek, 
protože hrozilo, že zásoby sterilního materi-
álu nám do nového roku nevystačí. Věděla 
jsem, že jinam se obrátit nemohu a prostřed-
ky z ostatních zdrojů dokážeme získat až od 
ledna,“ říká Iva Velková, vedoucí prostějov-
ského K- centra. „Pokud by od nás drogově 
závislí nedostali sterilní materiál, začali by si 
jehly v partách půjčovat a hrozilo by lavinovi-
té šíření zejména žloutenky jak uvnitř drogo-
vé komunity, tak i mimo ni,“dodává Velková  

Pracovníci prostějovského K-centra svým 
klientům vymění více než 37 000 sterilních 
injekčních stříkaček ročně. Testovat  na in-
fekční choroby se  už nechalo  téměř padesát 
lidí. U některých z nich tak bylo zjištěno one-
mocnění žloutenkou typu C, virus HIV se u 
doposud u žádného z nich neprokázal. 

K-centrum chce  touto cestou poděkovat 
Městu Prostějov za rozhodnutí, které přispívá 
k ochraně veřejnosti před infekčními choro-
bami.  Pokud máte zájem o více informací, 
prosím, kontaktujte nás:

Sdružení Podané ruce, o.s.
K- centrum Prostějov, Vrahovická 83, 

Prostějov, PhDr. Iva Velklová
Mobil: +420 777 916 268

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala za 

dobrou spolupráci všem pracovníkům Sport-
centra-DDM v Prostějově, kteří se nejen letos, 
ale  již několik let podílejí na realizaci projektů 
prevence kriminality jako je letní dětský tábor 
a víkendové výlety pro děti. Velmi si jejich prá-
ce a spolupráce vážím a vizitkou jejich činnosti 
je zcela jistě zájem rodičů i dětí o účast na zmí-
něných akcích. Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová

 manažer prevence kriminality 
 Města Prostějova

Žijeme v zemi, kde lidé netrpí hladem 
ani podvýživou. A přesto, žijí mezi námi 
lidé, kteří mají tu smůlu, že jim byla dia-
gnostikována nemoc zvaná celiakie nebo 
Duhringova dermatitida. A tudíž, za-
kousnout se do křupavého rohlíku nebo 
voňavého chleba je pro ně navždycky tabu. 
A nebýt obchodů se speciálním sortimen-
tem, tito lidé by opravdu hladem mohli 
zemřít. Nezbývá tedy vzít dietu jako sou-
část svého životního stylu. Ví, že ji musí 
dodržovat ne kvůli lékařům, ale proto, 
aby zůstali zdraví. Léčbu si určují sami, 
ovšem ne léky, žádné na tuto nemoc nee-
xistují, pouze stravou. Striktní  celoživotní 
dodržování bezlepkové diety je tudíž zá-
kladním požadavkem a zároveň nejlepším 

předpokladem dobré prognózy celiakie. 
Bezlepkové potraviny jsou ovšem výraz-

ně dražší, než potraviny obsahující lepek, 
a proto se na pultech obchodů neobjevují 
v takovém sortimentu, jak by tito lidé potře-
bovali. To, co je pro každého občana tohoto 
státu základní potravinou  - chléb, pečivo, 
těstoviny (obyčejně jsou tyto potraviny také 
nejlevnější), je pro celiaky „vítr v peněžence“. 
Cena 1 kg bezlepkové mouky se běžně po-
hybuje kolem 100 – 150 Kč, za 4 malé hous-
ky celiak zaplatí 80 Kč. Bezlepkové potraviny 
jsou v průměru 10 – 15x dražší než lepkové 
potraviny. 

Celiakie je geneticky podmíněné one-
mocnění, takže není výjimkou, že v rodině 
je tato nemoc diagnostikována nejdříve dě-

tem a potom dospělým. Poctivé dodržová-
ní bezlepkové diety je v mnohých rodinách 
ekonomicky neúnosné. 

Pro bezlepkovou dietu je velice důležitá 
informovanost a komunikace. Vaše nemoc 
Vám bude bližší, pokud se o ní dovíte víc 
podrobností. Pokud Vám tedy byla sdělena 
diagnosa celiakie nebo Duhringova derma-
titida, nezoufejte! I bez lepku se dá žít v po-
hodě. Ovšem musíte vědět, jak na to. Rady, 
postřehy a pomoc získáte ve Sdružení rodi-
čů a přátel zdravotně postižených celiakií a 
Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmi-
kráska“, Kostelecká č. 17 v Prostějově. Takto 
nemocní, nebo maminky dětí se schází vždy 
1x za 14 dní na výše uvedené adrese. Na se-
tkáních se můžete  mimo jiné dozvědět o 

výskytu lepku v potravinách, kde byste ho 
nečekali a tím omezit jeho možný přísun. 
V   přátelské atmosféře poznáte nové lidi, 
kteří si předávají vzájemně své neocenitelné 
zkušenosti a vyzkoušené recepty, zkontaktu-
jete se s dalšími bezlepkáři. Je příjemné po-
znat někoho, kdo je na tom stejně, jako Vy. 
Pokud nás navštívíte, máte možnost probrat 
praktické aspekty diety, navzájem si poradit 
a navíc získáte pocit, že v tom nejste sami. 

Telefonní kontakt na nás je:  777 140 734 
nebo 723 509 441.

Tento projekt byl realizován za fi nanční 
spoluúčastiměsta Prostějova.  

Ludmila  Bednářová
předsedkyně Sdružení „Sedmikráska“

SEDMIKRÁSKA informuje

Oblastní spolek ČČK Prostějov
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V  letošním roce byla provedena 
další etapa regenerace sídliště Dol-
ní. „Rekonstrukcí prošly komuni-
kace včetně odvodnění a veřejného 
osvětlení. Nově vybudovány byly 
chodníky, požární přístupy k  pa-
nelovým domům a dětské hřiště,“ 
upřesnil průběh letošní etapy mís-
tostarosta Zdeněk Fišer.

Stavbu pro město Prostějov realizovala 
fi rma EUROVIA CS, a.s. Celkové nákla-
dy etapy jsou 7,3 mil Kč a 4 mil Kč z nich 
tvořila dotace Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. -ORI-

Město Prostějov získalo dotaci z Re-
gionálního operačního programu re-
gionu soudržnosti Střední Morava ve 
výši 11,6 mil. Kč na realizaci projektu 
Rekonstrukce zámku v Prostějově 
pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambro-
se. Žádost o podporu byla podána v 
rámci 16. výzvy k předkládání projek-
tových žádostí o dotaci v podoblasti 
podpory 2.2.3 Infrastruktura pro roz-
voj vzdělávání.

Stavební práce již byly zahájeny 
v dubnu tohoto roku. V dlouhodo-
bě nevyužívaných prostorách pro-
stějovského zámku, jeho západním 

a částečně i  j ižním křídle, probíhají 
rekonstrukce tak, aby zde od září 
roku 2012 mohla probíhat výuka 
základní umělecké školy, taneční-
ho a literárně dramatického oboru.

Nově bude vybudován taneční sál, 
učebny, hygienická zázemí, šatny a 
toalety. Současně bude vybudováno 
nové schodiště a zajištěn bezbariérový 
přístup novým výtahem.

Celkové náklady na realizaci pro-
jektu se předpokládají ve výši cca 27 
mil. Kč. Realizaci stavebních prací 
provádí První litomyšlská stavební a.s. 

-ORI-

Probíhá rekonstrukce prostějovského zámku

K navýšení kom-
fortu uživatelů ledo-
vé plochy došlo na-
hrazením stávajících 
výbojkových svítidel 
za svítidla zářivková. 
Ta umožňují odděle-
ně rozsvěcovat pouze 
části ledové plochy a 
regulovat intenzitu 
osvětlení pro jednotli-
vé druhy sportů. Dále 
byla nainstalována 3 
svítidla, která zajišťují 
tzv. „laserovou show“.

Na základě výsled-
ků výběrového řízení 
stavbu realizovala fir-
ma L.KRET z Mělníka. 
Na celkových nákla-
dech, které dosáhly 4,8 
mil. Kč, se 2 mil podí-
lela dotace poskytnutá 
Ministerstvem financí 
ČR. -ORI-

Osvětlení ledové plochyOsvětlení ledové plochy
Víceúčelové sportovní halyVíceúčelové sportovní haly

Regenerace Sídliště Dolní 

INZERCE



V lednu 2012 uplyne 111 let od narození

Edvarda Valenty (1901 – 1978), prostě-

jovského rodáka, spisovatele, novináře a

cestovatele, kterého v padesátých letech

navštěvoval i „náctiletý“ Václav Havel,

jenž Valentu obdivoval a pro něhož byl

Valenta rádcem a mentorem. 

Komunisté Edvarda Valentu neměli rádi,

dokonce jej krátce věznili a za totality se na

jeho dílo téměř zapomnělo. Dnes bychom

ale my Prostějované měli Valentovi věnovat

obzvláštní pozornost a jeho dílo dobře číst.

V jeho literárním odkazu je zašifrována

spousta kontroverzních vzpomínek na Pro-

stějov začátku dvacátého století, které si

nedovolil vyslovit naplno, a proto je ukryl v

podobě zápletek a motivů do svých románo-

vých děl. 

Většina čtenářů zná útlou vzpomínkovou

knížku Život samé psaní, která vyšla začátkem

sedmdesátých let. Tam vzpomíná Valenta na

manžele Kováříkovy, kteří se o něj po smrti

rodičů starali. Strýc Kovářík byl majitelem

továrny na zemědělské stroje (pozdější Wikov

a Agrostroj) a tetinka Kováříková vedla slu-

žebnictvo v jejich velké vile na dnešním

Náměstí padlých hrdinů (Kováříkova vila).

Jestliže se ve svých vzpomínkách drží Valenta

diplomaticky zpět a čtenář se může jen na

základě lehkých náznaků domýšlet, jak to u

Kováříků vypadalo, v románu Jdi za zeleným

světlem se Valenta s Kováříkovými vypořádal

zcela nekompromisně. Jsou ale v románu

zašifrováni pod jménem Kameníkovi. Továr-

ník Kameník a jeho manželství je prý „nezda-

řené“ od prvního dne. Ostrým perem se Valen-

ta vyrovnává s údajnou „frigiditou“ paní

Kameníkové i její „povrchní zbožností, která je

hloupá, stejně jako vše ostatní čím žije“. Na

rozdíl od skutečných Kováříkových mají

Kameníkovi syna Františka, jehož osudy jsou

ale totožné s osudy malého (synovce

Kováříkových) Edvarda Valenty: „…jednou,

zastihl dvanáctiletý František závozníka Fialu,

jak choval na klíně malou Helenku; tu si

poprvé uvědomil, že nikdy, co je živ, neseděl

nikomu na klíně nebo na ramenou, že ho nikdy

nikdo nepolíbil ani nepohladil. Ale uplynulo

ještě několik dalších let, než se tento stydlavý

údiv proměnil v tichou, pohrdavou nenávist, v

urputnou cizotu, v pocit nesplaceného a

nesplatitelného dluhu, v cosi jako hrozné zmr-

začení, v ostudný znak, jehož nespravedlivé

vpálení je nesmazatelné…“ Valenta tedy neše-

tří ani sebe. Od jeho potomků víme, že v

rodinném životě tápal. Sám si uvědomoval, že

je někdy v předávání lásky limitován – stejně

jako byli jeho pěstouni. Svoje vlastnosti propů-

jčil i jiné postavě ze stejného románu – profe-

soru Šimonovi, jehož chladné chování k vlast-

ní dceři je jedním z důvodů její sebevraždy.

Dcera profesora Šimona je ale zase jen šifra

pro skutečnou dívku, která si stejně jako v

románě „došla v mrazivé zimní noci k rybníku,

vyřezala otvor do ledu a vklouzla dovnitř“.

Byla to sestra Edvarda Valenty, o kterou se

Kováříkovi také starali a která skoncovala se

životem v roce 1917. Rodině Kameníkových

věnuje Valenta v románu velkou část. Informa-

cí o tom, jak byla zařízena vila (benátský dub

jako obložení je v hale Kováříkovy vily

dodnes) a jaká byla atmosféra doma i v

Kováříkově továrně je tam opravdu mnoho.

Nejvíc to ale schytává tetinka Kováříková,

která coby Kameníková nachází sešity

popsané verši a „tehdy ho vždycky popadla za

krk a třásla jím a lomcovala a třískala ho hra-

nou nešťastného sešitu přes kořen marně

uhýbajícího nosu, opojená jeho bezmocností“

nebo „…se na něho vrhala se zběsilou zuři-

vostí a její kostnaté pěsti bily padni kam padni,

v kvapném pravidelném rytmu palic vířících

do bubnu…“. A dále „nedovedla se sama uče-

sat, ba ani obléci, neuměla vařit, dokonce by

nebyla vstoupila sama do obchodu a nakupo-

vala, spíše by umřela hlady…“. Pro úplnost

dodejme, že tetinka Kováříková později za

komunistické totality o všechno přišla a sko-

nčila ve starobinci v prostějovském zámku,

který kdysi patřil jejímu otci. Jsou svědectví,

která praví, že svůj hrozivý osud nakonec nesla

velmi statečně a se ctí. 

I ostatní Valentovy romány jsou plné šifer a taj-

ných vzpomínek. Rozeznat, co je pravda a co

čistá fabulace a „kdo byl kdo“ ve skutečném

životě je veliké dobrodružství. 

Stydlivý Valenta neměl rád sprostá slova, a

když se ve svých skutečných pamětech spolé-

há na diplomatické konstatování, že někdo byl

sprosťák (např.: sazeč tiskárny Lidových

novin), v románu se nezdráhá vykreslit posta-

vu jadrně a do posledního detailu. A proto ten,

kdo by chtěl důkladně prozkoumat atmosféru

v Lidových novinách a jejich fungování, ať

sáhne po románu „Žít ještě jednou“. Sám čte-

nář pak může pátrat a za pomocí ostatních pra-

menů porovnávat, zda náhodou některý z

novinářských kolegů hlavního hrdiny není

Karel Čapek nebo Rudolf Těsnohlídek… 

Nejvíce potěšení ale budou mít z

dešifrování tajných pamětí Edvarda Valenty

přece jen čtenáři z Prostějova. Například v

románu Kvas je obec Ledice ve skutečnosti

Prostějov. Opět se zde Valenta vrací k továr-

níku Kováříkovi a při čtení románu se čtenář

setkává se smetánkou, která se jezdí rekreovat

z Prostějova (Ledic) na Stražisko (Dub) a putu-

je společně s Edvardem po ulicích Prostějova,

od Místního nádraží Rejskovou ulicí do centra

a poznává po cestě figurky tehdejšího Prostě-

jova a jejich charaktery, od lehkých děv z nevě-

stinců a jejich zákazníků přes učitele hudby z

místní hudební školy až po tehdejší místní

honoraci. 

Edvard Valenta projel celou Evropu

i svět. Byl na ostrovech západní Indie i ve Spo-

jených státech amerických a nejdelší kus svého

života prožil v Praze. Až do smrti prý ale mlu-

vil stále s hanáckým přízvukem, ve svých

románech nám jako tajné paměti zanechal v

šifrách necenzurované vzpomínky na dobový

Prostějov a nikdy na svou rodnou obec neza-

pomněl. 

My na něj taky nezapomeňme. 

Vojtěch Pospíšil 
(převzato z časopisu Štafeta)
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Místostarostka Alena Rašková ve víru tance

s účinkujícími

Ředitel knihovny Aleš Procházka provázel

celým kulturním programem

Děti i dospělí se při vystoupení náramně

bavili

Ukázka výrobků klientů byla k vidění i k

zakoupení v prostějovském zámku

Začátkem prosince se v prostějovské kni-

hovně uskutečnila akce Žijí mezi námi, na

níž představili své dovednosti naši zne-

výhodnění spoluobčané. Přítomné obecen-

stvo potěšili hudebními výstupy a všechny

ostatní pak pěknými produkty, které byly k

vidění v prostějovském zámku. „Tak výbor-

nou atmosféru jsem už dlouho nezažila, je

úplně neuvěřitelné, jak nádherný zážitek

dokážou tito lidé připravit. Jsou bezpros-

třední, milí a je na nich vidět, jak se dokážou

radovat ze života přes všechny svoje trable,“

říká místostarostka Alena Rašková.

Akce se konala pod záštitou Zdravého

města Prostějov a podíleli se na ní:

Zámecká kapela – domov Na zámku –
Nezamyslice, Občanské sdružení LIPKA
– Centrum denních služeb, Střední,
základní škola a mateřská škola JISTO-
TA, o. p. s., Tetín, Sociální služby PV, p.
o., denní stacionář, pečovatelská služba,
Střední, základní a mateřská škola Pro-
stějov, Komenského, Centrum sociálních
služeb Prostějov, Lidická ul.,Jaroslav
Knejp – Tyflocentrum Olomouc, pracovi-
ště PV -jg-

Žijí mezi námi

Tajné paměti Edvarda Valenty



SOBOTA 21. LEDNA
15.00 Happy Feet 2 3D
17.30 Happy Feet 2 3D
20.00 Černá hodina 3D

NEDĚLE 22. LEDNA
15.00 Happy Feet 2 3D
17.30 Happy Feet 2 3D
20.00 Černá hodina 3D

PONDĚLÍ 23. LEDNA 
14.00 Kletba Mesíčního údolí
GB/ Maď. 2008, 88 min Režie: Gabor Csupó
17.30 Sherlok Holmes – Hra stínů
20.00 Sherlok Holmes – Hra stínů 

ÚTERÝ 24. LEDNA
17.30 Sherlok Holmes – Hra stínů 
20.00 Sherlok Holmes – Hra stínů 

STŘEDA 25. LEDNA
17.30 Sherlok Holmes – Hra stínů 
20.00 Sherlok Holmes – Hra stínů 

ČTVRTEK 26  LEDNA
17.30 Přizdis*áči
anglická komedie
Čtveřice anglických teenagerů na dovolené
– bez rodičů, učitelů – ale bohužel bez
peněz….
Režie: Ben Palmer, 97 min, české titulky, pre-
miéra, mládeži přístupný
20.00 Love
slovenské milostné drama
Doteď jsi se vezl, dál musíš jít sám….
V hl. rolích M. Nemtuda, K. Svarinska, J.
Gogál, D. Cinkota, Tina, režie: J. Kroner,
90 min, slovenské znění, premiéra, nevhod-
ný pro mládež do 12 let

PÁTEK 27. LEDNA
17.30 Přizdis*áči
20.00 Love 

SOBOTA 28. LEDNA
15.00 Mupeti
americký animovaný film
Postavičky – které děti znají i z televize… tentok-
ráte v kině!
Režie: J. Bobin, 93 min, český dabing, premiéra,
mládeži přístupné 
17.30 Mupeti
20.00 Přizdis*áči 

NEDĚLE 29. LEDNA
15.00 Mupeti
17.30 Mupeti
20.00 Přizdis*áči

PONDĚLÍ 30. LEDNA
14.00 R i o
USA 2011, 69 min Režie: Carlos Saldanha
17.30 Vrtěti ženou
anglická komedie 
Historie jednoho vynálezu proti „hysterii“ 
V hl.rolích M. Gyllenhalová, H. Dancy, J.
Pryce, R. Everett. Režie: T. Wexlerová, 100
min, české titulky, premiéra,do 15 let nevhodný 
20.00 Nebezpečná metoda
americké drama 
Krásná pacientka mezi Freudem a Jungem…
V hl. rolích M. Fassbender, K, Knightleyová.
Režie: D.Cronenberg, 99 min, české titulky,
premiéra, do 15 let nepřístupný

ÚTERÝ 31. LEDNA
17.30 Vrtěti ženou 
20.00 Nebezpečná metoda

Změny programu vyhrazeny
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NEDĚLE 1. LEDNA
n e h r a j e m e 

PONDĚLÍ 2. LEDNA
17.30 Šťastný nový rok
americká romantická komedie
Oslavy (alespoň na filmovém plátně) právě
začínají…
V hl. rolích L. J. Bielová, J. Bon Jovi, A.
Kutscher, S. J. Parkerová, M. Pfeifferová, Z.
Efron, R. DeNiro aj. Režie: G. Marshall, 118
min, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný 
20.00 MISSION: IMPOSSIBLE

– GHOST PROTOCOL
americký akční film
Bez plánu. Bez podpory. Bez šance .
V hl. rolích T. Cruise, J. Renner, S. Pegg, T.
Wilkinson, režie: Brad Bird, 139 min, české titul-
ky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný

ÚTERÝ 3. LEDNA
17.30 Šťastný nový rok 
20.00 Mission: Impossible

- Ghost Protocol 

STŘEDA 4. LEDNA 
17.30 Šťastný nový rok 
20.00 Mission: Impossible

- Ghost Protocol 

ČTVRTEK 5. LEDNA
17.30 Šťastný nový rok 
20.00 Rumový deník
americký dobrodružný film 
Johny Depp jako novinář kdesi v Karibiku v 60.
létech…
Režie: B. Robinson, 110 min, české titulky, pre-
miéra, pro mládež do 12 let nevhodný 

PÁTEK 6. LEDNA
17.30 Štastný nový rok
20.00 Rumový deník 

SOBOTA 7. LEDNA
15.00 Žraloci na souši animovaný film
Dobrodružství malých žraločích brášků….
Režie: G. A. Hoe, 92 min, český dabing, pre-
miéra, mládeži přístupný
17.30 Rumový deník 
20.00 Věc: Počátek
americký sci-fi thriller
Vražedná hrozba se skrývá v ledových hlubinách
Antarktidy.
Režie: M. van Heijningen, 103 min, české titul-
ky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný

NEDĚLE 8. LEDNA
15.00 Žraloci na souši 
17.30 Rumový deník
20.00 Věc: Počátek 

PONDĚLÍ 9. LEDNA
14.00 Asterix a vikingové
Fr 2011, 88 min Režie: Simon Wells
17.30 Nechápu, jak to dokáže
americká romantická komedie 
Milující matka, starostlivá manželka, skvělá hos-
podyně a úspěšná manažerka. Je pořád ještě řeč
o stejné osobě ? Ano, je tomu tak….
V hl. rolích S. J. Parkerová, P. Brosnan, K.
Grammer
Režie: D. Mc Grath, 89 min, české titulky, pre-
miéra, mládeži přístupný 
20.00 Poupata
české filmové drama 
Tak trochu jiný vánoční příběh
V hl. rolích V. Javorský, M. Pikusová, M. Šopo-
ská, J. Láska, V. Polívka, D. Syslová, režie: Z.
Jiráský, 94 min, premiéra, pro mládež do 12 let
nevhodný 

ÚTERÝ 10. LEDNA
17.30 Nechápu, jak to dokáže 
20.00 Poupata 

STŘEDA 11. LEDNA
17.30 Nechápu, jak to dokáže 
20.00 Poupata 

ČTVRTEK 12. LEDNA
17.30 Válka bohů 3D
americký fantasy film 
Nejnovější – 3 D – zpracování legend starého
Řecka – Made in U.S.A.
V hl. rolích M. Rourke, H. Cavill, F.
Pintová, J. Hurt, režie: T.Singh, 110 min,
české titulky, premiéra, do 10 let nevhodný
20.00 Válka bohů 3D

PÁTEK 13. LEDNA
17.30 Pina 3 D
koprodukční hudební-taneční film
Film je strhující cestou do světa gest a emocí,
do krajiny duše zobrazené tělem.
Hraje: Tanztheater Wuppertal – Pina Bausch.
Režie: W. Wenders, 100 min, české tiitulky,
premiéra, mládeži přístupný
20.00 Válka bohů 3D

SOBOTA 14. LEDNA
17.30 Pina 3 D 
20.00 Válka bohů 3D

NEDĚLE 15. LEDNA
17.30 Válka bohů 3D
20.00 Válka bohů 3D

PONDĚLÍ 16. LEDNA 
17.30 Lurdy
koprodukční filmové drama
Nač si klást otázky víry, když existuje zázrak.
Režie: J. Hausnerová, 96 min, české titulky, pre-
miéra, pro mládež do 12 let nevhodný
20.00 Přepadení
francouzský thriller
Strhující příběh podle skutečných událostí!!!
Režie: Andres Veiel, 95  min., české titulky, pre-
miéra, pro mládež do 12 let nevhodný 

ÚTERÝ 17. LEDNA
17.30 Lurdy 
20.00 Přepadení

STŘEDA 18. LEDNA
17.30 Lurdy
20.00 Přepadení

ČTVRTEK 19. LEDNA
17.30 Černá hodina 3 D
americký akční sci-fi horror
Mimozemšťané zaútočili v Rusku!! Nová triková
smršť!!!
Režie: Chris Gorak, 89 min, české titulky, pre-
miéra, mládeži přístupný
20.00 Sherlock Holmes – Hra stínů 
americké dobrodružné drama
Protivník Sherloka, profesor Moriarty se zdá být
vždy o krok vpředu….
V hl. rolích R. Downey jr., J. Law, R.
McAdamsová, S. Fry, režie: Guy Ritchie,
113 min , české titulky, premiéra, nevhodný
do 12 let

PÁTEK 20. LEDNA
15.30 Happy Feet 2 3D
Další pokračování úspěšného animovaného
muzikálu – tentokráte 3D!
Režie: G. Miller, ?? min, český dabing , pre-
miéra, mládeži přístupný
17.30 Černá hodina 3D 
20.00 Sherlok Holmes – Hra stínů 

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

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

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

STŘEDA 4. LEDNA
15.00 Muži v naději
ČR 2011, 115 min, režie: Jiří vejdělek 
VSTUPNÉ: 35 Kč

SOBOTA 7. LEDNA
15.00 Auta 2
animovaná rodinná komedie 
Znovu na závodech ...
Režie: J. Lasseter, český dabing, 110 minut,
repríza, mládeži přístupný
VSTUPNÉ: 80 Kč
17.30 Auta 2 
20.00 Muži v naději
česká komedie 
Nevěra základem šťastného manželství!
V hl. rolích: B. Polívka, J. Macháček, S. Stašová,
P. Hřebíčková, V. Kerekés režie: J. Vejdělek, 115
min, repríza, mládeži do 12 let nevhodný
VSTUPNÉ: 80 Kč

SOBOTA 14. LEDNA
15.00 Šmoulové
americký kombinovaný film 
Gargamel je vypudil z rodné vesnička a ocitli
se…. v New Yorku!!!
Režie: R. Gosnell, 102 min, český dabing, reríza,
mládeži přístupný  VSTUPNÉ: 80 Kč
17.30 Šmoulové
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: Zuzana
Liová, 100 min, české znění,repríza, mládeži
do 15 let nepřístupný VSTUPNÉ: 80 Kč

STŘEDA 18. LEDNA
15.00 Lidice
ČR 2011, 126 min, režie: Petr Nikolaev 
VSTUPNÉ: 35 Kč

SOBOTA 21. LEDNA
15.00 Tintinova dobrodružství 
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 
VSTUPNÉ: 80 Kč 
17.30 Tintinova dobrodružství 
20.00 Dream House
americký thriller
Hrůzná skládačka….
V hl.rolích D. Craig, N. Wattsová, R. Weiszová aj, 
Režie: Jim Sheridan, 90 min, české titul-
ky,premiéra, nevhodný pro mládež do 12 let

SOBOTA 28. LEDNA
15.00 Medvídek Pú
americký animovaný rodinný film
Co je nového ve Stokorcovém lese?!
Režie: S. Anderson a D. Hall, 60 min, český dabing,
repríza, mládeži přístupný VSTUPNÉ: 80 Kč 
17.30 Medvídek Pú
20.00 Anonym
koprodukční filmové drama 
Byl opravdu Shakespeare brilantním dramatikem
– nebo jde o velkolepý historický podvod ?!
V hl.rolích R. Ifans, V. Redgraveová, J.
Richardson, D. Jakobi, D. Thewlis režie: Roland
Emmerich, 130 min, české titulky, premiéra,
nevhodný pro mládež do 12 let VSTUPNÉ: 80 Kč 

BIO SENIORBIO SENIOR
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Dlouhé věky od dob, kdy Bohové vyhráli

svůj mýtický zápas proti Titánům, se zjevu-

je nové zlo zmítající světem. Šílený touhou

po moci, započal král Hyperion (Mickey

Rourke) válku proti lidskosti. Hledá bájný

luk Epirus, zbraň nepředstavitelné moci,

kterou ukoval bůh Áres. Aby luk našel,

shromažďuje krvežíznivou armádu vojáků

znetvořených jeho vlastní rukou a začíná

válečné běsnění a kruté drancování starého

Řecka. Jen ten, kdo vlastní tento luk, je

schopen vysvobodit Titány lačnící po

pomstě, od úsvitu věků uvězněné hluboko

v kameni hory Tartaros. V rukou krále

Hyperiona znamená luk zkázu lidstva a

pokoření moci bohů - ti totiž dle prastarého

zákona nesmějí zasahovat do sporů smrtel-

níků. Jsou tedy bezmocní, ale jen do chvíle,

kdy se objevuje jejich jediná naděje, venko-

van Theseus (Henry Cavill).

Za vznikem filmu stojí producenti Gianni

Nunnari a Mark Canton, kteří mají na svém

kontě velkofilm 300: Bitva u Thermopy.

Zpracování klasického tématu legend staré-

ho Řecka pomocí moderních technologií

do formátu 3D spolu s hereckými hvězda-

mi, jako jsou Mickey Rourke, John Hurt,

Freida Pinto nebo Stephen Dorff, slibuje

jedinečný vizuální zážitek

Sherlock Holmes býval nejchytřejším mužem

salónu... až dosud. Na scéně je ovšem nový

kriminalistický mozek - profesor Moriarty

(Jared Harris), který se intelektuálně

Holmesovi nejen vyrovná, ale jeho cit pro

špatnost spolu s naprosto chybějícím pocitem

svědomí mu vlastně může pomoci slavného

detektiva předstihnout. Když najdou

rakouského korunního prince mrtvého, podle

důkazů, jak je interpretuje inspektor Lestrade

(Eddie Marsan), to vypadá na sebevraždu. Ale

Sherlock Holmes usuzuje, že princ se stal

obětí vraždy, která je navíc pouze kouskem

větší a daleko a zlověstnější záhady, kterou

zkonstruoval profesor Moriarty. Při výkonu

služby spojené se zábavou Holmes najde

stopu v podzemním pánském klubu, kde

Holmes spolu se svým bratrem Mycroftem

Holmesem (Stephen Fry) zapíjejí poslední

noc svobody Dr. Watsona. Právě tady se

Holmes seznámí se Sim (Noomi Rapace),

cikánskou kartářkou, která vidí víc, než pro-

zrazuje. Vyšetřování se stává ještě nebezpe-

čnějším, když se Holmes, Watson a Sim

dostávají na starý kontinent. Prohnaný

Moriarty je pořád o krok napřed a spřádá sítě

smrti a zkázy. Všechno je součástí většího

plánu, který, pokud vyjde, změní celé dějiny.

SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ Režie: Guy Ritchie

George Marshall, a s ním hvězdy Robert

De Niro, Halle Berryová, Hilary

Swanková či Sarah Jessica Parkerová

popřejí divákům Šťastný Nový rok ve stej-

nojmenné romantické komedii, jejíž děj se

odehrává během poslední noci roku v

New Yorku.

Film je skládankou několika příběhů, z

nichž některé se letmo dotknou a jiné

navzájem propojí. Hlavní událostí, kolem

níž se děj točí, je odpočítávání vteřin do

začátku roku 2012 v podobě slavnostního

spouštění koule na Times Square. Za tuhle

podívanou, jež musí proběhnout naprosto

dokonale, je odpovědná jediná osoba:

Claire, zástupkyně společnosti Times

Square Alliance, kterou hraje Hilary

Swanková. Claire má ale kromě spouštění

koule na starosti i koordinaci vystoupení

rockové superstar, kterou nehraje nikdo

menší než Bon Jovi, který musel kvůli

natáčení přerušit vlastní světové turné.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK Režie: Garry Marshall

Kdykoliv se mimozemšťané rozhodnout

zaútočit na Zemi, začínají v Americe. Taky

vám to bylo podezřelé? Asi nejslavnější ruský

režisér a producent současnosti Timur

Bekmambetov (filmy Wanted, Noční hlídka,

Denní hlídka) se rozhodl zavedené pořádky

zrušit. Ve filmu Černá hodina se pod jeho

dozorem vlivem invaze z vesmíru otřásá

Rudé náměstí a mumifikovaný Lenin.

Netradiční prostředí a Bekmambetova pověst

trikového mága slibují, že Černá hodina bude

mimořádný zážitek.

Když partička mladých amerických turistů

vyrazí do východní Evropy poznávat krásy a

krásky ruské metropole, může to skončit jed-

nou velkou nekonečnou party v luxusních

moskevských klubech, nebo také zběsilým

bojem o vlastní přežití. Nepotkali sice čečen-

ské mafiány či nabroušené příslušníky tajné

policie, ale s mimozemšťany taky není žádná

legrace. Zvlášť když jsou neviditelní a uděla-

jí z člověka popel, než by řekl: „popel“. Město

nemůže dlouho vydržet a co teprve vyjukaní

turisté, kteří neumějí rusky a v cizí metropoli

se nevyznají. Otázkou navíc zůstává, co se s

nimi, potažmo s celou civilizací stane, pokud

se jim vůbec podaří přežít.

Film Černá hodina vznikl pod režijním vede-

ním Chrise Goraka, který se v roli art directo-

ra podílel na filmech Minority Report či Klub

Rváčů. Ovšem jak je dobrým

Bekmambetovým zvykem, nespokojil se s

rolí „pouhého“ producenta a režisérovi do

práce mluvil, což by se mělo projevit v tri-

kové smršti, kterou navíc zatraktivňuje fakt,

že se natáčelo na 3D kamery. Počítejte tedy s

tím, že při Černé hodině si docela „pokou-

káte“.

ČERNÁ HODINA Režie: Chris Gorak

Rok 1960. Paul Kemp (Johnny Depp) je

novinář na volné noze píšící pro krachující

plátek kdesi v Karibiku. Chce si vydobýt

své místo na slunci, čím více se ale snaží,

tím menší úspěch má. Ze ztroskotanců,

kteří se kolem něj neustále pohybují, si za

nejlepšího přítele zvolí toho nejspoleh-

livějšího – láhev rumu.

Ve všudypřítomném alkoholovém opojení

přitom zjišťuje, že chamtivých podnikate-

lů není ušetřen ani zdánlivý "ráj na zemi"

a musí se rozhodnout, zda se od nich

nechá koupit, nebo se pokusí překazit

jejich plány na přestavění panenského ost-

rova na luxusní letovisko.

Kromě Deppa ve snímku hrají například

Aaron Eckhart, Richard Jenkins, Amber

Heardová, Michael Rispoli a Giovanni

Ribisi. 

Film byl natočen podle stejnojmenné

knihy Huntera S. Thompsona. To byl

novinář a spisovatel, který se zabýval kon-

troverzními tématy. Proslavil se v roce

1966 knihou Hell's Angels o motor-

kářském gangu; před šesti lety ukončil

život sebevraždou.

Rumový deník sice vznikl již počátkem

60. let, poprvé vyšel až v roce 1998. Ve

stejném roce režisér Terry Gilliam natočil

podle jiné Thompsonovy knihy svůj

snímek Strach a hnus v Las Vegas, rovněž

s Deppem v hlavní roli.

RUMOVÝ DENÍK Režie: Bruce Robinson

Snímek Pina režiséra Wima Wenderse, věno-

vaný německé choreografce Pině Bauschové

měl být původně společným projektem

Wenderse a Bauschové, ale po úvodních zábě-

rech Bauschová v červnu 2009 nečekaně

zemřela a snímek vznikl bez její přítomnosti.

Bylo tudíž nutné scénář předělat, ale i tak

režisér předkládá citlivý a umělecky hodnotný

celek, který, i přes protesty autora, vyznívá

jako pocta velké choreografce.

Wenders novou verzi postavil na slavných

choreografiích Bauschové, které doplňují

vyznání samotných tanečníků. Kromě diva-

delního prostoru jsou některá taneční čísla

natočena v ulicích Wuppertalu nebo v přírodě.

Tanečníci na Bauschovou vzpomínají ve

svých rodných jazycích – vedle němčiny tak

zazní ruština, angličtina, španělština nebo

srbochorvatština.

Z výpovědí vyplývá, že angažmá v

Tanztheateru znamenalo způsob života. Tanec

v pojetí Piny Bauschové přestávaly limitovat

fyzické dispozice či věk. Divák si při sledo-

vání prostorového zachycení tanečních pro-

jektů uvědomí, že "její" tanečníci stárli spolu s

ní a choreografie velmi výrazně odrážela

životní etapy i duševní rozpoložení umělkyně.

Pro milovníky tanečního umění je film lahůd-

kou, neboť Wenders k tématu přistoupil citlivě

a s velkou pokorou. Z celku ovšem vyplývá,

že počítal s poučeným divákem. Ten, kdo o

významu Piny Bauschové a její práci nikdy

neslyšel, se příliš informací nedozví. Ale

pokud je otevřen novým zážitkům, odejde z

kina o jeden nevšední obohacen, neboť její

novátorské choreografie, které režisér přenesl

do filmového jazyka, jsou stále zajímavé a

silné ve své hledačské výpovědi.

PINA Režie:Wim Wenders

VÁLKA BOHŮ Režie:Tarsem Singh
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Vzpomínky zůstanou: Zlata Adamovská
po roce opět v Prostějově

Milostný příběh i strhující rodinné
drama předvedou v neděli  12. února v
19 hodin v  Městském divadle v Prostě-
jově herci pražského Divadla Ungelt
Zlata Adamovská, Jana Stryková, Petr
Štěpánek a Vilém Udatný v inscenaci
Bernarda Slada Vzpomínky zůstanou.
Mladá, finančně úspěšná žena se seznámí s
barovým klavíristou a zamiluje se do něho.
Jemu je kolem padesáti, jí ještě není třicet,
chtějí se vzít. Hrdinka navštíví svou matku
a ukáže se, že hudebník byl před lety jejím
milencem. Matka chce dceru uchránit před
zklamáním s nestálým mužem, kterého
navíc stále miluje. Dojde ke střetu zásad-
ních názorů na životní hodnoty, důležitost
lásky a na vše, co k ní patří. 
„Scénář jsem si četl v době, kdy jsem hle-
dal novou roli pro Zlatu Adamovskou. Ve

hře byly tehdy ještě další dva lákavé tituly.
Nakonec jsme se společně s režisérem Vik-
torem Polesným rozhodli pro tento
příběh,“ uvedl ředitel pražského divadla
Ungelt Milan Hein. Ungelt se zaměřuje na
hry pro dvě až čtyři postavy nabízející výji-
mečné příležitosti výjimečným hercům.
Toto divadlo si vydobylo nezaměnitelné
místo na mapě divadelní Prahy. 
„Potěšilo nás, když jsme se od Milana

Heina dověděli, že Prostějov je vůbec první
mimopražskou scénou, kde Ungelt svou
nejnovější inscenaci uvede,“ prohlásila
ředitelka prostějovského divadla Alena
Spurná. 
Zhruba před rokem Zlata Adamovská
spolu s Janou Štěpánkovou sklidily v Pro-
stějově ovace za představení Na útěku. 

(eze)
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 9. ledna 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 dílna

Krmítka pro ptactvo z PET

lahví i přírodních materiálů

KDY: pátek 13. ledna, od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Huso-

vo nám. 67, Prostějov

Čím přilákáme ptáky na krmítko a jaké dob-

roty jim můžeme nachystat? Výroba jedno-

duchých tukových a semínkových krmítek

či jablečných pochoutek pro zimní přikrmo-

vání ptáků. Základní materiál dodáme. Při-

neste si kelímky od jogurtů či PET lahve a

kdo chce, může si přinést kokosový ořech.

Poplatek: 30 Kč za osobu.

cestopisná beseda

Himaláje – Ladak

KDY: pátek 20. ledna od 16:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Huso-

vo nám. 67, Prostějov

Cestopisná beseda o horách, lidech i klášte-

rech v Ladaku. Petra Orálková a Štěpánka

Pecháčková představí krásný kout Himalájí

a život v buddhistických klášterech, kde v

létě 2011 pobývaly. Beseda bude zpestřena

ochutnávkou jedné místní speciality a tra-

dičním velmi oblíbeným kořeněným

čajem. Po přednášce bude možné zhléd-

nout, popř. i zakoupit řemeslné výrobky

tibetských uprchlíků (výtěžek z prodeje

podpoří tibetské uprchlíky v Indii).

tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 23. ledna, 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 dílna na pomoc přírodě

Výroba ptačích budek

KDY: pátek 27. ledna, od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Huso-

vo nám. 67, Prostějov

Další ze série tvořivých dílen, kde se nau-

číme vyrábět ptačí budky. Tyto budky

budou následně na jaře společně vyvěšeny

na přírodovědně cenných lokalitách Prostě-

jovska. Účastníkům bude nabídnuta

možnost „adopce“ jimi zhotovené budky, to

znamená, že se zúčastní jejího vyvěšení a

následně se budou o budku starat, čistit ji a

pozorovat její obyvatele. Doplněno

povídáním ornitologa Petra Podhorného o

životě, hnízdění a potravě našich ptáků.

program pro školy

Bude zima, bude mráz…

Kdy: středa 1. 2. a čtvrtek 2. 2. od 8:30

do 12:30

Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Které ptáky můžeme potkat v zimě na

krmítku? Povídání o ptácích v zimě, o jejich

životě a potravě. Výroba jednoduchých

minikrmítek z šišek pro zimní přikrmování

ptáků.

Program je vždy pro jednu třídu a trvá 60

minut. Cena 20 Kč za žáka. Na program je

třeba se předem přihlásit na iris@iris.cz

nebo telefonicky 582 338 278, 603 298 039. 

Akce finančně podpořili:

Město Prostějov, 

ESF a MŠMT

v rámci projektu Přírodě OK 2, 

Nadace Partnerství v rámci projektu

„Zkvalitnění managementových

opatření vybraných lokalit

na Prostějovsku“

podpořeného

z Blokového grantu

– Fondu pro NNO

13. 1. 18:00 – 22:00 TANEČNÍ VEČER NEJEN PRO SENIORY
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce.
Vstupné: 60 Kč

17. 1. 9.00 a 10.15 -NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
- PINOCCHIO (HRAVÉ DIVADLO BRNO) 

Hlavní postavou hraného příběhu je malý panáček Pinocchio, kterého si truhlářský mistr vyřeže ze dřeva. K
velkému mistrovu nadšení panáček ožije, ovšem nepůsobí svému tatínkovi jenom radost – tak jako jiné děti
má i on spoustu chyb a jedná rád podle své vlastní úvahy , avšak bez zkušenosti s následky svých činů.  
Předplatné Duhová kulička  – 1. a 2. skupina

18.1. 9.00 a 10.15 - NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
- PINOCCHIO (HRAVÉ DIVADLO BRNO) 

Hlavní postavou hraného příběhu je malý panáček Pinocchio, kterého si truhlářský mistr vyřeže ze dřeva. K
velkému mistrovu nadšení panáček ožije, ovšem nepůsobí svému tatínkovi jenom radost – tak jako jiné děti
má i on spoustu chyb a jedná rád podle své vlastní úvahy , avšak bez zkušenosti s následky svých činů.  
Předplatné Duhová kulička – 3. a 4.skupina

22. 1. 15:00 DÁMSKÁ JÍZDA „ŽIVOT MEZI NOTAMI“
Premiéra a křest videodokumentu o Milanu Dvořáko vi, prostějo vském rodáko vi a hudebním skladateli.
Námět Eva Suchánko vá, režie a střih Ondřej So vík, kamera a produkce T omáš Fraus. Dokument vznikl za
finančního přispění města Prostějova, Montáže Kučera s.r.o. a Ing. Milady Sokolové.
Vstupné: 50 Kč

27. 1. 18:00 – 22:00 TANEČNÍ VEČER NEJEN PRO SENIORY
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce.
Vstupné: 60 Kč

16.1. - 8. 2. LUDVÍK MAZUR - FOTOGRAFIE

Vernisáž: 16.1.2012 v 17.00 hodin

Výstava je otevřena denně od 9.00 do 13.00 hodin, při filmo vých projekcích a večerních klubo vých akcích
dle programu v klubu. 
Prohlídku výstavy je možné dohodnout i mimo uvedenou dobu také na telef. č. 582 329 620. 

19.1. 9.30 AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
- PRVNÍ POMOC – OPRAVDU PRO KAŽDÉHO!

Zdravotnická témata jsou v rámci našich přednášek oblíbena. Každý z nás podvědomě tuší, že by měl umět
pomoci, kdyby se bližnímu přihodilo cokoliv nemilého. A proto je tu znovu – po delší pauze – „ náš“ oblíbe-
ný přednášející – MUDr. Martin Kaláb a ten nás přesvědčí, že to každý zvládneme!
Vstupné: (bez pololetní průkazky): 30 Kč

5. 1. 9.20 a 10.30
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SE ZÁPISEM DO PAMĚTNÍ KNIHY
MĚSTA PROSTĚJOVA (OBŘADNÍ SÍŇ PROSTĚJOVSKÉ RADNICE)

23. 1. 14.00 HODIN SETKÁNÍ JUBILANTŮ MĚSTA PROSTĚJOVA
Kulturní program zajišťuje ZUŠ V. Ambrose 

Výstava:

Vzdělávací a společenské akce:

Pravidelná činnost : 
Nekončící aplaus ve stoje byl odměnou a

poděkováním mistru houslí Pavlu Šporclo-

vi a ženskému pěveckému sboru Vlastimila,

kteří vystoupili na adventním koncertu ve

čtvrtek v podvečer v modlitebně Husova

sboru. 

Období adventu je časem před vánočními svát-

ky, kdy se kostely rozeznívají tóny duchovní

hudby a koledami, protože adventní a vánoční

koncerty patří neodmyslitelně ke koloritu nej-

krásnějších svátků v roce. Okrašlovací spolek

společně s Městem Prostějov – kulturním klu-

bem DUHA -  připravili pro všechny milov-

níky hudby adventní lahůdku v podobě kon-

certu houslového virtuóza  Pavla Šporcla a

Vlastimilek. Akusticky skvěle vybavený sál

Husova sboru zaplnily stovky  návštěvníků,

které nadchly zpívané kantáty i zpěv houslí. 

„S potěšením jsem přijal pozvání Milady

Sokolové a jsem rád, že mohu hrát v těchto

prostorách, kde hudba tak krásně zní, a

zpříjemnit adventní čas tolika lidem, kteří sem

dnes přišli,“ uvedl své vystoupení, které nazval

Pocta Paganinimu, Pavel Šporcl. Na svých

modrých houslích brilantně   zahrál nejen

Paganiniho etudy, ale i Bacha a na závěr přidal

ve společném vystoupení s Vlastimilkami

Beatus vir Zdeňka Fibicha. 

Vlastimilky připravují svůj tradiční vánoční

koncert, který odzpívají rovněž v Husově

sboru v pondělí 26. prosince od 16 hodin.

(jap)

program na leden 2012

Adventní koncert Pavla Šporcla pohladil duše 
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DO PROSTĚJOVSKÉ NEMOCNICE

ZAVÍTALI ANDĚLÉ 
Kalendář osobností 

Vernisáží s názvem „Andílci v nemocni-

ci“ umělkyně Anetty Pantělejevové byla

6. prosince v podvečer zahájena výstava

v prostorách vstupní haly Nemocnice

Prostějov. Nemocnici budou tak až do

konce února zdobit obrázky kreslené

technikou automatické kresby, která má

i léčivé účinky.

„Automatická kresba umožňuje vznik

obrázku „na míru“, což mi mimo jiné dalo

podnět ke znázornění osobních andělů. Lidi

zajímá, jakou podobu má jejich ochránce.

Kreslím i léčivé obrázky, které například

podporují sebevědomí, ženství, činnost

štítné žlázy, zlepšují vidění, zažívání, fun-

gování kloubů,“ říká autorka obrazů Anetta

Pantělejevová, jejímž vel-

kým přáním bylo dostat

své obrazy co nejblíže

lidem. 

V nemocnici je k vidění

celkem 34 obrazů. „Byla

to právě automatická kres-

ba, která z různých

možností určila nemocnici

jako to pravé místo pro

výstavu. Energetické

léčivé obrázky patří tam,

kde se léčí. Slouží totiž

jako energetický zářič a

napomáhají k vyladění a

harmonizaci nejen osob-

ních, ale i prostorových

energií,“ dodává Anetta

Pantělejevová.

Výstavy uměleckých děl

mají v Nemocnici Prostě-

jov již tradici. Od roku

2005 se zde uskutečnilo

více než dvacet výstav.

Lidé zde mohli vidět

například díla Bohdana

Kousala, Michala Krišky,

Zdeňka Pelly nebo

Tomáše Melichárka. -hs-

Víte kdo byl Arnošt Rolný? Václav Spitz-

ner? Ondřej Přikryl? Jaroslav Mathon?

Jsou to osobnosti úzce spjaté s Prostějo-

vem. Jejich jména se často objevují v náz-

vosloví ulic, o jejich životě a významu

však ví málokterý z jejich obyvatel.

Tento nedostatek chtěli napravit pracovníci

Státního okresního archivu v Prostějově, a

proto uspořádali v květnu výstavu nazvanou

„Proslavili Prostějovsko.“ Zahrnovala pro-

stějovské osobnosti, které k roku 2011 váza-

lo kulaté či půlkulaté výročí narození nebo

úmrtí. Původní záměr sestavit a vydat o pro-

stějovských osobnostech kalendář ztroskota-

la na nedostatku financí. Proto přijala ředi-

telka archívu Dagmar Roháčková nabídku

Okrašlovacího spolku města Prostějova a

společně kalendář připravili. Slavnostní

křest se uskutečnil v sobotu 10. prosince v

Národním domě. 

„Připravili jsme sedmadvacet osobností,

které se nyní objevují v prvním vydání stol-

ního kalendáře. Je řada osobností Prostějo-

va, které bychom chtěli postupně občanům

připomenout. Díky vstřícnosti Okrašlova-

cího spolku snad najdeme další možnosti,

jak ve vydávání kalendářů pokračovat,“

vysvětlila ředitelka archívu Dagmar

Roháčková. Současný i budoucí kalendář by

měl připomenout individuality, které mají

obrovský význam nejen pro Prostějov, ale v

řadě případů pro celý svět. (jap)



Otto Wichterle, vědec a vynálezce,

příběh kontaktní čočky, je název výsta-

vy připravené Českými centry ve spo-

lupráci s Ústavem makromolekulární

chemie Akademie věd ČR. 

Tato výstava, jež probíhala v prosinci v

sídle  Českých center v Rytířské ulici v

Praze, připomněla  život a dílo prostějov-

ského rodáka, čestného občana Prostějova,

světově proslulého vědce a vynálezce,

zakladatele makromolekulární chemie

profesora Otto Wichterleho (1913–1998). 

Právě v prosinci totiž uplynulo 50 let od

jeho vynálezu měkkých hydrofilních kon-

taktních čoček. Na uvedeném tématu

Wichterle pracoval již od začátku 50. let.

Po „vyhazovu“ z Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze a likvidaci výzku-

mu byl nucen  hledat nové formy své

práce.  Před  Štědrým dnem roku 1961

doma sestrojil první „čočkostroj“  na

odstředivé odlévání kontaktních čoček ze

stavebnice Merkur. Jako náhon použil

dynamo z jízdního kola. Vynález kontakt-

ních čoček se stal nejznámějším z jeho sto

padesáti patentů.

Výstava připomíná i další životní peripetie

O. Wichterleho. Jeho rodinné kořeny (otec

Karel Wichterle, spolumajitel továrny

Wichterle a Kovářík, Otto byl nejmladší z

pěti sourozenců), studia (gymnázium,

Vysoká škola chemického inženýrství),

působení v chemických dílnách firmy

Baťa  ve Zlíně za okupace (objev umělého

polyamidového vlákna  silonu), působení

ve vědě a výzkumu  (založení a vedení

Ústavu makromolekulární chemie), spory

o platnost patentů i jeho působení v 60.

letech (iniciátor manifestu 2 000 slov,

vzdání se mandátu poslance České národ-

ní rady pro nesouhlas s prodlužováním

mandátu). Otto Wichterle získal za svoji

práci celou řadu ocenění (např. Řád T. G.

Masaryka), v letech 1990–1993 byl před-

sedou AV ČR.

Příběh Otto Wichterleho není jen příbě-

hem o houževnatosti vědce, ale i příběhem

boje s lidskou hloupostí, nepoddajností

ideologiím a o schopnosti udržet si skrom-

nost a důstojnost. Právě tuto skutečnosti

připomněl na vernisáži výstavy čestný

předseda AV ČR  Rudolf Zahradník:  „Otto

Wichterle je naprosto jedinečná osobnost,

neúplatný člověk, odchovanec první

republiky, skvělý učitel a brilantní řečník,

který šel odhodlaně za svou pravdou.“

Uvedená výstava je součástí projektu Otto

Wichterle, vědec a vynálezce. Připravila

jej Česká centra, příspěvková organizace

ministerstva zahraničních  věcí ČR, jejímž

posláním je propagovat naši kulturu, vědu

a techniku v zahraničí.

Výstava bude v upravené podobě putovat

po síti Českých center a zastupitelských

úřadech v zahraničí.  V roce 2013 – kdy

uplyne 100 let od narození Otto Wichterle-

ho – se vrátí do  České republiky. Uvede-

ný projekt bude mimo jiné představen také

v Prostějově. Hana Bartková
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Otto Wichterle, vědec a vynálezce, příběh kontaktní čočky

LEDEN
TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec POŘADATEL
6.1. Městský ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Město Prostějov
13.1. Maturitní ples  Městské divadlo v Prostějově Prostějov SŠ designu a módy Prostějov
13.1. Myslivecký ples Kulturní dům Kralice n/H. Kralice n/H. Sdružení myslivců Kralice n/H.
14.1. Maturitní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Švehlova střední škola Prostějov
14.1. Obecní ples Kulturní dům Pivín Pivín Obec Pivín
14.1. Sokolský ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice TJ Sokol Mostkovice
15.1. VIII.Společenský ples Sokolovna Dubany Vrbátky Volejbalový klub Vrbátky
20.1. Maturitní stužkovací ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Střední zdravotnická škola Prostějov
20.1. Společenský ples Kulturní dům Kralice n/H. Kralice n/H. Místní akční skupina Prostějov venkov o.p.s
21.1. Dětské šibřinky Kulturní dům Pivín Pivín SRPŠ Pivín
21.1. Reprezentační ples Kulturní dům Čelčice Čelčice Klubové zařízení Čelčice
21.1. Reprezentační a stužkovací ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
21.1. Ples Český turf Městské divadlo v Prostějově Prostějov P. Karlach
21.1. Obecní ples Sokolovna Určice Určice Obec Určice
27.1. Divadelní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Městské divadlo v Prostějově
27.1. Maturitní stužkovací ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Obchodní akademie Prostějov
28.1. Farní ples Kulturní dům Pivín Pivín Římsko-katol.farnost Klenovice - Pivín
28.1. Myslivecký ples Kulturní dům Čelčice Čelčice Okresní myslivecké sdružení
28.1. Myslivecký ples Sokolovna Ptení Ptení Myslivecké sdružení Ptení - Kubina
28.1. Sokolský ples Sokolovna Smržice Smržice Sokol Smržice
28.1. Hasičský ples Kulturní dům Kralice n/H. Kralice n/H. Sdružení dobrovolných hasičů
28.1. Hanácké bál Městské divadlo v Prostějově Prostějov Národopisný soubor Mánes 

ÚNOR
TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec POŘADATEL
3.2. Školní ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice MŠ, ZŠ Mostkovice
3.2. Stužkovací ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov SOŠ průmyslová a SOU strojírenské  Prostějov
3.2. Maturitní stužkovací ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SOŠ Podnikání a obchodu Prostějov
4.2. Šibřinky Sokolovna Určice  Určice SDH Určice
4.2. Maturitní ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Reálné gymnázium Prostějov
4.2. Společenský ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Starorežná/ Cukrovar Vrbátky
4.2. Hanácký bál Kulturní dům Kralice n/H. Kralice n/H. Soubor písní a tanců Klas Kralice n/H.

PLESY NA PROSTĚJOVSKU 2012

6.1.
13.1.
13.1.
14.1.
14.1.
14.1.
15.1.
20.1.
20.1.
21.1.
21.1.
21.1.
21.1.
21.1.
27.1.
27.1.
28.1.
28.1.
28.1.
28.1.
28.1.
28.1.

3.2.
3.2.
3.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.

Městské divadlo v Prostějověj
Městské divadlo v Prostějověj
Kulturní dům Kralice n/H.
Městské divadlo v Prostějověj
Kulturní dům Pivín
Sokolovna Mostkovice
Sokolovna Dubanyy
Společenský dům Prostějov, s.r.o.ý j
Kulturní dům Kralice n/H.
Kulturní dům Pivín
Kulturní dům Čelčice
Společenský dům Prostějov, s.r.o.ý j
Městské divadlo v Prostějověj
Sokolovna Určice
Městské divadlo v Prostějověj
Společenský dům Prostějov, s.r.o.ý j
Kulturní dům Pivín
Kulturní dům Čelčice
Sokolovna Ptení
Sokolovna Smržice
Kulturní dům Kralice n/H.
Městské divadlo v Prostějově

Sokolovna Mostkovice
Společenský dům Prostějov, s.r.o.ý j
Městské divadlo v Prostějověj
Sokolovna Určice
Společenský dům Prostějov, s.r.o.ý j
Městské divadlo v Prostějověj
Kulturní dům Kralice n/H.

Město Prostějovj
SŠ designu a módy Prostějovg y j
Sdružení myslivců Kralice n/H.y
Švehlova střední škola Prostějovj
Obec Pivín
TJ Sokol Mostkovice
Volejbalový klub Vrbátkyj ý y
Střední zdravotnická škola Prostějovj
Místní akční skupina Prostějov venkov o.p.sj
SRPŠ Pivín
Klubové zařízení Čelčice
Cyrilometodějské gymnázium Prostějovy j gy j
P. Karlach
Obec Určice
Městské divadlo v Prostějověj
Obchodní akademie Prostějovj
Římsko-katol.farnost Klenovice - Pivín
Okresní myslivecké sdruženíy
Myslivecké sdružení Ptení - Kubinay
Sokol Smržice
Sdružení dobrovolných hasičůý
Národopisný soubor Mánes 

MŠ, ZŠ Mostkovice
SOŠ průmyslová a SOU strojírenské  Prostějovy j j
SOŠ Podnikání a obchodu Prostějovj
SDH Určice
Reálné gymnázium Prostějovgy j
Starorežná/ Cukrovar Vrbátkyy
Soubor písní a tanců Klas Kralice n/H.
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Betlémské světlo
budou již tradičně rozdávat střediska prostějovských skautů na prostějovském náměstí

T.G. Masaryka u vánočního stromu. Lidé budou mít možnost si plamínek odpálit 23. pro-

since od desíti do šestnácti hodin. Skauti a skautky světlo roznesou také do několika kře-

sťanských kostelů ve městě. -red-

Den internetu zdarma

Na úterý 10. ledna pro všechny zájemce

chystáme Den internetu zdarma u příleži-

tosti Mezinárodního dne tuleňů, lachtanů

a velryb. Přijít můžete kdykoliv v otevírací

době ICM Prostějov. Také pro vás bude při-

pravena tematická nástěnka se zajímavými

informacemi.

Ruská konverzace s Valentinou

Chcete se rozmluvit rusky nebo oprášit své

znalosti ruštiny? ICM Prostějov vám nabízí

možnost Ruské konverzace s Valentinou.

Konverzace je zdarma a probíhá každou

středu od 17:00 do 18:00 hod. v ICM Pro-

stějov. Přihlásit se můžete na e-mailu

icm@cmg.prostejov.cz nebo valenti-

na@cmg.prostejov.cz (uveďte jméno, věk,

úroveň jazyka a kontaktní telefon). Začít

můžete kdykoli a nezáleží na tom, jak moc

dobře rusky umíte, ale jestli máte chuť mlu-

vit rusky. 

Anglická konverzace pro veřejnost

– nově i pro začátečníky

Netroufáte si mluvit anglicky a cítíte se

věčnými začátečníky v tomto jazyce? Tak

právě pro Vás otevírá naše dobrovolnice,

Valentina Dani z Itálie, Anglickou konver-

zaci pro začátečníky. Konverzace je zdar-

ma a bude probíhat v ICM Prostějov každé

úterý od 17:00 do 18:00 hod. Přihlásit se

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

nebo valentina@cmg.prostejov.cz (uveďte

jméno, věk, kontaktní telefon).

Každé pondělí od 17:00 do 18:00 hod. pro-

bíhá také v ICM Prostějov Anglická kon-

verzace s Birgirem, kterou zdarma vede Bir-

gir Freyr Gunnarsson z Islandu a Valentina

Dani z Itálie. Tato konverzace je určena pro

spíše pokročilejší. 

English language theatre

Lákalo by vás vyzkoušet si hrát divadlo v

angličtině? Valentina Dani, účastnice

Evropské dobrovolné služby, vám nabízí

možnost nazkoušet jeden divadelní kousek

v angličtině. Zkoušky se konají každý pátek

od 15:00 do 16:00 hod. v ICM Prostějov.

Pokud máte zájem o více informací, může-

te Valentinu kontaktovat na e-mailu valenti-

na@cmg.prostejov.cz. Více informací

najdete také na www.icmprostejov.cz. 

Italština pro začátečníky

Pokud se chcete začít učit italsky, není nic

snazšího než přímo s rodilou mluvčí. Naše

dobrovolnice Valentina vám nabízí možnost

navštěvovat zdarma Italštinu pro začáte-

čníky. Přihlásit se můžete na e-mailu

icm@cmg.prostejov.cz nebo valenti-

na@cmg.prostejov.cz (uveďte jméno, věk,

úroveň jazyka, preferovaný termín a čas,

kontaktní telefon). Den a čas budou stano-

veny podle možností zájemců. Více infor-

mací najdete na www.icmprostejov.cz. 

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

Pololetní ohlédnutí s „Buď ZUŠ“
a „Buď ZUŠ Junior“

Čas letí, školní rok se dostává do své polo-

viny a s tím se naskýtá  malá bilance. Jak

se daří novému mladému perspektivnímu

tanečnímu souboru „Buď ZUŠ“ a jeho

mladšímu sourozenci „Buď ZUŠ

Junior?“

Po pečlivé prázdninové přípravě na soustře-

dění v Kladkách se soubory pustily do práce

v plné síle a měly k tomu velký důvod. V

letošním roce je čekají tři významné akce, na

kterých budou obhajovat loňské úspěchy a

určitě to nebude jednoduché. O postupech do

celostátních přehlídek se nerozhoduje jen na

samotné přehlídce, kde soubor získává nomi-

naci, ale ještě musí obstát ve výběru nejen

mezi kolegy z kraje, ale i celé republiky.  A to

se souboru „Buď ZUŠ“ povedlo s jejich cho-

reografií „Výkladní skříň“. V srpnu přiletěla

ta úžasná zpráva o proměněné nominaci do

25.celostátní Přehlídky scénického tance

mládeže a dospělých Jablonci nad Nisou,

která se uskutečnila  27. – 30. 10. 2011. Sou-

časně s přehlídkou probíhalo významné Dis-

kusní fórum, na kterém se  probírala témata

scénického a folklórního tance. Diskuse se

zúčastnily osobnosti  AMU jako Ivanka

Kubicová, Dorota Gremlicová a rovněž cho-

reografka souboru Hradišťan Ladislava

Košíková. Do diskusního fóra se také zapoji-

la i učitelka ZUŠ a choreografka Pavla Jaho-

dová. Tanečnice souboru „Buď ZUŠ“ se po

celou dobu účastnily interpretačních semi-

nářů připravených pro účastníky přehlídky.

Večery patřily samotné taneční přehlídce,

choreografie scénického tance doplňovali

hosté; např. vysokoškolský folklórní soubor

Gaudeamus, soubor Vycpálkovci a další. Cel-

kem se představilo 20 nejlepších choreografií

z celé republiky, převážně z Čech. Morava

byla zastoupena třemi soubory - „Buď ZUŠ“

Prostějov, „Malé f Brno“ a „ZUŠ Veselí nad

Moravou“. „Buď ZUŠ“ zatančily v poslední

přehlídkovém večeru. Poslední dva soubory

postoupily z přehlídky Jihomoravského kraje

a Vysočiny, „Buď ZUŠ“ z přehlídky Olo-

mouckého kraje,  která proběhla 9. 4. 2011 v

Městském divadle v Prostějově.

„Buď ZUŠ“,  „Buď ZUŠ Junior“ a  žáci tane-

čního oboru ZUŠ Vl. Ambrose vystupují na

akcích veřejného prostějovského dění: např.

zatančili  v projektu „Identita“, na Miss pro-

stějovských středních škol, atd. Dále pracují

na přípravě repertoáru všech tříd tanečního

oboru i obou souborů. V lednu se pustí v

okresním kole do bojů o postupy do kraj-

ských kol  v Přehlídce tanečních oborů ZUŠ,

okresní kolo se uskuteční  27. 1. 2012 v Měst-

ském divadle v Prostějově. -red-

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM PRO LEDEN 2012  

HUDEBNÍ OBOR :

Besídky žáků - sál ZUŠ v 17.00 hod. 

17. ledna, 18. ledna, 24. ledna 2012

Koncert k 280. výročí narození J. Haydna - sál ZUŠ v 17.00 hod. 

19. ledna 2012

VÝTVARNÝ OBOR

Galerie Linka – Kravařova ul. 

Výstava „Naše město za 100 let očima dětí“

TANEČNÍ OBOR 

viz článek pod programem

 LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

30. ledna – sál ZUŠ – 13.30 hod. 

Školní kolo recitační soutěže 



K Juliánskému kalendáři (bude o něm

zmínka v příštích RL, my nyní používáme

reformovaný, tzv. Gregoriánský kalendář)

se váže několik pranostik, mj. "Svatá

Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává

nejdelší noc". V dobách, kdy se Juliánský

kalendář běžně používal, tak svátek Lucie

připadal na současného 23. - 24. prosince,

tedy na dny, kdy jsou noci nejdelší. Ale po

reformě kalendáře bylo roku 1582 vyřaze-

no z kalendáře deset dnů a to tak, že po

čtvrtku 4. 10. 1582 následoval pátek 15. 10.

1582. A tak se stalo, že svátek Lucie se

dostal z původního 24. prosince už na 13.

prosince a tato pranostika vzala za své.

Ukázalo se však, že svátek Lucie o své

původní tajemné kouzlo nepřišel a těšil se i

nadále velké oblibě a časem vznikla nová

pranostika, která opět správně popisovala

situaci, která v té době platí a to „Lucie

noci upije, ale dne nepřidá". To je ovšem

pranostika, která mnohému člověku tzv.

vrtá hlavou. Co se za ní skrývá?

Pro vysvětlení porovnávejme východy a

západy Slunce u nás mezi 13. prosincem a 1.

lednem. 13. prosince 2011 Slunce vyšlo v

7:50 hodin a až do 1. ledna 2012 vycházelo

každý den o něco později. Např. 24. prosince

v 7:57 hodin, 1. ledna 2012 to bylo v 7:59

hodin. To vcelku nepřekvapí. Co by však

mnohého čtenáře překvapit mohlo, jsou údaje

o časech západů Slunce. 13. prosince 2011

Slunce zapadlo v 15:58 hodin, 24. prosince

2011 v 16:02 hodin, 1. ledna 2012 v 16:08. 2.

ledna 2012 slunce vyšlo v 7:58 a zapadlo v

16:09 hodin. Tedy mezi svátkem Lucie a

Novým rokem Slunce vždy zapadne o něja-

kou minutku později, tedy stmívat se začne

později. Jelikož Slunce sice začne zapadat

později, ale stále ještě i později bude vycházet

a ranní zpoždění východu bude větší než zpo-

ždění západu, bude se den stále ještě zkraco-

vat a proto tedy "noci upije, ale dne nepřidá".

Přísně vzato v tomto výkladu lze v dnešním

světě rozumu nalézt skuliny, ale dá se předpo-

kládat, že výklad našich předků se opíral o

jejich pozorování a tak podle nich Slunce

zhruba do 1. ledna viděli vycházet o něco

později a tedy den nenastal dříve, což vystihli

tou částí pranostiky "dne nepřidá". A proč

Slunce vychází později až do 1. ledna, když

slunovrat nastal už 21. prosince? Je to dáno

mimo jiné tím, že do 3. ledna se oběžná rych-

lost naší Země na její elipsovité dráze kolem

Slunce stále zvětšuje.

A co pranostika "Na Nový rok o slepičí

krok"? Podíváme-li se na tuto pranostiku

ještě jednou očima předků, pak jim musíme

přiznat, že měli pravdu. Skutečně od 1. ledna

viděli, že Slunce zapadá vždy o něco později

než dne předchozího.

A jak dlouhý je onen slepičí krok? Nejkratší

den roku 2011 byl 21. prosince. Slunce vyšlo

v 7:56 hodin a zapadlo v 16:00 hodin. Den

tedy trval 8:04 hodin. 1. ledna 2012 Slunce

vychází v 7:59 hodin a zapadá v 16:08 hodin.

Den tedy trvá 8:09 hodin. Rozdíl tedy je pět

minut. Předpokládejme průměrnou rychlost

chůze dobře živené slepice tři kilometry za

hodinu neboli tři kilometry za šedesát minut.

Jakou vzdálenost tedy urazí slepice za pět

minut? Jednoduchým výpočtem zjistíme, že

250 metrů. Poněkud dlouhý slepičí krok,

není-liž pravda. A to i pro období, kdy je naši

předkové krmili bez umělých přísad.

Obdobným způsobem lze řešit i „výpočet

pranostiky“ Na Boží narození o bleší převa-

lení. -jp-
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci lednu tel. 582 344 130 

PRANOSTIKA „LUCIE NOCI UPIJE, ALE DNE NEPŘIDÁ“
A VÝPOČET DÉLKY NOVOROČNÍHO KROKU SLEPICE

19. 1. V 18.00 HODIN  PŘEDNÁŠKA  „MALTA“

Většina Čechů si pod pojmem ostrov Malta vybaví

Maltské rytíře. Je to země nedoceněná českými zájemci

o cestování, historii a tajemství minulosti. Na souostro-

ví MALTY se nalézá spousta megalitických chrámů,

hypogea, či "koleje" ve skalních masivech; vše s

neznámým datováním původu, ale také množství kou-

zelných scenérií. V audiovizuálním pořadu bychom vám

rádi MALTU přiblížili a naladili vás na to, abyste se o

tuto zemi začali více zajímat. Přednáší: Karel Budín,

Brno, který na  http://budinkarel.webz.cz/index.html mj.

uvádí: „Procestoval jsem mnoho zemí …každá z nich

mne obohatila o mnohé zážitky, ale především posunula mé chápání a akceptování

odlišných kultur. …Rád sdělím nejen své zážitky a zkušenosti, ale také rád pora-

dím každému, kdo nemá strach cestovat sám nebo chce poznat či vidět víc, než

nabízí cestovní kanceláře.“ Vstupné 20 Kč.

16. – 22. 1. ASTRONOMICKÝ TÝDEN S PŘEDNÁŠKOU

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 

- od pondělí do pátku vždy od 10.00 do 16.00 hodin, kdy je nabízeno celé spekt-

rum pořadů, včetně pohádek pro děti, 

- každé odpoledne ve 14. 00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro

konání pozorování je bezmračná obloha,

- každý večer v 18. 30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy (neplatí

19. 1. – večerní přednáška). Ve středu navíc i v 17.30 hodin. Nutnou podmínkou

pro konání pozorování je bezmračná obloha.

- v sobotu v 15.00 hodin na soutěž pro děti starší deseti roků,

- v neděli v 15.00 hodin na soutěž pro mladší děti. 

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a

čtvrtek i o celém ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 14. 00 do

15. 00 hodin. 

-VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLO-

HY DALEKOHLEDY se konají každé pracovní pondělí a

čtvrtek (neplatí 19. 1. – večerní přednáška) i o celém

ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 18. 30 do 19. 30 hodin a

každou středu od 17. 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.

VYPRÁVĚNÍ HAJNÉHO VONÁSKA

Každou lednovou středu v 15. 30 hodin. Zbloudilý houbař se ocitne

v hájovně, kde vyslechne od hajného Vonáska příběh o Orionovi,

Býku, Velkém a Malém psu, Štíru a o Kuřátkách. Pohádka je o sou-

hvězdích zdobících zimní oblohu. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné

pro dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.

21. 1. V 15. 00 HODIN, SOBOTNÍ KOSMONAUTICKÁ SOUTĚŽ „CHCI BÝT

KOSMONAUTEM!“ URČENÁ DĚTEM OD 10 ROKŮ

Cyklus soutěží, který se bude celý školní rok 2011/2012 věnovat kosmo-

nautice. Konkrétně této soutěži bude předcházet povídání o letech lidí k

Měsíci a zazní v něm odpovědi na všechny závěrečné soutěžní otázky.

Odměna nejlepšímu: týdenní vstupenka na hvězdárnu zdarma. Vstupné 10

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

22. 1. V 15. 00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ

2011/12 „NOČNÍ OBLOHA“ – ZIMNÍ OBLOHA

Soutěži bude předcházet povídání o zimních souhvězdích a o viditel-

ných planetách. 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

lednových setkání bude seznámení se zimní hvězdnou oblohou. Za bezmračné oblo-

hy doplněno pozorováním Měsíce, planet a souhvězdí. Pololetní klubový poplatek

100 Kč.

XLI. ROČNÍK KLUBU GEMINI

Členem klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 10 - 20 let, koho láká

poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových progra-

mů z astronomie. Termíny setkání členů klubu: 5., 12., 26. 1. v 16. 30 hodin a 19.1. v

18. 00 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč a platí se předem, nej-

později při první návštěvě klubu.

VÝSTAVY

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN.

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.

Druhou a třetí výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena.
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MC Cipísek

- komunitní centrum pro rodinu

Sídliště svobody 6

www.mcprostejov.cz,

e-mail: mcprostejov@centrum.cz

www.facebook.com/cipisekprostejov.cipisek

tel. 723 436 339, 602 364 874

leden na téma Zdraví
Beseda Jak podpořit zdraví

s využitím tradiční čínské medicíny

zdraví a psychika, denní biorytmy, roční cykly, výživa, prevence

středa 25.1. od 18 hodin, rezervace míst v MC

Smaltované šperky

- zimní cyklus kreativních večerů

tvořivý večer pro dospělé - pro začátečníky i pokročilé

středa 18.1. od 18.00, přihlášky v MC

Individuální poradenství pro návrat do zaměstnání

poradenství pro ženy před návratem do zaměstnání

středa 18.1. dopoledne, přihlášky předem nutné

Harmonizační cvičení pro ženy

podvečerní cvičení s prvky jogy pro ženy všech věkových kategorií,

přihlášky v MC

Kurz efektivního rodičovství

Jak porozumět dětem i sami sobě? Jak zvládat výchovné situace ?

Pro rodiče dětí všech věkových kategorií.

podvečerní setkávání - omezený počet účastníků, přihlášky v MC co nejdříve

Volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let probíhají od 9.1.

vždy v pondělí a ve středu 15.00-17.00

Poslední volná místa v programech MC.

Cipískova školička adaptační program na vstup

do MŠ pro děti od 2,5 roku 

Hopsánky a zpívánky s miminky program pro maminky s miminky do 9 měsíců

Hrátky s pohádkou odpolední dramaticko-výtvarný kroužek pro děti od 3 do 5 let

Ostatní programy jsou obsazeny. 

Zapisujeme ale náhradníky a v případě uvolnění místa vás kontaktujeme.

Aktuální počet míst je zveřejněn na www.mcprostejov.cz nebo

www.facebook.com/cipisekprostejov 

Připravujeme na únor: Karneval pro rodiče s dětmi , podvečerní beseda pro rodiče

na téma Sourozenci, Malování na sklo-mandaly/ zimní cyklus kreativních večerů,

Narozeninový týden pro Cipíska k výročí založení MC v Prostějově

Dne 8. prosince 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.

Jaroslav Vinklárek

Adam Crha

Ema Lara Přikrylová

Lukáš Valachovič

Martina Karasová

Adriana Kapplová

Michal Radkovič

Antonín Černý

David Kratochvíl

Matyáš Vyvlečka

Jan Gábor

Marek Šperka

Ela Fajstlová

Ema Hamplová

Julie Slámová

Dorota Pospíchalová

Tereza Vidmuchová

Hana Motalová

Nicol Brücknerová

David Spisar

Valérie Albrechtová

Petra Muzikantová

Nela Ovečková

Matyáš Spurný

Michael Gut

Tadeáš Ovčáček

Filip Král

Balónky odnesly vánoční přání Ježíškovi

V lednu se v MC rozběhne další cyklus Cipískovy školičky.

Tento program je určen pro děti od 2,5 roku před nástupem

do mateřské školky. Děti se hravou formou učí začleňovat

do kolektivu a zvládat běžné situace bez přítomnosti

maminky. Každý týden je do programu školičky zařazeno

cvičení, hudební i výtvarné aktivity a nechybí ani pohádka.

Rodiče pak v rámci Cipískovy školičky získají informace a

rady, jak dětem pomoci zvládnout nástup do školky. Cipís-

kova školička probíhá jednou týdně vždy v tříměsíčních

cyklech ve stálé skupince dětí. -red-

Sedm stovek balónků s přáníčky Ježíško-

vi vylétlo v pátek odpoledne nad Prostě-

jov. V rámci 5. ročníku celostátní akce

Český Ježíšek balónkovou poštu uspo-

řádal Okrašlovací spolek města Prostějo-

va společně s Mateřským centrem

Cipísek.  

Stejně jako v 223 místech v celé republice, i

v Prostějově vypustily děti balónky s

přáníčky přesně v 15,15 hodin na pokyn rádia

Impuls. Obrovská touha dětí a lehounké heli-

um vyneslo fialové balonky vysoko k nebi a

dychtivé dětské oči je toužebně doprovázely,

aby v pořádku doletěly až k adresátovi. 

„Po loňské premiéře, která měla velký ohlas,

jsme se rozhodli akci letos zopakovat. Aby

se dostalo na všechny zájemce a nezklamali

jsme žádné dítě, zajistili jsme letos větší

počet balónků,“ konstatovala předsedkyně

okrašlovacího spolku Milada Sokolová.

Stejně jako vloni dorazila po vypuštění

balónků na náměstí Ježíškova pošta. Anděl-

ský kočár přivezl poštovní truhlu, kam

mohly děti vložit svá speciální přání. Andělé

byli zárukou toho, že dětská přání se dosta-

nou do těch správných rukou, navíc roz-

dávali sladkosti. 

V prostějovském regionu vypouštěly balón-

ky také děti ze základní a mateřské školy v

Nezamyslicích a z mateřského centra v Pro-

tivanově. (jap)

Cipískova školička
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BlahopřejemeBlahopřejeme
V měsíci prosinci oslavili svá jubilea tito

občané města a příměstských částí

Libuše Labancová, Lubomír Ježek, Ivan Pospíšil,

Božena Wichterlová, Ivo Milota, František Hořa-

va, Josef Nedělník, Marie Kolářová, Libuše

Kašpárková, Ludmila Šťastná, Helena Došlíková, Eva Kap-

rálová, Artur Bílý, Josef  Beránek,  Miroslav Latýn, Františka

Kočí, Jaroslava Kaňáková, Marie Adamčíková, 

Jaroslav Tůma, Helena Greplová, Eva Tesařová,

Jarmila Tylšarová, Marie Vaňková, prom.ped.,

Františka Vysloužilová, Oldřich Hecl, Anna Hebel-

ková, Marie Trmačová, Marie Vysloužilová, Josef Neckař, 

Marie Zatloukalová, František Sečka, Jan Dopita,

Jiřina Lencsesová, Olga Dadáková, Zdeňka Rohov-

ská, Marta Dosedělová, Marie Neckařová, RNDr.

František Matyášek CSc., Olga Vybíralová, Miroslava Nedělníko-

vá, Karel Štengl, Vlasta Urbanovská

Jana Řehulková, Hana Žabčíková

70

85

80

75

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

- bohoslužby v neděli v 09,30 hodin (mimo 1. neděli v měsíci)

Církev adventistů, Šafaříkova 9:

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

Církev bratrská, Šárka 10a:

- bohoslužby v neděli v 09,30 hodin

Církev československá husitská, Demelova 1:

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

Českobratrská církev evangelická, Kollárova ul.:

- bohoslužby v neděli v 10,00 hodin

Křesťanský sbor Prostějov, Sádky 2:

- bohoslužby v neděli v 10,00 hodin

Pravoslavná církev Prostějov, Demelova 2: 

-bohoslužby v neděli v 10,00 hodin

Svědkové Jehovovi, sál Království, Husovo náměstí 43:

- přednášky v neděli v 09.00 hodin, od 9.30 rozbor Strážné věže; studium Bible a teo-

kratická škola ve čtvrtek 17.30 hodin.

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)

LEDEN 12.1. Výbor Zhodnocení práce za rok 2011

26.1. Diapozitivy Vzpomínka na loňský rok

ÚNOR 9.2. Výbor Příprava vycházek a zájezdů

23.2. Přednáška Jak poskytnout první pomoc

BŘEZEN 8.3. Výbor Příprava na II.pololetí

15.3. Přednáška Něco o bonsajích

DUBEN 5.4. Výbor Vycházky a zájezdy

19.4. Přednáška 2.díl módní přehlídky s diapozitivy

KVĚTEN 10.5. Výbor Příprava na kavárničku

17.5. Kavárnička Oslava dne matek

ČERVEN 7.6. Výbor Hodnocení za I.pololetí

21.6. Film Cestopisný film

DALŠÍ INFORMACE:

Výborové schůze se konají v místnosti Domovinky na Tetíně č.1 v 13.30 hod.

Besedy a ostatní akce pro všechny členy se konají vždy ve 14.00 hod. v před-

náškovém sále Národního domu.

Zájezdy do divadel, vycházky, vlastivědné zájezdy a jiné akce budou vždy projed-

nány na společných besedách.

Případné změny si výbor vyhrazuje.

Sociálně aktivizační služby pro seniory

Tetín 1, 796 01  Prostějov,

telefon: 582 360 295

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ

10. 1. 2012 14.00 TOULKY SVĚTEM P. J. STOHL

INDONÉSIE, ÍRÁN, VENEZUELA, USA, SINGAPUR, EGYPT OS LIPKA

17. 1. 2012 14.0 EVROPSKÝMI KUCHYNĚMI II. ČÁST

PÍ. J. GRUMLÍKOVÁ OS LIPKA

24. 1. 2012 14.00 PROHLÍDKA MĚSTSKÉ KNIHOVNY

MĚST .KNIHOVNA

31. 1. 2012 14.00 PES MÉHO ŽIVOTA PÍ. J. GRUMLÍKOVÁ

OS LIPKA

Divadelní spolek Historia se ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem města Pro-

stějova rozhodli obnovit tradici nedělních promenád. V pořadí první korzo v roce

2012 se uskuteční v neděli 15. ledna ve 14 hodin na náměstí T.G. Masaryka. Účast-

níci se dozví historii dalšího významného domu. -jč-

Svaz důchodců České republiky – místní organizace Prostějo v

PLÁN ČINNOSTI NA I.POLOLETÍ ROKU 2012:

Jan Trunda, Marie Skořínská, František Žila, Karel

Sedlařík

Jaroslava Kratochvílová

Josefa Bělašková

90

91

92

Antonín Burget, Miroslava Hanusová

93

MUDr. Jaroslav Sedláček

94

Karel Fraus

97

Marie Přikrylová

98

Prostějovské korzo
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Upozornění

Bezpečnost pro seniory
Senioři se často stávají obětí trestných

činů. Patří k jedné z nejvíce ohrožených

skupin osob, zejména v souvislosti s

majetkovou trestnou činností.

Starší lidé, lidé se zdravotním hendikepem

nebo lidé žijící osamoceně se stávají obětí

podvodníků a zlodějů, kteří se pod růz-

nými záminkami dostávají do jejich blíz-

kosti a velmi často přímo do jejich bytů.

Podvodem nebo krádeží je mnohdy připra-

ví o celoživotní úspory. Jak se těmto jevům

bránit? A hlavně jak jim předcházet? To se

dozvíte na přednášce por. Bc. Petra Weisg-

ärbera a por. Bc. Evy Čeplové z preven-

tivně-informační skupiny Policie ČR v

pondělí 9. ledna 2012 v 16.00 hodin.

Čtěte ušima
Znáte audioknihy? Jsou skvělou příleži-

tostí pro ty, kdo nemohou, nechtějí nebo

nemají čas číst klasické knihy.

Ocení je nejen lidé se zdravotním hendike-

pem (nevidomí, slabozrací, dyslektici),

malé děti, které ještě číst neumí, ale i ty

větší, kterým se zase tak moc nechce. Jsou

elegantním řešením povinné školní četby

pro zapřisáhlé nečtenáře. Při jejich posle-

chu můžete relaxovat nebo si tak zpříjem-

nit dlouhou cestu autem. Jsou namluveny

špičkovými interprety – známými a

oblíbenými herci, moderátory nebo spiso-

vateli. Světem audioknih vás ve čtvrtek 26.

ledna v 15 hod. provedou Alžběta Škytová

a Kateřina Kapounová z portálu Audiokni-

hy.net. Vybírat z velké nabídky titulů, které

zaujmou jak děti, tak dospělé, můžete na

hudebním oddělení knihovny. Přijďte si

vybrat.

K dostání ve vašich trafikách

Od 24.12. 2011 do 1. 1. 2012

bude Městská knihovna uzavřena.
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Celkem pět nových monitorů dechu 
získalo dětské oddělení prostějovské 
nemocnice. Dar převzal z rukou člena 
Správní rady Nadace Křižovatka Ing. 
Vlastimila Novotného primář dětské-
ho oddělení MUDr. Josef Tenora.

„Nové monitory dechu nám udělaly ob-
rovskou radost. Rád bych touto cestou po-
děkoval Nadaci Křižovatka,“ říká primář 
dětského oddělení MUDr. Josef Tenora 
s tím, že na dětském oddělení nemocnice 
je nyní 30 monitoru dechů. „Tyto moni-
tory dechu se musí co dva roky měnit, což 
je doba garantovaná výrobcem a schvále-
ná Státním ústavem pro kontrolu léčiv pro 
používání,“ doplnil.

Monitory dechu slouží v rámci pre-
vence tzv. syndromu náhlého úmrtí ko-
jence. Monitory sledují dech dítěte a v 
okamžiku, kdy se dítě 20 vteřin nepohne 

a nenadechne, spustí alarm. Pokud po 
jeho spuštění dítě nezačne znovu samo 
dýchat, přivolaní rodiče by měli začít s 
první pomocí. Tím výrazně snižují ri-
ziko výskytu syndromu náhlého úmrtí 
u ohrožených skupin dětí. Pokyny, jak 
začít s případným oživováním, jsou sou-
částí návodu na použití monitoru. 

V České republice umírá na tento syn-
drom každým rokem okolo deseti dětí, 
ve světě jsou to však desetitisíce kojen-
ců. Monitory dechu chválí i vrchní sestra 
dětského oddělení Jitka Voříšková. „Se-
stry mají jistotu, že je v případě potřeby 
přístroj okamžitě informuje, když jsou na 
jiném pokoji a dítě „hlídá“ monitor de-
chu,“ dodala vrchní sestra.

Ing. Hana Szotkowská, 
mluvčí holdingu AGEL,  

hana.szotkowska@agel.cz

Porušování pracovně-právních standardů  
a špatné pracovní podmínky mohou vyústit 
až k nucené práci nebo pracovnímu vykořis-
ťování. O pracovním vykořisťování cizinců 
se zpravidla mluví v souvislosti s pracovními 
agenturami a ekonomickými migranty. Ná-
lepka levné pracovní síly však zůstává i těm 
cizincům, kteří jsou v  České republice plně 
integrování, mají zde své rodiny a vytvořili si 
zde své zázemí.

S  nevyhovujícími pracovními podmínka-
mi se potýkají v době ekonomické krize i čeští 
pracovníci, přesto ohroženější skupinou stále 
zůstávají cizinci. Pracovní podmínky mají špat-
né i cizinci, kteří zde žijí trvale, mají trvalý pobyt 
nebo i státní občanství. Jak bylo výše naznačeno, 
zaměstnavatelé je často zařazují do skupiny lev-
né pracovní síly a předpokládají tak, že budou 
ochotni pracovat nad rámec. Cizinci, kteří zde 
žijí a mají zde své rodiny, však chtějí tak jako čeští 
zaměstnanci skloubit práci a rodinu. Často však 
naráží u zaměstnavatelů na nevhodné pracovní 
podmínky, které jsou odrazem jejich statutu.

Příkladem může byt klientka, která se obráti-
la na sociální pracovníky s žádostí o pomoc při 
problémech v zaměstnání. Zaměstnavatel od 
klientky požadoval předčasné ukončení pracov-
ní neschopnosti a nechtěl jí uvolnit na předem 
domluvenou řádnou dovolenou. Klientka byla 
v minulém roce nucena vybírat si řádnou do-
volenou po hodinách v dny, kdy byl nedostatek 
práce a to i ve dny státních svátků.Jak tedy jednat 
se zaměstnavatelem, když cizinec nechce ztratit 
práci, ale také nechce pracovat v  nevhodných 
podmínkách? Pro cizince je v první řadě důležité 
svá pracovní práva znát a dát toto zaměstnava-
teli asertivně najevo a to od první chvíle jednání 
se zaměstnavatelem. Bohužel zásah právníka 
často zapříčiní, byť na krátkou chvíli zlepšení 
pracovních podmínek, ale posléze také možné 
propuštění ze zaměstnání. To je důvodem proč 
se cizinci neobracejí na právní pomoc a pracov-

ní vykořisťování tak v  mnoha případech není 
odhaleno. U cizinců, kteří ještě nezískali trvalý 
pobyt navíc hrozí ztrátou zaměstnání také ztráta 
účelu pobytu, jelikož mají pouze 60 dní na nale-
zení nového zaměstnání. Přispívá k tomu také 
fakt, že podle článku Ministerstva vnitra k měsíci 
květnu tohoto roku nebyl nikdo pravomocně 
odsouzen za trestný čin pracovního vykořisťo-
vání1. Cizinci také často nechtějí zaujmout ra-
dikální postoj, chtějí pouze, aby se zlepšily jejich 
pracovní podmínky a nebyly porušovány jejich 
pracovní práva.

Projekt okraj se snaží pomoci cizincům zo-
rientovat se v  pracovně právní problematice a 
celkově zlepšit jejich postavení na trhu práce. 
Sociálně-profesního a právního poradenství 
tak využilo 85 klientů, kterým byla poskytnuta 
nejen podpora ve zlepšování pracovních pod-
mínek, ale také asistence sociálních pracovníků 

při obtížných životních situacích, při hledání za-
městnání a právní pomoc ve věcech pobytových, 
občanskoprávních a obchodně právních. 

Okraj se také snaží pomoci s  překonáním 
jazykové bariéry formou bezplatných kurzů čes-
kého jazyka pro cizince. Klienti se mohou také 
zúčastnit kurzů socio-kulturního minima, kde 
s  lektorem, kromě historicko-kulturních témat 
mohou „natrénovat“ také jednání se zaměstna-
vatelem, kurz jim pomůže proniknou do systé-
mu školství, zdravotnictví apod. Tyto dva kurzy 
navštěvovalo celkem 28 klientů.

Do konce projektu tj. do 30.4.2012 je cí-
lem projektového týmu pomoci stávajícím i 
novým klientům ve zlepšování jejich práv a 
postavení v oblastech jak pracovního tak i spo-
lečenského uplatnění. 

1 Jak soudit pracovní vykořisťování. Dostupné 
z WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/jak-soudit-
-pracovni-vykoristovani.aspx

2  Uvedené údaje jsou za 8. monitorovací období 
tj. období od 1. června do 30. října

 Jak se domluvit se zaměstnavatelem – Tisková zpráva projektu OKRAJ 
„Systémová podpora pracovního uplatnění cizinců a azylantů žijících na území Olomouckého kraje.“ 
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Poslední listopadovou neděli pro-
běhla v Olomouci tři netradiční setká-
ní v  rámci projektu Rodina Odvedle, 
který je realizován již osmým rokem 
organizací Slovo21. České rodiny tak 
měly opět možnost setkat se s rodinami 
cizinců a zažít netradiční nedělní oběd 
ve společnosti zajímavých lidí. Ve stejný 
den a čas proběhlo v celé České Republi-
ce celkem 53 setkání rodin. Obědy vždy 
probíhají u jedné z rodin doma s cílem 
navození co nejpřirozenějšího prostře-

dí pro seznámení rodin. Projekt napo-
máhá nejen integraci cizinců do české 
společnosti, ale také obohacuje české 
rodiny o nová poznání. Rodiny se tak 
vzájemně dovědí o jiných kulturách, 
ochutnají tradiční pokrmy daných zemí 
a často naváží dlouhotrvající přátelství.

V rámci letošního ročníku byly v Olo-
mouckém kraji zapojeny kromě českých 
rodin také rodiny z Dagestánu, Alžírska a 
Ukrajiny.  Zástupci českých rodin zjistili 
cenné informace nejen o životě ve zmí-

něných zemích, například o soužití fran-
kofonní a arabsko mluvící části obyvatel 
v Alžírsku, o kultuře a historii Dagestánu, 
ale také jaké je to být cizincem v  České 
republice. Že jídlo sbližuje lidi je nepsa-
nou tradicí, a tak i ve zmíněných setká-
ních hrálo velkou roli. Ostatně, kdy máme 
možnost ochutnat například dagestán-
ský chincal, přílohu podobnou českým 
knedlíkům, vyráběnou z  kynutého těsta 
a ochucenou kavkazským kořením? Na-

opak může být zajímavé pozorovat reakce 
zástupců jiných kultur na tradiční české 
vepřo, knedlo, zelo.

Ti, kdož se nestihli projektu účastnit 
v letošním roce, ale nemusejí zoufat. Pro-
jekt Rodina Odvedle se již tradičně usku-
teční i příští rok a ukojí tak zvědavost dal-
ších rodin.

Více informací o projektu Rodina Od-
vedle najdete na internetových stránkách 
www.slovo21.cz . -tm-

INZERCE

TAK TROCHU JINÝ NEDĚLNÍ OBĚDTAK TROCHU JINÝ NEDĚLNÍ OBĚD

INZERCE
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Projekt „Vzdělávání pedagogů základ-
ních škol v oblasti fi nanční gramotnosti“, 
který od prosince 2010 probíhá na Ob-
chodní akademii v  Prostějově, vstupuje 
do  své další fáze. V  úterý 1.  11. 2011 
zahájilo 18 pedagogů  základních škol 
svoje vzdělávání  v  semináři vedeném  
zkušenými učiteli a lektory Mgr. V. No-
votnou a Ing. P. Sekaninou.

 Pro učitele zároveň připravujeme 
další,  obsahově navazující vzděláva-
cí programy, které naši nabídku se-

minářů  v příštích letech  rozšíří . Bu-
dou zaměřeny především na aktivity 
pomáhající mladým lidem zvažovat 

svoje  finanční možnosti a vyhnout 
se tak nepřiměřeným finančním zá-
vazkům.

(Projekt je spolufi nancován z Evrop-
ského sociálního fondu a státního rozpoč-
tu České republiky).

Ing. Aleš Michalec, 
 Mgr. Jitka Ungermannová

Projekt Finanční gramotnost na OA Prostějov pokračujeProjekt Finanční gramotnost na OA Prostějov pokračuje

Dne 3. a 4. listopadu 2011 se studenti čtvr-
tého ročníku Obchodní akademie v Prostě-
jově ve složení Lukáš Běhal, Hana Poláchová 
(oba 4. B) a Veronika Vičarová (4. A) zúčast-
nili soutěže v psaní na klávesnici všemi deseti 
- ZAV Hodonín 2011.

Je to soutěž se 17letou tradicí, které se každo-
ročně účastní obchodní akademie, gymnázia 
a střední odborné školy z celé České republiky 
a v současné době i školy ze zahraničí (Polska, 
Maďarska, Slovenska).  

První den probíhal bodovaný trénink, jehož 
cílem je napsat během jedné hodiny co nejvíce 
cvičení s nejmenším počtem kroků a dosáh-
nout co nejlepšího výkonu v počtu úhozů.

Druhý den se soutěžilo v 10minutovém opi-
su z obrazovky s penalizací (srážkou) 10 a 100 
úhozů za neopravenou chybu  a z 10minuto-
vého opisu z papírové předlohy s penalizací 50. 

V soutěži jednotlivců dosáhl nejlepšího vý-

sledku v jednotlivých disciplínách Lukáš Běhal.     
V bodovaném tréninku obsadil 6. příčku s vý-
konem 501,2 čistých úhozů za minutu. V kom-
binaci výše uvedených opisů se umístil ze 71 
soutěžících na velmi pěkném 8. místě s celko-
vým počtem 13195 čistých úhozů a jeho výkon 
byl oceněn i malou věcnou cenou. 

V soutěži družstev obsadila naše škola z 24 
zúčastněných škol z České republiky i ze zahra-
ničí 11. místo.

Lukášovi, který je i letošním úspěšným účast-
níkem Mistrovství světa v psaní na klávesnici z 
Paříže gratulujeme, a ostatním účastnicím této 
soutěže děkujeme za velmi dobrou reprezentaci 
naší školy. 

Jsme rádi, že právě na naší obchodní aka-
demii vyrůstají talentovaní studenti, kteří jsou 
schopni obstát v tak velké konkurenci.

Ing. Jana Kirchhofová
 vyučující písemné a el. komunikace

Účast studentů Obchodní akademie Prostějov v soutěži ZAV Hodonín 2011

INZERCE

mediální partneři

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM ZA PODPORU
PŘI CESTĚ ZA ZLATÝMI MEDAILEMI!
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Cimrmanovské „Ztrátě třídní knihy“ už mladá generace nebude rozumětCimrmanovské „Ztrátě třídní knihy“ už mladá generace nebude rozumět

V  září letošního roku probíhala 
v Jižní Koreii v hlavním městě Soulu 8. 
mezinárodní abilympiáda (dovednost-
ní olympiáda zdravotně a tělesně po-
stižených), jíž se každé 4 roky účastní 
kolem 60 výprav států z  celého světa. 
Z  celé České republiky se této soutěže 
letos zúčastnilo pouze pět soutěžících 
a tři členové doprovodu. Každý soutě-
žící je nominován na základě výsledků 
z  národní abilympiády, která se koná 
každým rokem v Pardubicích.

Letošní abilympiáda se konala od 25. 
září do 30. září. Celá naše mini-výprava 
odletěla z  Prahy přes Dubaj do Soulu 
23.9. Na letišti v  hlavním městě, Soulu, 
nás čekala uvítací delegace. Přijetí bylo 
úžasné a opravdu velkou radost celé vý-
pravě udělalo, když nám byl jako dopro-
vod přidělen korejský student mluvící 
česky. Abilympiáda byla slavnostně za-
hájena v olympijském parku, kam přijela 
účastníky přivítat manželka prezidenta 
Korejské republiky. Následná recepce na 

uvítanou probíhala v majestátní budově 
Korejského národního muzea. Samotné 
disciplíny se uskutečnily v prostorách su-
permoderní budovy aT Center Soul.

Já byl nominován do soutěže v malo-
vání. Disciplína probíhala za přísných 
pravidel, tématem disciplíny v  tomto 
roce byla „Květina“. Do řečené katego-
rie se přihlásilo 23 závodníků. Každý 
byl z  jiné země. Vyhlášena byla pouze 
první tři místa a já se, bohužel, neumís-
til. Nepokládám to ovšem za nějakou 
obrovskou tragédii. Pro mne je velkým 
úspěchem samotná účast na této soutěži 
a samotná návštěva natolik odlišné kul-
tury. Bez přispění sponzorů bych se této 
soutěže nikdy nemohl zúčastnit, proto 
jim tímto článkem projevuji svůj vděk. 
Účast v soutěži si musel každý soutěžící 
hradit sám a to částkou ve výši 55.000 Kč. 
Všem sponzorům jsem moc vděčný za 
projevení důvěry v soutěži a možnost za-
žít neopakovatelný zážitek. Milan Ševčík.

-mš-

Reálné gymnázium a základní škola 
města Prostějova sleduje již řadu let nové 
trendy v informačních technologiích. 

Již před třemi lety byla spuštěna na 
našem gymnáziu elektronická třídní 
kniha, která umožňuje zápis jednotli-
vých hodin, zadávání nepřítomnosti 
žáků v  hodinách a omlouvání jejich 
absence. 

Od letošního roku se přidává také druhá 
součást – celá základní škola. Naše základ-
ní škola se tak stává historicky první školou 
v okrese Prostějov, na které je psané třídní 
knize defi nitivně odzvoněno.

Elektronická třídní kniha plně nahrazu-
je klasickou třídní knihu, navíc jsou tu ne-
sporné výhody. Třídní kniha již neputuje 
se třídou po škole, nemůže se ztratit, jako 
se to stalo ve slavné hře divadla Járy Ci-
mrmana, odpadají i jiné drobnější potíže. 
Také kontrola zápisů je mnohem snadnější 
a operativnější.

Vyučující je vybaven notebookem, 
s nímž přichází do třídy. Připojí se k vnitř-
ní síti a zapíše téma a chybějící žáky. Jinou 
možností je zápis v  kabinetě. Absence je 
sledována každou hodinu v  každém vy-
učovacím předmětu. Učitel si může přímo 
do elektronické třídní knihy zapsat také 
různé poznámky.

Rodiče i žáci mají možnost prohlédnout 
si absenci ve vyučování prostřednictvím 
internetu, což zvyšuje vzájemnou informo-
vanost a důvěru mezi školou a rodinou.

A jak jsou s elektronickou třídní kni-
hou spokojeni sami vyučující? „Snadno 
jsme si na ni zvykli. Velkou výhodou je 
rychlost a přehlednost zápisů, ale také 
možnost průběžné kontroly absence 
žáků v  jednotlivých předmětech. Tříd-
ním učitelům ulehčuje práci, např. při 
počítání celkově zameškaných hodin 
na konci pololetí“, pochvaluje si třídní 
učitelka 4.C Hana Greplová.

RNDr. Ing. Rostislav Halaš,

 ředitel školy

„Neříkalo se tomu dřív družba?“ ptá se u 
autobusu Nikola. Je slunečné ráno, 27. září 
2011 a studenti 4. A TRIVIS s. r. o., soukro-
mé školy veřejnoprávní vyrážejí na lákavou 
exkurzi do Brna. Dnes je nepřivítají, tak 
jako posledně, hasiči, ani letecká záchranná 
služba, ale očekávají je na Vyšší policejní 
škole Ministerstva vnitra v Brně. Nápad na-
vázat upřímnou spolupráci vznikl u posled-
ních maturitních zkoušek, kdy post předse-
dy maturitní komise na TRIVISu zastával 
pplk. Mgr. Vladimír Machát, působící již 
dlouhá léta na zmíněné policejní škole v 
předmětovém oddělení práva.

Exkurze začala tradičním přivítáním 
a seznámením s historií i současným za-
měřením a postavením policejní školy. 
Nezbytným pomocníkem při tomto sezna-
movacím úvodu se stala zajímavá prezen-
tace se zaměřením na výuku odborných 
předmětů.

„Účast v blocích praktického zaměstnání 

v předmětu kriminalistika byla fakt bomba“, 
pochvaluje si Martin. Není divu – na poli-
cejní škole nemají pouze tradiční třídy, ale 
i modelové učebny jako je obývací pokoj, 
bar, garáže aj., kde si žáci trénují ohledání 
místa činu, zajištění stop a podobně, což je 
pro jakéhokoliv pozorovatele velmi atrak-
tivní.

PO ITA pak předvedlo velmi zajímavý 
program Poridos, který dovede do nejmen-
ších detailů sestavit portrét osoby pachatele.

Přestože žáci TRIVISu jsou cvičeni ve 
střelbě v podstatě z čehokoliv, návštěva ta-
mější kryté střelnice, jedné z nejmoderněší 
v České republice, byla opravdu třešničkou 
na dortu. Laserové i jiné nejmoderněší 
zbraně se staly předmětem zkoumání i ob-
divu všech Trivisáků.

Žáci TRIVISu spokojeni, zkušenosti na-
čerpány, zážitky uloženy, spolupráce navá-
zána – co víc k takové akci dodat?

TRIVIS, 4. A

Bylo nás pětTRIVIS u „modrých košilí“
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Na Burze škol se poprvé představily žákyně oboru Kadeřník Střední školy automobilní v Prostějově. Studentky 
třetího ročníku oboru kadeřnice prezentovaly svoje práce na přehlídce účesů v antickém stylu, kde jako modelky 
poprvé vystoupily jejich spolužačky z prvního ročníku. Přehlídku uvedli studenti třetího ročníku oboru autome-
chanik Jan Obr a Ondřej Nevrla. Přes počáteční trému se všichni brzy přenesli a byli odměněni potleskem diváků.

Kromě tradičních tříletých učebních oborů Automechanik, Klempíř, Kadeřník  jsme tu představili také studijní 
dvouleté nástavbové obory Provozní technika a nový obor Kadeřnické služby. 

JEŠTĚ JEDNO OHLÉDNUTÍ ZA BURZOU ŠKOL JEŠTĚ JEDNO OHLÉDNUTÍ ZA BURZOU ŠKOL 
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Sobota 24.12. Štědrý den

Povýšení sv. Kříže
Mše sv. pro děti s živým betlémem 16.00 
Mše sv. „v noci“  21.00 
Půlnoční bohoslužba slova 24.00 
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Mše sv. „v noci 21.00 
sv. Petr a Pavel
Mše sv. „v noci“ 22.00 
u Milosrdných bratří
Půlnoční mše sv. 24.00 
sv. Josef (Krasice)
Mše sv. „v noci“ 23.00 
U sv. Anny
Bohoslužba slova 22.00 

Neděle 25.12. Narození páně – Boží hod vánoční
Povýšení sv. Kříže
Mše svatá 7.30, 10.30 
Jesličková bohoslužba 15.00
Betlém – otevřený kostel 14.00– 18.00
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Mše svatá 9.00 
Kostel otevřen 14.00 – 16.00
sv. Petr a Pavel
Mše svatá 9.00, 18.00 
Kostel otevřen od 14.00-16.00

u Milosrdných bratří
Mše svatá 10.00
Betlém – kostel otevřen 9.30-12.00 
sv. Josef (Krasice)
Mše svatá 17.00 
sv. Cyril a Metoděj         
Mše svatá 9.00 
Kostel otevřen 14.00 -16.00

Pondělí 26.12. sv. Štěpána

Povýšení sv. Kříže 
Mše svatá  7.30, 10.30
Betlém – otevřený kostel 14.00 – 18.00 
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Mše svatá 9.00 
Kostel otevřen 14.00 – 16.00 
sv. Petr a Pavel
Mše svatá 9.00, 18.00 
Kostel otevřen  14.00 – 16.00
u Milosrdných bratří
Betlém – kostel otevřen 10.00-12.00
DD Nerudova
Mše svatá 9.30 
Sv. Cyril a Metoděj         
Mše svatá 9.00 
Kostel otevřen 14.00 -16.00 

Sobota 31.12.

Povýšení sv. Kříže 
Díkuvzdání za uplynulý rok 17.00 
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Díkuvzdání za uplynulý rok 17.00 
sv. Petr a Pavel
mše svatá 17.00 
u Milosrdných bratří
Betlém – kostel otevřen 10.00 -12.00 

Neděle 1. 1. 
slavnost Matky Boží 

Panny Marie

Povýšení sv. Kříže 
Mše svatá 17.00 
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Mše svatá 17.00 
sv. Petr a Pavel
mše svatá 9.00,  18.00
Kostel otevřen 14.00 – 16.00
u Milosrdných bratří
Betlém – kostel otevřen 10.00 -12.00
Sv. Cyril a Metoděj
Mše svatá 9.00 
Kostel otevřen 14.00 – 16.00 

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2011
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Florbalový oddíl SK K2 Sport-
centrum úspěšně načal pátý rok 
své existence. Do něj vstoupil zase 
s rozšířenou základnou. Krom 
klasických dvou týmů mužů a jed-
noho týmu žen se klub orientuje 
spíše na mládežnickou strukturu. 
Ta je letos tvořena týmem junio-
rů, starších žáků, mladších žáků a 
elévů. Všechny týmy bohužel trá-
pí společný aspekt. „Chybí nám 
brankáři. Všichni chtějí útočit a 
dávat góly, někteří rozumnější pak 
raději brání a zakládají akce, ale 
do branky se nechce nikomu a je 
to společné pro všechny katego-
rie.,“ glosuje předseda klubu Jiří 
Kroupa a zároveň vyzývá všechny 
případné zájemce. „Uvítáme ko-
hokoliv ve věku 6 let a výše bez 
omezení a bez rozdílu pohlaví. Pro 
případné zájemce máme klubové 
brankářské vybavení k dlouhodo-
bějšímu zapůjčení, opravdu nás 
tady tlačí bota nejvíce.“ 

Kde však vedení klubu kráčí 
vpřed, je koncepční práce s mládeží 
a během letošní sezóny tak možná 
přibude další člen do rozvětvené 
florbalové rodiny. Klub ve spolu-
práci se ZŠ a MŠ Prostějov, Palac-
kého tř. a Sportcentrem DDM roz-
jíždí kroužek florbalu pro dívky ve 
věku 6 - 14 let. Cílem kroužku je 
seznámit s florbalem i dívky a dát 
jim možnost naučit se technickým 
základům. Tréninky prozatím pro-
bíhají jednou týdně a to ve středu 

od 15:00 do 16:30 na ZŠ Palacké-
ho – Skálovo nám. 5. „Holky však 
mohou trénovat i více. Už jsme měli 
nebo máme takové, které trénují a 
hrají za mladší žáky, předpisy sou-
těže to totiž umožňují. Každopádně 
cílem je vytvořit do budoucna kla-
sický tým žákyň, dorostenek nebo 
juniorek a časem postupně doplňo-
vat i náš tým žen. V této kategorii je 
totiž třeba se spolehnout na vlast-
ní výchovu, u starších holek je pak 
docela velká fluktuace,“ dodává Jiří 
Kroupa.  -jk-

K  nejprestižnějším módním ak-
cím podzimu již 17 roků patří i 
módní přehlídka mohelnického 
rodáka Luďka Hanáka. Kromě své 
autorské kolekce představil i dal-
ší významné návrháře a designéry 
oděvní branže v České republice. To 
jaké se budou nosit trendy, barvy, 
střihové a technologické konstruk-
ce, mohli načerpat v  nabitém sále 
Domu kultury v  Mohelnici nejen 
tamní návštěvníci, ale také student-
ky a studenti Střední školy designu 
a módy z Prostějova.

„Již třetím rokem pracujeme na pro-
jektu ESF, který nám umožnil nejen 
finanční dotace na počítačové a soft-
warové vybavení pro výuku ve škole, 
ale také zdroje, z kterých můžeme čer-
pat, aby se naši studenti mohli zúčast-
nit odborných, oděvních stáží nejen 
v  ČR, ale i v  zahraničí, nevyjímaje ta-
kové akce, jako jsou módní přehlídky. 
S Luďkem Hanákem škola spolupracuje 
dlouhodobě a tak jeho pozvání na akci 
jsme rádi přijali,“ uvedl Mgr. Jiří Sná-

šel, odpovědný vedoucí projektu. Tento 
projekt je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem 
ČR.

V programu předvedla svoje kolekce 
i Helena Bedrnová se svým pohledem 
na Retrospektivu v módě. Jitka Šedová 
ve své autorské přehlídce velmi vkus-
ně předvedla, jak mohou prvky pánské 
módy obohatit dámský šatník. Velmi 
precizně, především z  pohledu kon-
strukčního designu, předvedla kolekci 
Jiřina Tauchmanová, která svými návr-
hy uchvátila především tu část publika, 
která se těšila na představení „vysoké 
společenské a večerní módy“. Klasiku, 
převážně v odstínech černé, předvedly 
návrhářky rodinného dua Jaroslava a 
Dominika Sedláčkovy.

První muž, návrhář, kterého mode-
rátor akce Jan Čenský uvedl, Miroslav 
Bárta, se držel hesla: „Šaty mají být tak 
těsné, aby bylo vidět, že jde o ženu, ale 
přece jen tak volné, aby bylo poznat, že 
jde o dámu.“

Petr Klouda, držitel ocenění „Výtvar-

ník sezóny“ upoutal svojí kolekcí, čer-
pající ze španělských stylů. „Kolekce se 
mi líbily moc. Každá měla svoje kouzlo, 
v každé bych si nějaký model vybrala i 
pro sebe. Nejvíc však Kaloudova kolek-
ce s názvem Las Meninas 2011.“ Takto 
se vyjádřila studentka 1. ročníku SŠ-
MAD na Vápenici, Gabriela Drbalová, 
která sbírala s dalšími dvaceti studenty 
výrazné zkušenosti a pohledy z  dílen 
profesionálních módních tvůrců.

Hostitel a pořadatel v  jedné osobě 
představil svoji módu v  kolekcích, o 
kterých sám říká: „Jemnou svůdnos-
tí se snažím rozeznít ženskost, krásu, 
něhu a v  siluetách je nechávám pro-
plouvat kolem Vás…“ Modelky v čele s  
Denisou Domanskou oblékl do šedých, 
béžových a tělových barev. Svou nejno-
vější kolekci nazval příznačně Nude.

„Jsem ráda, že pro nás škola tyto 
akce organizuje. Chci být u této pře-
hlídky i příští rok, byla úžasná a nejvíc 
se mi líbily společenské šaty.“ Zakonči-
la studijní pobyt v Mohelnici studentka 
Barbora Mlčáková.  -js-

Módní návrhářky ze SŠ designu a módy na přehlídce Luďka Hanáka

Florbalisté hledají
brankáře a žákyně
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Díky vítězství v okrskovém a ná-
sledně pak okresním kole v mini-
fotbalu (hráno na polovině hřiště) 
žáků kategorie IV. (8. a 9. ročník ZŠ 
a 1. a 2. ročník nižšího gymnázia) 
se naše družstvo kvalifikovalo do 
krajského finále. Toto utkání se ko-
nalo v Hranicích na Moravě v říjnu 
letošního roku a zúčastnilo se ho 
celkem 5 družstev - vítězů jednot-
livých okresních kol Olomouckého 
kraje. Krajské finále se hrálo na 
fotbalovém hřišti s umělou trávou 
systémem každý s každým. Utkání 
řídili kvalifikovaní rozhodčí. Fot-

balový svaz byl garantem krajského 
kola a finančně akci zajistil. 

Po vynikajících výkonech všech 
zúčastněných se naši kluci umístili 
na prvním místě s  plným bodovým 
ziskem a zvítězili tak v  obrovské 
konkurenci týmů z  celého kraje. 
Nutno dodat – zaslouženě! Za vítěz-
ství obdrželi diplom, zlaté medaile a 
pohár. 

Původně měla být soutěž postupová, 
a tak jsme se dokonce mohli poprat o 
celorepublikové finále! K  naší smůle 
však nakonec skončil turnaj krajským 
finále. Všichni chlapci si zaslouží ob-
rovskou pochvalu za předvedené výko-
ny. Stanislav Slezák

Skvělá sezóna horolezkyně Petry Rů-
žičkové, která zvítězila v Českém pohá-
ru a uspěla i na světové lezecké scéně 

Členka Horolezeckého oddílu SK Pro-
stějov zúročila tvrdou tréninkovou práci 
a během letošní závodní lezecké sezóny 
ovládla Český pohár v boulderingu a 
úspěšně pronikla mezi světovou elitu. 
Co je to vlastně bouldering? Je to lezení 
maximálně obtížných lezeckých pasáží, 
tzv. bouldrů, které se lezou bez lana, do 
max. výšky takové, ze které lze bezpečně 
odskočit do vysokých žíněnek. Boulde-
ring se provozuje jak venku, tak na le-
zeckých stěnách. Závody v boulderingu 
jsou převážně na cvičných horolezeckých 
stěnách ve sportovních halách. Petra Rů-
žičková (1989) je odchovankyní HO SK 
Prostějov a lézt začala v roce1992. Začala 
lézt na skalách v Moravském Krasu a na 
stěně Gymnázia J. Wolkera. Během ně-
kolika roků pronikla do absolutní české 

špičky a díky vynikajícím výsledkům v 
Českém poháru, byla nominována do 
reprezentace České republiky. V Českém 
poháru v roce 2011 ve čtyřech závodech: 
2x zvítězila - Brno a Ostrava,1x byla dru-
há - Teplice a 1x byla pátá v Praze. Díky 
těmto výsledkům ovládla i celkové pořadí 
a stala se vítězkou celého Českého pohá-
ru. Jako reprezentantka ČR se zúčastnila 
celkem pěti závodů Světového poháru, 
postupně Vídeň, Eindhoven, Barcelona, 
Arco a Mnichov. Po počátečním sbírání 
zkušeností měly její výsledky vzestupnou 
tendenci a tak zakončila první sezónu ve 
Světovém poháru vynikajícím 14. mís-
tem mezi světovou elitou. Po celou sezó-
nu také prokazovala vysokou výkonnost 
na evropských skalách a zakončila ji nád-
herným alpským výstupem 300m stěnou 
Colodri Est cestou Zanzara obtížnosti 
8+. Její úspěšné výsledky podpořilo měs-
to Prostějov a Olomoucký kraj.  -vs-

Prostějovští kulečníkáři vstoupili výhrou 
nad loňským tabulkovým pronásledovatelem 
úspěšně do nové sezony 2011-2012. Los ex-
traligy družstev v kvartách přisoudil družstvu 
SPRESO Prostějov do jednoho z  úvodních 
kol jednoho z favoritů soutěže, loňského vice-
mistra BC Praha. V teamu Prahy byli k vidění 
dva zahraniční hráči z  Dánska a Turecka a 
také vicemistr Evropy v technických disciplí-

nách Marek Faus. Družstvo ve složení Galí-
ček, Dostál, Domanský a Tunkr těžké utkání 
zvládlo a stejně jako před rokem zápas vyhrá-
lo 6:2. Jediné dva body Prostějovu sebral svým 
vítězstvím dánský hráč Tommy Magnussen. 
Družstvo Spreso Prostějov vstupuje do nové 
sezony poprvé v  roli obhájců titulu. Spolu 
s Prostějovem jsou hlavním adeptem na vítě-
ze extraligy družstva Prahy, Kladna a Ostravy.

Prostějovský kulečníkář Zdeněk 
Galíček získal bronzovou medaili na 
Mistrovství ČR ve volné hře. 

Zdeněk vyhrál s pěti body svoji čtvrt-
fi nálovou skupinu, když dvakrát vyhrál 
a ztratil pouze jeden bod za remízu. 
V  semifi nále pak narazil na druhého 
ze skupiny B,  v nedělních vyřazovacích 
bojích nezadržitelného, Adama Kozáka 
z Ústí nad Labem, který zahájil semifi -

nálové utkání sérií 269 a ve třetím ná-
běhu ukončil utkání sérií 131. Zdeněk 
v  utkání o třetí místo dobrým výko-
nem v  druhé polovině utkání porazil 
400:289 Josefa Kopla ze Žarošic a získal 
bronzovou medaili. Mistrem ČR se stal 
Adam Kozák, který ve fi nále dokonce 
dohrál partii prvním náběhem sérií 400 
a porazil Michala Červenku z Trutnova 
400:0. -red-

Horolezecký oddíl SK Prostějov  Horolezecký oddíl SK Prostějov  

Kulečníkáři SPRESO Prostějov 
vstoupili do nové sezony

Zdeněk Galíček získal bronzZdeněk Galíček získal bronz

Školství 
a sociální oblast

RG a ZŠ města Prostějova vítězem krajského kola ve fotbale žáků kategorie IV

Foto z utkání Prostějov - Praha: vlevo vzadu Zdeněk Galíček (SPRESO Pro-
stějov), vpravo vepředu Eugin Ferahli (BC Praha).
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Před časem se stalo Kielce (Polsko) hlav-
ním městem evropského tance. Proběhlo 
zde mistrovství Evropy v  DiscoDance a 
DiscoFreestyle. Mezi zástupci ČR nechy-
běli ani tanečníci z  TŠ Hubený, kteří se 
v několika kategoriích protančili až do fi -
nálních skupin a dvakrát stáli na stupních 
vítězů. Akce se zúčastnilo celkem 1550 ta-
nečníků z 16 zemí, za TŠ Hubený jelo bojo-
vat o medaile 42 tanečníků.

Ve věkové kategorii děti (do 11 let) - malá 
skupina - byli tanečníci TŠ Hubený s choreo-
grafi í JUMP! ( R. Flajsar, K. Doleželová, A. 
Flajsarová, E. Hlahůlková, N. Kočařová, D. 
Konečná, K. Rozkošová) absolutně nejlepší 
a mohou se chlubit titulem MISTŘI EVRO-
PY a ve formaci Don´t stop získali bronzo-
vou placku.

Ve velmi silně obsazené dětské kategorii v só-
lech si skvěle vedly D. Konečná, která se umístila 
na šestém místě, dále také K. Rozkošová (13. 
místo), N. Kočařová (21. místo), E. Hlahůlková 
(33. místo) a K. Doleželová (47. místo).

Děti ovšem nezklamaly ani v duetech. Na 
krásném čtvrtém místě se umístily D. Koneč-
ná a K. Rozkošová, na sedmém místě se ra-
doval R. Flajsar se sestrou Alicí a N. Kočařová 
s R. Volkem byli na devatenáctém místě.

Do fi nále mužů v sólo tancích se probojo-
val R. Flajsar (5. místo) a R. Volek se umístil 
na dvanáctém místě.

Skvělých výsledků dosáhly také děti od 15 
let. V kategorii smíšené duo byli ve fi nále O. 
Berky s K. Hlostovou (6. místo) a v kategorii 
malá skupina projekt SWEAR (O. Berky, K. 

Hlostová, M. Možná, A. Müllerová, M. Nevr-
lá a M. Vlachová) dosáhl také na šesté místo.

Ve velké konkurenci ženských duetů se 
nejlépe dařilo M. Možné s  A. Müllerovou, 
které obsadily úžasné jedenácté místo.

Neskrývanou radost měly také dívky K. 
Hlostová na sedmnáctém místě a M. Možná 
(31. místo) v sólech.

Dosažené úspěchy byly rozhodující pro dal-
ší stupínek v taneční „kariéře“, neboť ve dnech 
15. - 18. září se v německé Bochumi konalo 
Mistrovství světa v disco tancích. Z každého 
státu totiž postupuje jen pět nejlepších taneč-
níků v  každé disciplíně. Českou republiku 
reprezentovalo 250 tanečníků a dovezli sedm 
zlatých medailí, z toho dvě získali tanečníci TŠ 
Hubený a stali se tak druhou nejúspěšnější 
taneční školou ze všech zúčastněných. Vždyť 
v kategorii dětská malá skupina získala cho-
reografi e JUMP!, stejně jako sourozenci R. a A. 
Flajsarovi v duetu, titul MISTRŮ SVĚTA! Ra-
dek Flajsar dále bodoval v kategorii sólo, kde 
se radoval z třetího místa a K. Rozkošová se v 
dívkách umístila pátá. Neméně úspěšná byla i 
D. Konečná,  která v duetu společně s K. Roz-
košovou vytančila krásné fi nálové páté místo a 
v sólech dvanáctou příčku. V kategorii dospě-
lých se duo M. Možná s A. Müllerovou umís-
tily na dvacátém druhém místě. V ženských 
sólech si nejlépe vedla K. Hlostová (14. místo), 
dále pak Y. Kabilková (24. místo) a M. Možná 
(46. místo). V mužích skončil O. Krysmánek 
na 19. místě.

Prostějovské soutěžící provázela na mist-
rovství bohužel také smůla. Den před odjez-

dem onemocněl O. Berky, který je členem 
„malé skupiny“ SWEAR (O. Krysmánek, K. 
Hlostová, Y. Kabilková, M. Možná, A. Mülle-
rová a D. Pernicová). Vzhledem k jeho absenci 
se musela ráno na místě měnit choreografi e, 
což mělo za důsledek, že ze slibného fi nálo-
vého umístění se tanečníci ocitli na jedenácté 
pozici z celkových 26. 

TŠ Hubený, město 
Prostějov a celou naši 
republiku reprezentova-
lo celkem 13 tanečníků, 
kteří se rozhodně v  tak 
velké světové konkuren-
ci neztratili. Za to jim 
patří jménem šéft re-

nérky Kateřiny Hubené a prezidenta Czech 
Dance Organization pana Jiřího Hubeného 
velké díky. Nemalé poděkování náleží i rodi-
čům za jejich fi nanční a časovou podporu a 
také městu Prostějov za peněžitý příspěvek. 
V neposlední řadě i velký dík trenérům O. 
Berkymu, M. Vlachové a R. Smičkové. -red-

Tanečníci TŠ Hubený opět mistry Evropy a světaTanečníci TŠ Hubený opět mistry Evropy a světa

Školství 
a sociální oblast

Krásný titul vicemistra si přivez-
li tanečníci TŠ Hubený ze světového 
šampionátu ve street dance show, kte-
rý se uskutečnil na podzim ve slovin-
ské Ljubljani.

Stříbrnou medaili vytančila 
v  hlavní věkové kategorii (starší 15 
let) malá skupina s  názvem Inside 
Secret ve složení O. Berky, A. Műlle-
rová, M. Nevrlá, K. Hlostová, Y. Ka-
bilková, M. Možná a D. Pernicová. 
Těmto mistrům ČR bohužel chyběl 
jen jeden jediný bod k  opětovnému 
zlatému titulu. 

Úspěch slavili i děti v kategorii duetu, 
mistři ČR sourozenci Flajsarovi, s cho-
reografií Bart a Lisa. Skončili ve finále 
na 6. příčce. A juniorské duo V. Stejska-
lové a K. Jachanové se svými Pážaty se 
umístilo na 9. místě. K. Jachanová sou-
těžila i v sóle street show s choreografií 
Alenka v  říši divů, kde vybojovala 14. 
pozici.

V  rámci mistrovství světa se konal 
také světový pohár v  hip hopu. Za TŠ 
Hubený se zúčastnila pouze A. Műlle-
rová, zkusila štěstěnu a v  sólech vybo-
jovala finálové 5. místo. A to i přesto, 
že za hvězdy hip hopu jsou považováni 
právě Slovinci.

Do Slovinska odjelo 300 českých re-
prezentantů z  12ti tanečních klubů, 
celkem bylo přihlášeno přes 1.600 ta-
nečníků z  Finska, Ruska, Belgie, Itálie 
a dalších zemí. Specifikem této street 
dance show je, že se tančí na vlastní 
hudbu, tanec musí obsahovat show, mít 
nějaký děj, něco představovat a přede-
vším se musí střídat taneční techniky. 
Čím více technik tanečníci ukážou, tím 
jsou větší borci. Celá show tak trvá 2,5 
minuty.

V říjnu reprezentovala Taneční škola 
Hubený město Prostějov a ČR na mis-
trovství světa v  hip hopu v  Rakousku. 
Ale o tom zase příště… -red-

INZERCE

INZERCE

TŠ Hubený opět na světových stupních vítězůTŠ Hubený opět na světových stupních vítězů
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Dorostenecká extraliga v  nohejbale 
vyvrcholila koncem října na kurtu TJ 
Sokol I Prostějov rozhodujícím třetím 
fi nálovým zápasem o mistrovský titul 
mezi domácím celkem Sokola I Prostě-
jov a hostujícím družstvem Sk Kotlářky 
Praha. Po vynikajícím výkonu zvítězili  
domácí dorostenci Sokola 5:1 a obhájili 
tak loňský mistrovský titul.  

Z  důvodu nevhodného počasí se hrálo 
v hale, na ZŠ Palackého a bylo otázkou pro 
koho bude tvrdý povrch výhodou. Od za-
čátku začali domácí výborně a bylo skuteč-
ně otázkou, kdy se prostějovským hráčům 
podaří ve skóre trhák. První dvojka Sokola 
I T.Drobil-Rosenberk nenechala diváky 
v  napětí a bezpečně svého soupeře smetla 
z kurtu 2:0. Velmi klíčová byla pro vývoj zá-
pasu druhá dvojka, kde nastoupil Wiesner 
s Pacejkou proti Vedralovi s Macurkem. Po 
prvním hladce prohraném setu šel na kurt 
místo Pacejku Kolář, hra Sokola I se zlepšila 
i díky kvalitnějšímu výkonu Wiesnera a na-
konec obětavě bojující dvojka Prostějova své 
soupeře těsně porazila a získala pro Prostějov 
velmi důležitý druhý bod.

Ve trojicích prostějovská mistrovská 
trojka Drobil, Wiesner, Rosenberk své 
soupeře  (Vedral, Fišer, Rabas) v prvním 
setu jasně  přehrála, ve druhém setu se již 
koncertovala a po setech 10:6-10:1 zvý-

šila vedení na 3:1. Druhá prostějovská 
trojice si dokázala poradit opět ve dvou 
setech s  trojicí vedenou Macurkem ( 
10:5-10:8 ) a když bylo vedení prostějov-
ských již 4:0 zřejmě žádný divák nepo-
chyboval o celkovém triumfu domácího 
týmu.  

V singlu postavil trenér domácích pro-
ti vynikajícímu Vedralovi svého prvního 
hráče Rosenberka, který hrál velmi dob-
ře, ale na svého singlového specialistu 
nestačil. Prostějov- Kotlářka 4:1. Hned 
další trojice Prostějova mohla rozhod-
nout o celkovém prvenství a obhajobě ti-
tulu, což se nakonec také podařilo, i když 
soupeř nedal svou kůži lacino. První 
trojice Sokola I Prostějove vedená výbor-
ným Rosenberkem s bezchybným nahrá-
vačem a polařem Drobilem zvítězila po 
setech 10:7-10:7 a oslavy prostějovských 
hráčů nebraly konce. Na závěr celkový 
výsledek  Sokol I Prostějov- SK Kotlářka 
Praha  5:1.

 Moji svěřenci podali dnes skvělý vý-
kon a soupeř neměl šanci na zvrat zá-
pasu. Vynikající výkon opětovně podal 
Rosenberk, Drobil byl výborný na náhře 
i v poli – oba dva bych hodnotil jako nej-
lepší hráče celého zápasu. Na útoku ve 
trojicích zahráli navíc výborně Wiesner 
i Pacejka. Jsem šťastný, že moji svěřenci 

zvládli psychicky skutečnost, že soupeř 
vyrovnal fi nálové skóre a po výborném 
výkonu dokázali poprvé obhájit mistrov-
ský titul v hlavní soutěži – dorostenecké 

extralize družstev. Oproti pražskému zá-
pasu byla naše lavička celý zápas „živá“, 
povzbuzovala své spolubojovníky na 
kurtu a byla naším dalším hráčem. -red-

Velmi úspěšně si počínala Jana Horáko-
vá na druhém podniku seriálu Mistrovství 
Evropy v BMX, který se konal v Klatovech. 
Jana dala zapomenout na rozpačitý výkon 
ze světového poháru v Chula Vista, kterým 
byl minulý víkend završen seriál světového 
poháru v BMX Supercross 2011 (pozn. Jana 
Horáková obsadila 15. místo), a domácímu 
publiku se prezentovala bojovným výkonem, 
který závodnici SKC Prostějov, podporované 
mimo jiné městem Prostějovem či Olomouc-
kým krajem, vynesl dvě druhá místa.

Počasí klatovskému závodu nepřálo a so-
botní program elitní kategorie mužů a žen byl 

celý přesunut na neděli. V rámci nedělního 
programu se tak závodníci a závodnice museli 
vypořádat s dvojnásobnou porcí jízd. 

Vytrvalý déšť se podepsal i na charakteru 
závodu. Více se jezdilo, méně skákalo, a závod 
byl celkově fyzicky náročnější. Janě se dařilo 
jak v jízdách, tak ve vyřazovací části závodu. 
V dopoledním i odpoledním programu ob-
sadila shodně druhé místo, které ji posunulo 
na rovněž druhé místo v průběžném pořadí 
seriálu ME pro rok 2012. Letošní závodní se-
zonu završí prostějovská bikrosařka na třetím 
podniku seriálu ME, který se bude konat 22.-
23. října ve Švýcarsku.  -red-

Nohejbalisté slavili obhajobu mistrovského titulu

Jana Horáková dvakrát 
druhá na ME v Klatovech INZERCE



Kazachstán, Astana,4.-6. listopad
Jakub Filip při premiéře na SP v kazašské 

Astaně ukázal, že již opravdu patří mezi světo-
vou extratřídu. Ve scratchi obsadil šesté místo a 
v bodovacím závodě dvojic místo osmé. Dosa-
žené výsledky lze hodnotit v absolutoriu, Jakub 
se mezi dráhařskou smetánkou v kategorii elite 
určitě neztratil a naznačil obrovský potenciál 
do dalších let, dodává k Jakubovu výkonu tre-
nér Michal Mráček st. 

Druhým místem v rozjížďce si mladý pro-
stějovský závodním zajistil účast ve fi nále, kde 
po výborném výkonu vybojoval šesté místo. 
Ve fi nále z  Jakuba spadla tíha odpovědnosti 
postoupit a na podaném výkonu to bylo vidět. 
Jakub si počínal velmi zkušeně, byl aktivní po-

koušel se o úniky. Jsem spokojený, šesté místo 
není pro začátek špatné, psal po závodě Jakub. 
Nicméně dodává, že kdyby dal ještě těžší pře-
vod, tak jak měli domluveno s trenérem Mráč-
kem, tak by to snad dopadlo ještě lépe.

Na samotný závěr programu SP se s Janem 
Dostálem (ASC Dukla Praha) postavil na start 
v madisonu (bodovací závod dvojic). Ze třetí-
ho místa v druhé rozjížďce postoupili do fi nále, 
kde po zisku třech bodů a beze ztráty kola, ob-
sadili slušné osmé místo.  Po příletu z Kazachs-
tánu neskrýval Jakub spokojenost, zpětně bych 
asi do scratche zvolil o zub víc na převodníku a 
výsledek by mohl být ještě o něco lepší. Příště už 
budu mít i v tomto ohledu více odvahy, přece jen 
to byl první start na SP, dodal Jakub.

Rakousko, Vídeň, 10.-11.listopadu 
2011 

Blízko vítězství byli Jakub Filip a 
Michal Mráček v  madisonu, kterým 
vyvrcholila Grand Prix Vienna 2011. 
Čtyřicet metrů dělilo prostějovskou 
dvojici od zisku okruhu náskoku a tedy 
i prvnímu místu. Bohužel to nevyšlo a 
kluci se ve výsledku těšili z  i tak krás-
ného čtvrtého místa. Nemůžeme být 
neskromní, na vítězství by nikdo z  nás 
před závodem ani nepomyslel, to že 
bylo tak blízko, to nikdo nečekal. Čtvrté 
místo v  závodě kategorie UCI IM1 je i 
tak určitě velkým úspěchem, a fakt, že 
klukům aplaudovala za třicet šest kol 
v  úniku celá hala, to mě potěšilo nej-
víc, zhodnotil výkon svých svěřenců 
Michal Mráček st. Už koncem měsíce 
listopadu odcestují Filip s Mráčkem na 
šestidenní závody do Zürichu, kde bu-
dou opět moci prokázat své kvality.

Grand Prix Vienna je zařazená do 
kategorie UCI IM1, je to tedy ještě o 
kategorii výše než Prostějovský Me-
moriál Otmara Malečka. Pro muže 
kategorie elite byly na programu tři 
disciplíny. V  bodovacím závodě se 
cyklistů SKC Prostějov nedařilo podle 
představ, ve finále se přestavili pouze 
Filip, Mráček a Ondřej Tkadlec. Ve 
scratchi to už bylo lepší, do finále se 

probojovali všichni prostějovští cyk-
listé, včetně Martina Cetkovského a 
Viktora Vrážela. Filip obsadil slušné 
sedmé a Mráček desáté místo. Zá-
věr programu pak patřil madisonu, 
kde dvojice Filip-Mráček dosáhla na 
již zmiňované výborné čtvrté místo, 
když za sebou nechala taková jména 
jako polskou dvojici Glowacki-Nowa-
czek, nebo dvojice pražské Dukly Ha-
čecký-Mixa a Hačecký-Hochmann. 
Z vítězství se radovala italská dvojice 
Ciccone-Masotti, před domácí dvoji-
cí Graf-Müller a dvojicí Dukly Praha 
Kadlec-Kaňkovský. Další dvojice SKC 
Cetkovský-Vrážel obsadila desáté 
místo, deváté místo obsadila smíšená 
dvojice Tkadlec-Taragel (Slovenská 
rep.) 

Hlavní závody doprovázely závody 
juniorů, kteří se utkali v  klasickém 
formátu olympijského omnia. Ze  zá-
vodníků SCM Prostějov se nejlépe 
dařilo Tomáši Malcovi, který v celko-
vém hodnocení obsadil solidní čtvrté 
místo. Možnost závodit na takových 
závodech jako je GP Vienna, nebo 
dokonce SP v Astaně je pro mladé zá-
vodníky SKC velkou školou a devizou 
do dalších sezon. SKC se těchto akcí 
účastní i za podpory města Prostějo-
va a Olomouckého kraje, za což jim 
patří velký dík. 

Aktuálně SportŠkolství 
a sociální oblastInformace Kaleidoskop 

informací Volný čas

INZERCE

Skvělý výsledek - Jakub Filip Skvělý výsledek - Jakub Filip 
šestý a osmý na SP v Astaně! šestý a osmý na SP v Astaně! 

Jakub Filip s Michalem Mráčkem Jakub Filip s Michalem Mráčkem 
čtvrtí na Grand Prix Viennačtvrtí na Grand Prix Vienna

Armádní sportovní oddíl Dukla Prostějov 
hledá sportovně nadané talenty:

Předpoklady: Věk:   15  - 16 let  ( 15 let v roce 2012 )
   Sportovně nadaný – gymnastické předpoklady, bývalý či součas-

ný aktivní sportovec.
  Dobrý studijní prospěch.

Co nabízíme:  Vybraní sportovci budou zařazení do střediska mládeže ASO 
Dukla Prostějov.

  Kompletní parašutistický výcvik ZDARMA.
  Vybavení, účast na výcvikových kempech je v nákladech oddílu. 

Termín pro pohybové testy bude upřesněn. ( plán: leden – únor )
Přihlášky zasílejte na email: wantula@skysport.cz 

Prezentace ASO  http://www.facebook.com/duklaprostejov 

Termín vydání Uzávěrka příspěvků Uzávěrka inzerce
  1. 2.   2012 18. 1. 25.  1. 
29. 2.   2012 15. 2. 22. 2. 
28. 3.   2012 14. 3. 21. 3. 
  2. 5.   2012 18. 4. 25. 4. 
30. 5.   2012 16. 5. 23. 5. 
27. 6.   2012 13. 6. 20. 6. 

Termín vydání Uzávěrka příspěvků Uzávěrka inzerce
  1. 8.   2012 18. 7. 25. 7. 
29. 8.   2012 15. 8. 22. 8. 
26. 9.   2012 12. 9. 19. 9. 
31. 10. 2012 17. 10. 24. 10. 
28. 11. 2012 14. 11. 21. 11. 
19. 12. 2012 10. 12. 12. 12. 
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