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Jaroslava ADÁMKOVÁ z Prostějova, Oldřiška RŮŽIČKOVÁ z Prostějo-
va, části Čechovice, Ladislav HOLOUBEK, Soňa KUBINOVÁ,  Ludmila
BÁBKOVÁ, všichni z Prostějova, ing. Jan ŠEVČÍK z Prostějova, části Vra-
hovice, Eva HÁLOVÁ, Antonín GALÁŘ, oba z Prostějova, Jiří ZLÁMAL
z Prostějova, části Držovice, Marie  FREHAROVÁ z Prostějova, Štěpán
GREPL z Prostějova, části  Vrahovice, Vladimír VONDRA, Zdeněk KRA-
TOCHVÍL, Anděla  LEIŠNEROVÁ, všichni z Prostějova, Tomáš JANEČKA
z Prostějova, části  Domamyslice. 

Vojtěch BRABLEC, Ladislav PŘIKRYL, oba z Prostějova, části  Krasice,
Marie ANTLOVÁ Libuše REITEROVÁ, Lubomír ŠINDELÁŘ,  Zdeňka
KORHOŇOVÁ, Milada HALUZOVÁ, Jaroslav ULRICH, Leopold  DOLÁK,
Miroslav HUBÁČEK, Karel PROFANT, František KIRCHNER,  ing. Miro-
slav JIRÁSEK, Milada SKÁCELOVÁ, Vlasta SLAVÍKOVÁ,  Vavřinec
HYNŠT, všichni z Prostějova, František ZAPLETAL z Prostějova, části Kra-
sice, Jarmila SVOBODOVÁ z Prostějova,  části Čechovice, Oněgin JAUER-
NIK z Prostějova. 

Marie REKOVÁ, Zdenka FRÉHAROVÁ, Zdeněk KLIMEŠ, Josef ROZE-
HNAL,  Milada ŠÁLKOVÁ, všichni z Prostějova, Filoména LOUBALOVÁ
z Prostějova, části Držovice, Pavla KUBRICHTOVÁ z Prostějova,  části Vra-
hovice, Marie STAVĚLOVÁ z Prostějova, části  Domamyslice, Miroslav
MUCHA, Josef POSPÍŠIL, Božena  ZAHRADNÍČKOVÁ, všichni z Prostě-
jova, Miroslav NOVÁK z Prostějova, části Žešov. 

Marie DOSTÁLOVÁ, Jan LINHART, Jaroslava KRATOCHVÍLOVÁ, Ra-
dvan  HUSÁREK, Anna POSPÍŠILOVÁ, všichni z Prostějova. 

Růžena FIEBEROVÁ z Prostějova. 

Karel FRAUS, Božena HORÁČKOVÁ, Jarmila BOHÁČKOVÁ, všichni 
z Prostějova. 

Marie PŘIKRYLOVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Filomena  NOVÁ-
KOVÁ z Prostějova, části Čechůvky, Milada AMBROŽOVÁ, Eliška  HOŠ-
ŤÁLKOVÁ, obě z Prostějova. 

Jenovefa MILAROVÁ z Prostějova. 

Růžena KUČEROVÁ z Prostějova. 

Antonín KAŠTIL z Prostějova. 
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Blahopřejeme
V měsíci prosinci oslavili své životní jubileum:
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Program kulturních akcí na prosinec
a leden v Národním domě Prostějov

NÁRODNÍ DŮM Prostějov, o. p. s., Vojáčkovo nám. 1,
tel./fax: 582 336 840, mobil: 602 789 045
Rezervace - informace: 10.00 - 22.00 hodin
DIVADELNÍ RESTAURACE - KAVÁRNA „GALERIE“
LETNÍ ZAHRADA

SILVESTR 2005 
V NÁRODNÍM DOMĚ 
31. prosince od 19 hodin 

v nové secesní kavárně GALERIE, 
v Divadelní restauraci a ve vinárně 

SKLÍPEK Národního domu.
K tanci a poslechu hrají:

„VOCAL EURO“ 
a „DISCO SHOW - DAWE“.

Informace a rezervace míst: telefon:
582 336 840, 602 789 045. 

VERNISÁŽE, VÝSTAVY, 
KULTURNÍ AKCE 

NOVÁ KAVÁRNA GALERIE 
Do 1. února 2006

výstava obrazů Jana Rapína z Prahy. 

SPORTCENTRUM - dům dětí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, 

telefon: 582 330 883, www.sportcentrumddm.cz,
e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz

Akce na LEDEN 2006

22. 1. 2006 Turnaj ve fotbale - ZŠ Sportcentrum 
Informace: Mgr. Tomáš Gross, telefon:  582 332 296,
e-mail: tgross@seznam.cz

28. 1. 2006 Jednodenní lyžařský zájezd Kunčice
- pro děti i dospělé
- pedagogický dozor a instruktor  zajištěn 
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková,  telefon: 582 332 297,
e-mail: tzajickova@seznam.cz

Ostatní akce pořádané v hale Sportcentra 

14. 1. BK - Brno 
17. 1. BK - Pardubice 
18. 1. Volejbalová liga
14. 1. Turnaj ve fotbale - OFS
15. 1. Volejbalová liga
21 .1. BK - děčín 

Od 23. ledna do 30. ledna 2006 je hala z provozních důvodů uzavřena. 

SPORTCENTRUM - dům dětí a mládeže 

pořádá pro děti i dospělé jednodenní lyžařské zájezdy

Kunčice 28. ledna 2006
Orlické hory 18. února 2006
Pustevny 25. března 2006
Praděd 11. dubna 2006

Konkrétní místo bude upřesněno podle sněhových podmínek. 

Doprava: autobusem.
Sraz: na hlavním nádraží v Prostějově v 6.45 hodin. Odjezd v 7.00 hodin. 
Návrat: v 18.00 až 19.00 hodin na hlavní nádraží. 
Cena dopravy: 150 Kč (Praděd 175 Kč). 

Pedagogický doprovod a lyžařský instruktor pro děti zajištěn. 
Možnost půjčení lyží ve Sportcentru - DDM. 

Závazné přihlášky a platby nejpozději do:
20. ledna, 10. února,  17. března a 24. března 2006. 

Bližší informace:
Sportcentrum - DDM, Mgr. Tereza Zajíčková,  

telefon: 582 332 297, 
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz. 

Cenami ověnčená adaptace Těsnohlíd-
kovy Lišky Bystroušky, kterou  ve Slovác-
kém divadle v Uherském Hradišti nastu-
doval režisér Jan  Antonín Pitínský, bude
úvodním představením roku 2006 v Měst-
ském divadle v Prostějově. Velkolepá
freska, v níž se svět  lidí prolíná se světem
zvířat, je na programu v pondělí 9.  ledna
od 19 hodin pro abonentní skupinu 5P, ně-
kolik desítek  vstupenek je k dispozici v di-
vadelním doprodeji.

„Uherskohradišťská Liška Bystrouška je
doslova ověnčená  cenami. Za všechny je
třeba jmenovat Cenu Divadelních novin a
Sazky, cena Největší z Pierotů, nominace
na cenu Thálie a Cenu  Alfréda Radoka,“
uvedla ředitelka divadla Alena Spurná

s tím,  že divadelní odborníci oceňují ne-
jen inscenaci jako celek, ale  také mimo-
řádný výkon Jitky Joskové v roli Byst-
roušky. 

Na románový příběh Alexandra Duma-
se mladšího o slavné pařížské  kurtizáně se
mohou těšit předplatitelé 3. skupiny, pro
kterou  je ve středu 25. ledna od 19 hodin
připraveno baletní  představení Dáma s ka-
méliemi. „Choreografii tohoto představení
Státní opery Praha a Komorního baletu
Praha vytvořil Libor  Vaculík, který je ve
světě baletu pojmem,“ prohlásila Spurná s
tím, že za hudební podklad Dámy s kamé-
liemi si Vaculík vybral  Verdiho La Travi-
atu v úpravě Sergeje Onsoffa.

Milostný příběh rozehrají ve čtvrtek 26.

ledna v 19 hodin na  prknech prostějov-
ského divadla protagonisté Ungeltu Praha
Vilma  Cibulková a Miroslav Etzler. Ko-
morní drama Trůn milosrdenství  se ode-
hrává v New Yorku na pozadí tragických
událostí 11. září  2001. Úspěšná nezadaná
žena a její mladší ženatý zaměstnanec -
spoutaní vášní a něhou, silní i slabí - hle-
dají východisko ze  své situace. 

Posledního ledna vystoupí v Prostějově
s koncertním programem  Muzikálem kří-
žem krážem Pavla Břínková. „Koncert byl
původně na  programu v listopadu, zpě-
vačka však onemocněla,“ připomněla
Spurná abonentům 4. skupiny náhradní
termín. 

(eze) 

Leden v divadle: cenami ověnčená 
Liška Bystrouška, pražský balet 
i Trůn milosrdenství z Ungeltu

Sdružení Česká katolická charita připra-
vuje i na počátek roku 2006  tradiční celo-
státní Tříkrálovou sbírku. Ta je určena na
pomoc  rodinám a lidem v nouzi u nás
i v zahraničí a na podporu  charitního díla. 

Prostějovem budou skupiny koledníků
se zapečetěnou kasičkou  Sdružení České
katolické charity procházet 5. ledna 2006.
Všechny  domácnosti současně obdrží ve
dnech 9. - 11. ledna letáky s poděkováním

a se složenkami, prostřednictvím kterých
budou moci  jejich členové přispět na úče-
ly sbírky. 

Díky štědrým dárcům byla z Tříkrálové
sbírky 2005 poskytnuta pomoc  mnoha li-
dem v nouzi v zahraničí (Angola, Bulhar-
sko, Ukrajina,  Gruzie, Litva, Arménie, In-
die, Pákistán apod.) i v regionu.  Kolední-
ci za prostějovský děkanát vykoledovali
v loňském roce do  pokladniček přes 670

tisíc korun. Z nich šlo více než 390 tisíc
korun na účet Charity Prostějov. Výtěžek
byl určen na: 

- charitní ošetřovatelskou a pečovatel-
skou službu v rodinách (120  tisíc),

- příspěvek pro oblasti zasažené vlnou
tsunami (120 tisíc), 
- denní stacionář pro seniory (100 tisíc),
- opravu domova pro seniory Daliborka
(přes 50 tisíc korun). (jg) 

Tříkrálová sbírka se uskuteční 5. ledna 

NOVÉ ZÁMKY ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE

vvyyhhllaaššuujjee  ffoottooggrraaffiicckkoouu  ssoouuttěěžž  pprroo  ffoottooaammaattéérryy
Lidský úsměv ve fotografii

Téma soutěže: Lidský úsměv
Kategorie: A do 20 let

B nad 20 let

Formát : 20 x 30 cm 
Fotografie černobílé i barevné se hodnotí společně.
Každá fotografie musí nést na rubu jméno a adresu autora, věkovou
kategorii, název snímku a rok vzniku snímku.

Počet fotografií od jednoho autora: maximálně 5.

Ceny: věcné v každé kategorii budou uděleny nejméně tři ceny.

Uzávěrka soutěže: 20. dubna 2006

Snímky přijímáme poštou nebo osobně na adrese:
Nové Zámky - ústav sociální péče,

příspěvková organizace
Mladeč, Nové Zámky č. 2

784 01 Litovel

Snímky zaslané poštou označte: FOTOSOUTĚŽ.
Oceněné fotky zůstávají v majetku Nové Zámky ÚSP, 

kde budou vystaveny ve stálé expozici. 
Ostatní fotografie budou odeslány na zpáteční adresu.

Balet Dáma s kaméliemi. Foto: archiv divadla Liška Bystrouška. Foto: archiv divadla

SPORTCENTRUM
- dům dětí a mládeže 

pořádá pro děti a rodiny s dětmi
od 5. do 11. března 2006

zimní ozdravný 
tábor s lyžováním 

Západní Tatry 
- Roháče. 

Místo pobytu: horská oravská vesnič-
ka Habovka umístěná v Západních
Tatrách - Roháčích. 

Lyžování:
- v Habovce je několik lyžařských vle-
ků s umělým zasněžením. Cena  vle-
ků: je od 10 Kč za jednotlivou jízdu až
po 350 Kč za  celodenní permanentku. 
- lyžařské středisko Spálená Dolina -
500 až 1 800 metrů dlouhé  lyžařské tra-
tě s umělým zasněžením. 

Ubytování: dvou až pětilůžkové poko-
je s vlastním sociálním  zařízením
v soukromém penzionu v obci Habov-
ka, okres Dolný Kubín.  

Termín ozdravného tábora: odjezd
v neděli ve večerních hodinách (5  dní
lyžování), návrat v sobotu ráno. 

Doprava: moderním autobusem s kli-
matizací a videem. 

Strava: polopenze včetně nápojů (sní-
daně, večeře). Možnost  občerstvení
v bufetu na sjezdovce (na vlastní ná-
klady). 

Cena: děti do 18 let 3 400 Kč, dospělí
3 600 Kč. Cestovní  pojištění a dopra-
va ke sjezdovkám je v ceně! 

Závazné přihlášky a zálohu ve výši
1 800 Kč na osobu je třeba  odevzdat ve
Sportcentru nejpozději do konce ledna
2006. 

Informace: Mgr. Tereza Zajíčková,
telefon: 582 332 297, e-mail:  tzajicko-
va@sportcentrumddm.cz.


