
www.prostejov.euÈíslo 11/2014 26. listopadu 2014

Prostìjovská radnice je nejkrásnìjší 
budovou ze 73 obecních èi mìstských 
úøadù a magistrátù! FOTO: TRINITY, ARCHIV MMPV

Informace  Aktuality  Oznámení  Kultura  Publicistika  Sport

w
w

w.prostejov.eu
 

www.prostejov.euÈíslo 11/2014 26. listopadu 2014

radnièní listy
Prostìjovské



POøáDá PøEDVáNOèNí PRODEJNí AKCI
KAŽDý ZáKAZNíK, KTERý SI ZAKOUPí ZLATý ŠPERK, 

BUDE ZAøAZEN DO SLOSOVáNí O BRILIANTOVý PRSTEN 
A DALŠíCH PìT HODNOTNýCH CEN.

AKCE PLATí OD 7. LISTOPADU 2014  LOSOVáNí PROBìHNE 29. PROSINCE 2014

Firma LICEA Prostějov, místní nádraží
                        NABÍZÍ:
- české brambory 
sal.odrůdy   Red Anna, Dali, Adéla ceny od          
             keřkovské rohlíčky  5,50 Kč/kg

- jádra vl. ořechů  cena189 Kč / kg

Nově:  dřevěné brikety dub, buk  cena od 5,30 Kč / kg

Prodejní doba: Po-Pá 8-16 hod.  So 9-11 hod.
Informace na tel. 582 331 970 nebo www. licea.cz

dřevěné brikety dub, buk
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Vánoce, vánoce 
pøicházejí…

Vánoce – největší svátky v roce, svátky dobré vůle, po-
hody, porozumění a lásky k bližnímu.  Je to čas rozjímání, 
vzpomínání, setkávání.  Vánoce u starých Slovanů původ-
ně souvisely s oslavou zimního slunovratu. Český název 
Vánoce je vlastně zkomoleninou slov dvanácti nocí (ná-
sledovaly od 21. prosince). Vánoce v křesťanském pojetí 
jsou spojeny s narozením Ježíše Krista, proto o půlnoční 
– andělské mši svaté  se zpívá : „Radujme se, veselme se. 
Nám, nám narodil se.“ 

Uvedené období začíná adventem – obdobím ztišení, 
radostného očekávání příchodu Krista i obdobím pokání, 
kdy končily besedy, zábavy a lidé si většinou vyprávěli jen 
příběhy ze života. Zpívali náboženské písně a četli ze sta-
rých kalendářů. Letošní 1. neděle adventní připadá na 30. 
listopad, na svátek mučedníka sv. Ondřeje.

Ve vánočním kalendáři mají významné postavení růz-
né obyčeje, zvyky, svátky. Patří mezi ně sv. Barbora, sv. Mi-
kuláš, sv. Lucie či tajemná postava Šperechty. K tomu také 
patřily například adventní roráty, štědrovečerní a štěpán-
ské koledy. Některé tradice zanikly, další uchovávají naše 
folklorní soubory nebo je zaznamenali písmáci, sběrate-
lé a folkloristé, například benediktýnský mnich 14. a 15. 
století Jan z Holešova, dále Čeněk Zíbrt, František Bartoš, 
Josef Vaca, Jan Vyhlídal, Ludmila Mátlová-Uhrová, Fran-
tišek Novotný, Ondřej Přikryl a další. Atmosféru prostě-
jovských vánoc minulého století nám zobrazili výtvarníci 
Hilar Václavek, Antonín Kameník, Alois Doležel, Robert 
Holzer, Jiří Bouda, Jiří Mádlo. K Vánocům patří i typické 
pohlednice od Josefa Lady, Marie Fischerové-Kvěchové 
a Marie Gardavské. Připomenout můžeme také různé bib-
lio� lské a příležitostní tisky vydávané knihkupci a tiskaři, 
v  Prostějově tiskařem Václavem Horákem a  biblio� lem 
Josefem Glivickým.

Vánoce jsou neodmyslitelně spojeny s  pojmy dětství, 
domov, rodina. Řečeno slovy výtvarníka Ladislava Rus-
ka: „…v každém vřelém slovu je dárek vzájemný. A snad, 
snad dárek nejlepší. Jediný. Opravdový.“ 

Vánoce roku 1914 prožívala řada Prostějovanů na fron-
tách 1. světové války. Štědrý večer prvního válečného roku 
přinesl nejsilnější vánoční příběh. V  německých záko-
pech západní fronty u Ypres zavládlo vánoční příměří na 
obou stranách. Rozsvícené vánoční stromky, zpěv písní, 
transparenty v němčině a angličtině, ale i podání rukou 
s nepřítelem a výměna dárků. To byla jakási epizoda lid-
skosti a rozumu uprostřed válečné katastrofy. Naše myš-
lenky se vracejí i do jedinečné atmosféry Vánoc roku 1989  
– Vánoc, které přinesly obnovu duchovního pojetí těchto 
svátků, kdy se na naše náměstí vrátily vánoční stromy, 
jarmarky a kdy poprvé bylo rakouskými skauty přivezeno 
betlémské světlo.

Pokoj lidem dobré vůle! Hana Bartková Obchodní akademie slavila 120 let své úspìšné existence.

Pøipomínka 25. a 75. výroèí listopadových událostí roku 1989 a výroèí listopadu 1939.

Dne 11. listopadu 2014 jsme si pøipomenuli Den veteránù.

Periodický tisk – Prostějovské rad-
niční listy vydává Statutární město 

Prostějov, nám. T.G.Masaryka 130/14 Prostějov, IČO: 00288659. Distribuováno zdarma do každé domácnosti.
Redaktor: Jana Gáborová, e-mail: jana.gaborova@prostejov.eu, tel:  603 555 904. Bezplatná informační linka magistrátu:
800 900 001. Inzerce: reklama@vecernikpv.cz, 608 723 849. Sazba: Haná Press., s. r. o., Olomoucká 10 Prostějov, tel: 582 333 433,
e-mail: vecernik@pv.cz. Tisk: MAFRA, a. s., Pavelkova 7, Olomouc. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 2336-3215

Prostìjovské radnièní listy Distribuci Radničních listů zajišťuje
Česká pošta, a. s.

V případě problémů s doručováním Radničních listů
je možno volat paní Piňosové Marii - 731 132 452,

nebo Waischornové Kláře 730 188 644.
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Informace
Výpis z usnesení z 1. – ustavujícího - zasedání Zastupitelstva mìsta Prostìjova, 
konaného dne 3.11.2014 (úplný dokument naleznete na www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na odboru kanceláø primátora)

Volba volební komise
Zastupitelstvo města Prostě-

jova volí
Mgr. Miladu Galářovou člen-

kou volební komise,
Dr. Jana Krchňavého členem 

volební komise,
Ivanu Copkovou členkou vo-

lební komise,
Mgr. Františka Švece členem 

volební komise,
MUDr. Aleše Nevrlu členem 

volební komise,
MVDr Zuzanu Bartošovou 

členkou volební komise,
Ing. Miladu Sokolovou člen-

kou volební komise.

Rozhodnutí 
o způsobu voleb

Zastupitelstvo města Pro-
stějova schvaluje volbu pri-
mátora města Prostějova, ná-
městků primátora a  ostatních 
členů Rady města Prostějova 
veřejným hlasováním pro-
střednictvím hlasovacího za-
řízení.

Stanovení počtu členů 
rady města a počtu 
uvolněných členů 

zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Prostě-

jova stanoví:
1. Rada města Prostějova 

bude mít 11 členů,
2. pro výkon funkce bude 

uvolněno šest členů Zastupitel-
stva města Prostějova.

Určení funkcí,
pro které budou 

členové zastupitelstva 
města uvolněni

Zastupitelstvo města Prostě-
jova stanoví funkce, pro které 
budou členové Zastupitelstva 
města Prostějova uvolněni tak-
to:

- primátor města Prostějova
- čtyři náměstci primátora 

města Prostějova
- jeden člen Rady města Pro-

stějova.

Volba primátora, 
náměstků primátora 

a dalších členů rady města

Zastupitelstvo města Prostě-
jova volí v souladu s § 84 odst. 
2 písm. m) zákona o  obecním 
zřízení Miroslava Pišťáka pri-
mátorem města Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostě-
jova volí v souladu s § 84 odst. 
2 písm. m) zákona o  obecním 
zřízení Ing. Zdeňka Fišera ná-
městkem primátora města Pro-
stějova.

Zastupitelstvo města Prostě-
jova volí v souladu s § 84 odst. 
2 písm. m) zákona o  obecním 
zřízení RNDr. Alenu Raškovou 
náměstkyní primátora města 
Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostě-
jova volí v souladu s § 84 odst. 
2 písm. m) zákona o  obecním 
zřízení Mgr. Jiřího Pospíšila 
náměstkem primátora města 
Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostě-
jova volí v souladu s § 84 odst. 2 
písm. m) zákona o obecním zří-
zení Mgr. Ivanu Hemerkovou 
náměstkyní primátora města 
Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostě-
jova volí v souladu s § 84 odst. 
2 písm. m) zákona o  obecním 
zřízení PaedDr. Jaroslava Šlam-
bora uvolněným členem Rady 
města Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostě-
jova volí v souladu s § 84 odst. 2 
písm. m) zákona o obecním zří-
zení Bc. Pavla Smetanu členem 
Rady města Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostě-
jova volí v souladu s § 84 odst. 
2 písm. m) zákona o  obecním 
zřízení Ing. Bedřicha Grulicha 
členem Rady města Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostě-
jova volí v souladu s § 84 odst. 
2 písm. m) zákona o  obecním 
zřízení PhDr. Aloise Mačáka, 
MBA členem Rady města Pro-
stějova.

Zastupitelstvo města Prostě-
jova volí v souladu s § 84 odst. 2 
písm. m) zákona o obecním zří-

zení Ing. Václava Šmída členem 
Rady města Prostějova.

Zastupitelstvo města Pro-
stějova volí v  souladu s  § 
84 odst. 2 písm. m) zákona 
o  obecním zřízení JUDr. Jo-
sefa Augustina členem Rady 
města Prostějova.

Určení náměstka 
primátora, 

který zastupuje 
primátora města

Zastupitelstvo města Pros-
tějova určuje, že RNDr. Alena 
Rašková, náměstkyně primáto-
ra je označována 1. náměstkyní 
primátora, a  zastupuje primá-
tora v době jeho nepřítomnosti 
nebo v době, kdy primátor ne-
vykonává funkci, jedná a rozho-
duje ve všech věcech, které jsou 
svěřeny primátorovi.

Rozdělení pravomocí 
náměstků primátora 

v samostatné působnosti 
statutárního města 

Prostějova
Schváleno usnesení č. 14246:
Zastupitelstvo města Pros-

tějova rozhodlo v souladu s § 
104 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, 
svěřit Ing. Zdeňku Fišerovi, 
náměstku primátora zabez-
pečování záležitostí patřících 
do samostatné působnosti 
města Prostějova, s  výjimkou 
záležitostí vyhrazených nebo 
výslovně svěřených zákonem 
jinému orgánu města Prostě-
jova, a  rozdělit jejich působ-
nost takto:

1. příprava a realizace staveb-
ních investic,

2. dlouhodobý rozvoj města 
a jeho podpora.

Zastupitelstvo města Pros-
tějova rozhodlo v  souladu s  § 
104 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, 
svěřit Mgr. Jiřímu Pospíšilovi, 
náměstku primátora zabezpe-
čování záležitostí patřících do 
samostatné působnosti města 
Prostějova, s  výjimkou záleži-
tostí vyhrazených nebo výslov-
ně svěřených zákonem jinému 
orgánu města Prostějova, a roz-
dělit jejich působnost takto:

1. nakládání s movitým a ne-
movitým majetkem města, včet-
ně výkonu vlastnických práv,

2. péče o kulturní památky ve 
vlastnictví města,

3. oblast komunálních služeb, 
čistota města.

Zastupitelstvo města Prostě-
jova rozhodlo

v souladu s § 104 odst. 1 zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, svěřit RNDr. 
Aleně Raškové, 1. náměstkyni 
primátora zabezpečování zále-
žitostí patřících do samostatné 
působnosti města Prostějova, 
s výjimkou záležitostí vyhraze-
ných nebo výslovně svěřených 
zákonem jinému orgánu města 
Prostějova, a rozdělit jejich pů-
sobnost takto:

1. sociální oblast, sociální 
péče a  sociální služby, jejich 
rozvoj,

2. vytváření podmínek 
a uspokojování potřeby bydlení,

3. ochrana a rozvoj zdraví,
4. doprava a spoje.

Zastupitelstvo města Pros-
tějova rozhodlo v  souladu s § 
104 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, 
svěřit Mgr. Ivaně Hemerkové, 

náměstkyni primátora zabez-
pečování záležitostí patřících 
do samostatné působnosti 
města Prostějova, s  výjimkou 
záležitostí vyhrazených nebo 
výslovně svěřených zákonem 
jinému orgánu města Prostějo-
va, a  rozdělit jejich působnost 
takto:

1. oblast školství, výchovy 
a vzdělávání,

2. kultura a  kulturní rozvoj, 
sport,

3. ochrana a tvorba zdravého 
životního prostředí, jeho jed-
notlivých složek.

K bodu 12. Odměny 
neuvolněným členům 
Zastupitelstva města 

Prostějova
Zastupitelstvo města Pros-

tějova schvaluje výši odměn 
za výkon funkce neuvolněným 
členům Zastupitelstva města 
Prostějova podle nařízení vlá-
dy č. 37/2003 Sb., o odměnách 
za výkon funkce členům zastu-
pitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů, v  částkách stano-
vených v  citovaném nařízení 
vlády pro členy zastupitelstva 
statutárního města, snížené 
o 30 %, tedy:

- člen rady Kč 3.661,-
- předseda výboru zastupitel-

stva nebo komise rady
 Kč 2.751,-
- člen výboru, komise rady 

nebo zvláštního orgánu 
  Kč 2.541,-

- člen zastupitelstva  
  Kč 1.246,-.

Měsíční odměna ve výši 
podle tohoto rozhodnutí se 
členům zastupitelstva města po-
skytuje od 3. 11. 2014 v souhrnu 
odměn za jednotlivé funkce vy-
konávané členem zastupitelstva 
města.

UZAVÍRKY NÁMÌSTÍ T. G. Masaryka
Ve dnech 28. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12. 2014 bude od 14 do 20 hodin uzavřeno náměstí 

T. G. Masaryka z důvodu konání kulturních akcí v  rámci Prostějovské zimy 2014. Provoz bude 
koordinovat Městská policie Prostějov.

Už dva roky mùžete sledovat 
zpravodajství z Prostìjova na Astøe!

Zpravodajské bloky z  Prostě-
jova mohou diváci sledovat nejen 
na kabelové televizi nebo pro-
střednictvím webových stránek 
www.prostejov.eu (gra� cký odkaz 
PIK), ale i všichni majitelé digitál-
ního satelitního přijímače, kteří 
přijímají družici, ASTRA 3B - a to 
bezplatně.

Konkrétně bloky z  Prostějova  
mají začátky premiér v úterý a čtvr-
tek od 18:40, reprízy od neděle 18:40, 
vždy do dalšího dne do 18:40.

Kanál je nekódovaný a  sleduje 

ho v ČR přes 2 miliony diváků, dále 
je ho možno sledovat téměř po celé 
Evropě. Mají možnost jej vidět např. 
uživatelé Sky nebo Czech Link, 
DIGI TV a UPC.

Projekt dále umožňuje operativ-
ně vstupovat do vysílání v případě 
katastrof např. povodně, ekologické 
katastrofy atd.

PARAMETRY SATELITNÍ-
HO PŘÍJMU:

Astra 3B (23,5 stupně východně), 
12168/V, SR 27500, FEC 3/4, norma 
DVB-S, kódování žádné (FTA) -PR-

Na magistrátu bude zaveden 
elektronický obìh úèetních dokladù 

S účinností od 1. ledna 2015 
bude na prostějovském magis-
trátu platit nová směrnice Oběh 
účetních dokladů. 

„Elektronizace oběhu účetních 
dokladů zajistí jednoznačnou 
kontrolu dodržování všech po-
stupů stanovených zákonem č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole. 
Zároveň vytváří předpoklady pro 

zvýšení přehlednosti a  transpa-
rentnosti účetních dokladů (např. 
možnost jejich případného zveřej-
ňování) a je v souladu se záměry 
Ministerstva financí ČR, kdy elek-
tronizace je předpokladem pro 
práci Centrálního systému účet-
ních informací státu,“ vysvětlil 
vedoucí Finančního odboru Ing. 
Radim Carda.  -jg-
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INZERCE

Mìsto Prostìjov 
je nadprùmìrným 

zadavatelem
Statutární město Prostě-

jov získalo nadprůměrné 
hodnocení v  transparent-
nosti zadávání veřejných 
zakázek. V  projektu zIn-
dex, který je výstupem 
akademického výzkumu 
na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy v  Pra-
ze, obsadil Prostějov v  ka-
tegorii velkých měst 13. 
místo. Celkově bylo v  této 
kategorii hodnoceno 60 
měst nad 20.000 obyvatel. 
Hodnotitelé ocenili v  pří-
padě Prostějova mimo jiné 
široký okruh vítězných do-
davatelů, dokládající, že 
zakázky nevyhrává úzký 
počet firem, a nadprůměr-
nou aplikaci nástrojů, pod-
porujících hospodářskou 
soutěž.

zIndex je založen na je-
denácti hodnotících ukaza-
telích porovnává zadavatele 
veřejných zakázek podle 
objektivních, dobře měřitel-
ných kritérií u  zakázek vy-
psaných v  období let 2011-
2013. Srovnává se například 
to, kolik firem o  zakázky 
soutěží, jestli města zakázky 
často neruší, či zda o  nich 
špatně neinformují. Výsled-
ky jsou zveřejněny na webo-
vé stránce www.zidnex.cz. 

„Pozitivní výsledky analý-
zy odráží dle mého názoru 
mimo jiné i aplikaci elektro-
nických aukcí při zadávání 
veřejných zakázek městem. 
Jsem rád, že tuto aktivitu, 
kterou jsem prosadil již na 
začátku minulého volebního 

období, oceňují i  nezávislí 
odborníci,“ uvedl Jiří Pospí-
šil, náměstek primátora. 

Vedení města Prostějova 
věnuje problematice zadávání 
veřejných zakázek maximální 
pozornost. Otevřenost úřadu 
v  podávání informací mi-
mochodem ocenil průzkum 
nevyšším možným hodnoce-
ním.

„Je navíc nutné po-
dotknout, že v rámci vyhla-
šování veřejných zakázek 
jdeme nad rámec zákona, 
naše podmínky jsou přís-
nější. Zákon řeší zakázky 
od 2 miliónů, v případě sta-
vebních prací od 6 miliónů 
korun. Zakázky malého roz-
sahu, které jsou pod touto 
hranicí, si tak zadává každý 
úřad dle svých vnitřních 
předpisů. V  zájmu maxi-
mální transparentnosti jsou 
na našem magistrátu všich-
ni vedoucí odborů povinni 
zadávat výzvy k  podání na-
bídek nejméně třem uchaze-
čům již u zakázek v rozmezí 
od 50 do 400 tisíc korun. 
Zakázky nad 400 tisíc korun 
do zmíněných 2, respekti-
ve 6 miliónů administruje 
oddělení veřejných zakázek 
analogicky k  dikci zákona 
o  veřejných zakázkách za 
dodržení základních prin-
cipů zadávání veřejných 
zakázek. Všechny tyto pod-
mínky přesně upravuje naše 
vnitřní směrnice, kterou 
schválila rada města,“ dodal 
Miroslav Pišťák, primátor 
města.  -jg- 

Analýza hospodaøení mìsta 
a rozpoètový výhled

Na podzim letošního roku si 
město Prostějov nechalo zpra-
covat společností Luděk Tesař, 
CITYFINANCE „Rozpočtový 
výhled statutárního města Prostě-
jova s analýzou financí a ratingem 
na roky 2015 až 2018“. 

Ten se podle zákona vytváří na 
období dvou až pěti let následují-
cích po roce, na který se sestavuje 
roční rozpočet. Obsahuje souhrnné 
základní údaje o příjmech a výda-
jích a o finančních zdrojích a potře-
bách dlouhodobě realizovatelných 
záměrů. Analyzuje vývoj financí, 
trendy a  stanovuje strop bezpeč-
ného úvěrového zatížení města 
k  financování cílů a  uvádí možné 
hrozby s vlivem na finance, včetně 
opatření. Materiál se také zabývá 
silnými stránkami a  příležitostmi 
financí a dává doporučení.

„Na jedné straně musíme kon-
statovat, že statutární město Prostě-
jov přišlo v důsledku hospodářské 
recese v  roce 2009 řádově o  130 
mil. Kč na daňových příjmech. To 
negativně ovlivnilo hospodaření 
roku 2009, ale město tuto situaci 
zvládlo rychlou a především účin-
nou reakcí ve financích. Rozpočty 
byly od roku 2010 výsledně pře-
bytkové až o  99 mil. Kč. Celkově 
jsme dle analýzy hospodařili roz-
počtově správně, tedy deficity byly 
vykrývány přebytky v  souladu se 

zákonnou zásadou dlouhodobé 
vyrovnanosti rozpočtů. Deficitní 
tlaky byly umocňovány především 
kofinancováním dotací a investice-
mi. Výdaje města vykazovaly trvale 
stabilní výši investic. Naopak běž-
né výdaje jsme drželi dle výkazů 
na uzdě a  tím jsme zajistili stabi-
lizaci a zlepšení financí, které byly 
postiženy v  roce 2009 výpadkem 
příjmů,“ vysvětluje primátor města 
Miroslav Pišťák.

Riziko investiční pasti se Pro-
stějova přesto netýkalo. Avšak do 
budoucna je třeba vnímat, že pro 
finance mnohých měst a  obcí je 
obecně riskantní strategie budování 
nového majetku, který vyvolává tlak 
na výdaje a zejména potřebu financí 
na jeho obnovu. Zvýšená investič-
ní aktivita se může někdy projevit 
zhoršením ekonomiky provozu, 
tedy zejména neúměrným růstem 
běžných výdajů. Mnohá města 
i  obce si neuvědomují, nebo ne-
chtějí připustit, kolik prostředků je 
třeba vytvářet na údržbu a obnovu 
svého dosavadního majetku. Platí 
přitom, že čím více majetku město 
nebo obec má, tím více prostředků 
je třeba na jeho údržbu a obnovu.

 „Město Prostějov za poslední 4 
roky zlepšilo provozní hospodaření 
o 98 mil. Kč! Za toto období klesly 
běžné příjmy o 239 mil. Kč, ale běž-
né výdaje o 337 mil. Kč. Tím jsme 
od nepříznivého roku 2009 značně 
zlepšili svou finanční kondici a za-
jistili velmi dobrý stav provozního 
hospodaření. Mnohá snížení způ-
sobil odliv sociálních dávek, ale 
podstatu zlepšení zajistilo město,“ 
pokračuje Miroslav Pišťák. 

Provozní saldo města Prostě-
jova a  jeho výborný vývoj je na-
prosto kladně hodnoceno. Město 
docílilo v roce 2013 nejlepšího pro-
vozního salda za posledních 6 let 
a třetího nejlepšího výsledku v his-
torii, celkem 192,5 mil. Kč. Je úcty-

hodné to, že Prostějov hospodařil 
celé 4 roky tak, že pozvedl provoz-
ní saldo na předkrizovou úroveň. 
Tento výsledek má pozitivní dopad 
na budoucnost města a jeho finanč-
ní zdraví, navíc disponuje finanční-
mi rezervami. Ke konci roku 2013 
byla na účtech, termínovaných 
vkladech a fondech města  rezerva 
cca 200 mil. Kč, ale tato rezerva je 
z velké části zapojována do realizo-
vaných projektů a investic rozpočtu 
roku 2014. Jen poznámka na okraj: 
V případě Prostějova je bezpečná 
výše zadlužení cca 800 mil. Kč.

Shrnutí závěrů fi nanční 
analýzy:

Velmi vzácně se vidí u tak velké-
ho města tak dobrý stav a zároveň 
trend zlepšení stavu financí za 4 
roky jako u Prostějova. Za poslední 
4 roky se zlepšilo provozní hospo-
daření o 99 mil. Kč a tím se podaři-
lo upevnit situaci a připravit finance 
města na to, aby dokázalo čelit vněj-
ším hrozbám. 

„Silnými stránkami financí je od 
roku 2010 dobrý trend provozního 
salda s tím, že v roce 2013 dosáhlo 
město Prostějov nejlepšího provoz-
ního salda za posledních 6 let. Dále 
docílilo úspory provozních výdajů, 
čímž dosáhlo jeho provozní saldo 
v roce 2013 25 % běžných příjmů, 
což je vzhledem k velikosti Prostě-
jova velmi nadprůměrný výsledek, 
který zajišťuje dobrou budoucnost. 
Dále si město vytvořilo finanční 
rezervu, nemá dluhy a jeho finanč-
ní kondice je výborná,“ citoval na 
závěr z  analýzy prostějovský pri-
mátor Miroslav Pišťák s tím, že na 
základě doporučení analýzy zváží 
město Prostějov zavedení systému 
financování obnovy majetku for-
mou tvorby fondu investic a  ob-
novy majetku tvořený z  ročních 
odpisů majetku.  -jg-



Město Prostějov Prostějovské radniční listyMěsto Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 6 26. listopadu 2014

Informace

Akce policistù, BESIPu a pracovníkù autoservisu 
Celkem 32 osobních moto-

rových vozidel zkontrolovali 
v rámci akce „Vidět a být viděn“ 
policisté DI Prostějov v  sou-
činnosti s  krajským koordiná-
torem BESIPu. Akce se konala 
v pátek 14. 11. 2014 v době od 
12:00  do 16:00 hodin v  Anen-
ské ulici v Prostějově. Po běžné 
silniční kontrole řidičům nabídli 
možnost nechat si od pracovní-
ků � rmy Auto Kelly zkontrolovat 
světla profesionálním reglosko-
pem, což je přístroj určený pro 
kontrolu a seřizování světlometů 
a měření intenzity osvětlení mo-
torových vozidel. Tuto možnost 
využilo 29 řidičů a 5 z nich bylo 
následně upozorněno na závadu 
v  osvětlení, s  doporučením na 
její odstranění.

Policisté všechny řidiče upo-
zornili na zákonnou povinnost 
mít vozidlo řádně osvětlené 
a  také na nutnost pravidelné 
kontroly stavu osvětlení. Alar-
mující skutečností je fakt, že 
pouhých  devět z  kontrolova-
ných řidičů tuto pravidelnou 
kontrolu provádí.

Mimo kontrolované osvětlení 
policisté zjistili další tři přestup-
ky proti bezpečnosti a plynulos-
ti silničního provozu a jednoho 
řidiče pod vlivem drog.

Na závěr několik základních 
rad, jak zlepšit viditelnost své-
ho vozidla: 

·  Základem jsou čistá skla 
(k tomu je třeba mít plně funkč-
ní stěrače) a  správně fungující 
světlomety. 

· Čisté a správné brýle pro ři-
diče, který je potřebuje. 

·  Zkontrolovat funkčnost 
světlometů, nejen čelních, ale 
i brzdových a koncových. 

· Vybrat si kvalitní a správné 
autožárovky. 

· Svítit tam, kde je to potře-
ba - je důležité mít správně 
seřízené světlomety tak, aby 
maximum světla bylo do 40 
metrů před automobilem, čis-
tě vymezený světelný kužel by 
měl soustřeďovat světlo 75 až 
100 metrů před vozidlo, kde 
ho řidič nejvíce potřebuje pro 
zaznamenání překážek. Dosvit 
do vzdálenosti až 200 metrů 
a více je optimální. 

·  Svítit neznamená oslňovat 
- špatně seřízené světlomety 
mohou oslňovat a způsobit ko-
lizní situaci. Myslete i na ostatní 
účastníky silničního provozu 
a  používejte regulátor výšky 
světlometů. 

·  Svítit správně a  proto včas 
reagovat - jen správně seříze-
né světlomety umožní včasné 
zaznamenání překážky, nebez-
pečí, nestandardní dopravní si-
tuace, značek, cyklistů a chodců 
a umožní včas a bezpečně rea-
govat. 

· Svítit rozhodně oběma svět-
lomety - jinak vypadá auto jako 
motocykl. Svítit nejen vpředu, 
ale i  koncová a  brzdová světla 
světla jsou životně důležitá, aby 
vůz byl včas vidět. 

·  Svítit vždy za jízdy - v pří-
padě konstrukčního řešení, kdy 

světla denního svícení se zapí-
nají automaticky pozor na to, že 
většině vozidel s tímto řešením 
svítí pouze světla vepředu a ze-
zadu je tak vozidlo neosvětlené. 
Často chybou je užití pouze 
obrysových světel k  dennímu 
svícení. 

· Při snížené viditelnosti, jako 
je mlha, hustý déšť, či sněžení je 
třeba užívat světla do mlhy.

por. Bc. František KOŘÍNEK
Krajské ředitelství 

Olomouckého kraje
oddělení tisku a prevence 

Prostějov

Bikrosová dráha otevøena
V  závěru loňského roku 

informovalo vedení města 
o  záměru výstavby bikrosové 
dráhy v lokalitě mezi velodro-
mem a  skateparkem v  Koste-
lecké ulici. S realizací se zapo-
čalo v  jarních měsících roku 
2014 Bikrosová dráha je ho-
tova a ve středu 12. listopadu 
2014 byla slavnostně otevřena. 

„Dle projektové dokumenta-
ce byla před zahájením prací na 
místo navezena zemina ze stavby 

cyklostezky v  lesoparku Hlouče-
la. Dráha vznikla na pozemcích 
města s využitím zvýšeného vněj-
šího náspu velodromu pro rozjezd 
a  klopenou zatáčku. Bikrosová 
dráha bude otevřena široké veřej-
nosti,“ říká náměstek primátora 
Zdeněk Fišer. Tradici cyklistiky 
v Prostějově připomenula náměst-
kyně primátora Ivana Hemerková, 
která patří mezi iniciátory tohoto 
projektu. „Věřím, že nové sporto-
viště se stane oblíbeným, umístění 

mezi skateparkem a velodromem 
je ideální,“ připomenula Ivana He-
merková. 

Náklady na výstavbu mír-
ně přesáhly 600 tisíc korun 
(601 930,- Kč). 

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu města 

Prostějova 
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Nejkrásnìjší radnice je v Prostìjovì. Porota ocenila Pustou Polom

V soutěži „Nejkrásnější obec-
ní úřad či radnice“, kterou vy-
hlásil dvouměsíčník Moravské 
hospodářství, zvítězil Prostějov. 
Secesní radnice ze začátku mi-
nulého století získala v interne-
tovém hlasování na stránkách 
www.moravskehospodarstvi.cz 
27 procent všech hlasů. Druhé 
místo obsadila radnice v  Hos-
tinném (18 procent hlasů) a tře-
tí se umístila radnice v  Polici 
nad Metují. Porotu zaujal obec-
ní úřad v Pusté Polomi, kterému 
udělila speciální ocenění.

Ke stupňům vítězů vedla ne-
lehká cesta. Všechny radnice 
a obecní úřady prošly hned dvo-
jím sítem. V prvním kole vybra-
la ze 73 přihlášených � nálovou 
desítku odborná porota slože-
ná z  renomovaných architektů 
a  odborníků na architekturu. 

Deset nejkrásnějších potom sou-
peřilo o hlasy veřejnosti v inter-
netové anketě. Lidé svým favo-
ritům udělili téměř 3 500 hlasů. 
„Soutěž se díky velkému zájmu 
stala přímo přehlídkou mnoha 
krásných radnic a  vybrat z  nich 

tu nejkrásnější byl opravdu obtíž-
ný úkol. Soutěž ukázala vysokou 
architektonickou úroveň  radnic 
našich měst, která může být mo-
tivací pro podobně kvalitní správu 
věcí veřejných,“ podotkl porotce 
Robert Sedlák.

Veřejnost ocenila zejména 
s láskou a úctou spravované his-
torické budovy. Radnice v Hos-
tinném, Polici nad Metují a Pros-
tějově představují doslova průřez 
architektonickými styly a dějin-
nými obdobími od gotiky a  re-
nesance přes baroko až po secesi. 
„Velmi si vážíme tohoto ocenění, 
byť jsme si vědomi, že by mělo 
patřit zejména našim předkům, 
kteří se zasadili o to, aby v Prostě-
jově vyrostla takto krásná radni-
ce. Na druhou stranu v letošním 
roce slavíme 100 let dokončení 
stavby nové radnice a i při příleži-
tosti těchto oslav jsme se pustili do 
větší rekonstrukce objektu. V této 
souvislosti, jak doufám, směřuje 
ocenění také k naší práci, proto-
že veškeré opravy   jsou vedeny 
natolik citlivě, aby nenarušily ar-
chitektonický výraz budovy, což se 
dle mého názoru daří. Radnice je 
otevřena veřejnosti i v rámci pro-
hlídek, čímž bych rád pozval k ná-
vštěvě všechny, kteří naši krásnou 
radnici ještě neměli možnost vidět 
na vlastní oči,“ řekl náměstek 
primátora města Prostějova Jiří 
Pospíšil, který za město převzal 
vítěznou cenu.

Ve srovnání s  těmito rad-
nicemi je obecní úřad v  Pusté 
Polomi, kterému porota udělila 
speciální cenu, možná trošku 
skromnější stavbou. Její de-
centní pojetí však porotce vel-
mi oslovilo. „Chtěl bych porotě 
poděkovat, že vybrala náš obec-
ní úřad, který je v podstatě zre-
konstruovaným brown� eldem,“ 
uvedl při vyhlašování vítězů 
starosta Pusté Polomi Miroslav 
Hrabovský s tím, že než se domu 
ujala obec, byl posledních deset 
let v tristním technickém stavu. 
„Krásně to ilustruje, že i  menší 
obecní úřady, ať už třeba vznikly 
z rodinného domu, bývalé školy 
nebo staré pošty, se těší vzorné 
péči,“ komentoval to šéfredak-
tor dvouměsíčníku Moravské 
hospodářství Jan Pacas.

Do soutěže Moravského 
hospodářství „Nejkrásněj-
ší obecní úřad či radnice“ 
se mohly přihlašovat města 
a  obce ze sedmi krajů České 
republiky: Jihomoravského, 
Moravskoslezského, Olo-
mouckého, Zlínského, Králo-
véhradeckého, Pardubického 
a kraje Vysočina. Vítězové byli 
vyhlášení v  pátek 14. listopa-
du 2014 v úvodu slavnostního 

Galavečera společnosti Mag-
nus Regio, vydavatele dvou-
měsíčníku Moravské hospo-
dářství. Vítězové si odnesli 
gravírované plakety, kvalitní 
vína, elektroniku a poukaz na 
celoroční bezplatný vstup na 
konference pro města a  obce, 
které společnost Magnus Re-
gio v  různých krajích organi-
zuje. Dvouměsíčník 
 Moravské hospodářství

Informace

Radostný advent
Období, co zvláštní zklidňující 

atmosféru má a srdce lidem otvírá, 
se adventem od pradávna nazývá.

V tomto lidském čase 
co mě nejvíc trápí?

Když slzy proudem zemi zkrápí, 
nářek vdov a sirotků, 
modlitba nevyslyšená.

Trápí mě, když nemocným 
a umírajícím nelze pomoci,
děsí mě jejich žalostný křik, 
ozývající se hluboko do noci.

Toho, co mě ale těší je mnohem, mnohem víc!
Třeba, že přichází Ježíšek plný jiskřící radosti,

která zničí i největší starosti.
Oblaka, co si i v zimě hrají

a vločky velké jak ledňáčky nám posílají.
Dětský úsměv, láska, něžné pohlazení

nebo miminka narození.
Nejen v adventním čase šeptáme, 

nad ten zázrak není.
Štěstí na tvářích se nám zračí,

jen hlupák se v tomto kouzelném čase mračí.
Milování, pohoda, rozjímání až do svítání,

k tomu náruživé polibky
a šťastný dětský pláč z dřevěné kolíbky.

Jak sladké je být s Tebou můj nejdražší Andílku
a darovat Ti nejkrásnější života nadílku…

                                                         Alois Mačák
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Rozdávej druhým kousek sebe
,Lidé mají být vůči svému 

okolí otevření a  velkorysí,“ 
upozorňuje papež František, 
protože „pokud se stáhneme 
do sebe samých, riskujeme 
tím, že se staneme egocent-
riky.“ „Vypněte televizi, re-
spektujte přírodu, neusiluj-
te o  to přivést druhé ke své 
vlastní víře. To jsou tipy pa-
peže Františka na šťastnější 
a  spokojenější život. Papež 
je veřejnosti odhalil v rozho-
voru publikovaném 27.  čer-
vence ve venezuelském tý-
deníku Viva. Kdo z  čtenářů 
bude mít zájem, určitě si 
k  jeho slovům cestu najde. 
A  nejen slovům. Ráda bych 
jako nováček v Zastupitelstvu 
města Prostějova za KDU 
ČSL, abychom přistoupili ke 
společným činům. Nedomní-
vám se - a  mluvím za celou 
naši místní organizaci KDU 

–ČSL, že vše bylo v minulos-
ti děláno špatně, nechci ani 
znovu připomínat předvo-
lební sliby naše, či ostatních 
stran. Prostě situace je taková, 
jaká je, a  bylo by moudré jít 
s  jasnými cíli vpřed. V  rám-
ci křehké vítězné koalice se 
společnými dobrými podněty 
opozice v Zastupitelstvu měs-
ta Prostějova, bychom měli 
hledat tu nejvhodnější cestu 
pro rozkvět města.

Je to idea, jak z  budova-
telských románů, a  proto se 
vracím k prvotnímu heslu. Je 
čas adventní, který vyvrcho-
lí očekávaným a  radostným 
příchodem narození Ježíše 
Krista. Rozdávejme druhým 
kousek sebe, rozdávejme 
lásku a pokoj. Adventní čas, 
ani vánoce nejsou v  priori-
tě pečení, úklidu či shánění 
dárků.

Dotkněme se svých blízkých, 
zahojme staré rány, vnímejme 
se a bude nám všem lépe.

Ke konkrétním činům, po-
kud byste chtěli pomoci při 
zdobení betlémů v našich kos-
telích, tak budou v  těchto ho-
dinách a  dnech:  22.  12.  2014 
od 9 hodin v kostele sv. Cyrila 
a  Metoděje na Brněnské ulici, 
22.  12.  2014 od 15.30  hodin 
v  kostele Milosrdných bratří 
na Svatoplukové a  v  kostele 
Povýšení sv.  Kříže bude ter-
mín patrně 22.  12.  2014 nebo 
23. 12. 2014 po mši svaté v ran-
ních hodinách. Veškeré infor-
mace najdete v časopisu INRI 
na webových stránkách far-
nosti Povýšení sv. Kříže.

Poklidný adventní čas, po-
žehnané vánoční dny, hodně 
Boží pomoci a lásky v roce 2015.

MVDr. Zuzana Bartošová, 
zastupitelka KDU –ČSL PV

Vyjádøení primátora mìsta Prostìjova 
Miroslava Pišśáka ke èlánku 

„Nekonstruktivní koalice“ autorù Tomáše 
Blumensteina a Milady Sokolové z ODS.

Dle Statutu Prostějovských 
radničních listů mají všechny 
zastupitelské kluby právo vyjád-
řit svůj názor na činnost zastu-
pitelstva a chod města právě na 
stránkách městem vydávaných 
novin. Je však nutné uvést na 
pravou míru některá zavádějící 
tvrzení uvedená v  článku „Ne-
konstruktivní opozice“. Autoři 
a  zastupitelé Tomáš Blumen-
stein a Milada Sokolová z ODS 
tvrdí, že koalice složená z ČSSD, 
KSČM a hnutí Pévéčko smetla 
ze stolu všechny návrhy předlo-
žené opozicí s argumentem, že 
ustavující zastupitelstvo má být 
slavnostní. Co vlastně konkrét-
ně opozice na ustavujícím zastu-
pitelstvu navrhla? Byly to mate-

riály týkající se změn Jednacího 
řádu rady města, zastupitelstva, 
dále zveřejňování všech smluv 
uzavřených nejen městem Pro-
stějovem, ale také jím zřizova-
ných organizací a  obchodních 
organizací, v  nichž má město 
alespoň 50% obchodní podíl, 
zřízení transparentního účtu 
města, městem zřizovaných or-
ganizací a  obchodních společ-
ností, v nichž má město alespoň 
50% obchodní podíl, zavedení 
transparentního účetnictví 
a zabezpečení Jezdeckých kasá-
ren před povětrnostními vlivy.  
Ani jeden z  těchto poměrně 
zásadních návrhů však před 
jednáním zastupitelů neprošel 
odborným posouzením práv-
níků a  odborů, jichž se týkají. 
Ovšem, v žádném případě nelze 
tvrdit, že materiály byly de� ni-
tivně „smeteny ze stolu“. Ano, 
je pravda, že nebyly na ustavují-
cím zastupitelstvu schváleny, ale 
nikoli z toho důvodu, že by ko-
alice neměla zájem v této věci 
jednat. Důvodem byla právě 
skutečnost, že materiály neby-
ly posouzeny z odborného hle-
diska. Dovolte mi, abych ze zá-
pisu 1. zasedání Zastupitelstva 
města Prostějova konaného dne 
3. 11. 2014 ocitoval svá vlastní 
slova přednesená ke zmíně-
ným návrhům opozice: „My se 

všemi těmi podněty, které byly 
předloženy v  podobě pozmě-
ňovacích návrhů, ať už pro-
gramu nebo k  některým dal-
ším věcem, budeme skutečně 
zabývat. Já neříkám, že s  nimi 
automaticky dopředu budeme 
souhlasit, ale budeme se jimi 
zabývat. Vyžádáme si odborná 
stanoviska jednotlivých od-
borných pracovišť magistrátu 
a  jsme připraveni o  tom jed-
nat i s opozicí.“ Dále připome-
nu, o  jakých úkolech rozhodla 
v této souvislosti porada vedení 
města: „Vedoucí odboru rozvoje 
a  investic Ing. Zajíček připra-
ví detailní informace, aby bylo 
možno rozhodnout o rozpočto-
vém opatření k zabezpečení Jez-
deckých kasáren. Dále pracovní 
skupina ve složení Ing. Novák, 
vedoucí odboru kancelář tajem-
níka, Ing. Zajíček, vedoucí odbo-
ru rozvoje a investic, Ing. Carda, 
vedoucí � nančního odboru, 
Ing. Kresanová, vedoucí odbo-
ru informačních technologií, 
JUDr. Olašáková, právník města 
a PaedDr. Říha, vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu připra-
ví stanoviska k návrhům skupiny 
zastupitelů předložených jako 
materiály k  projednání v  rámci 
ustavujícího zasedání Zastupitel-
stva města Prostějova.“ 

 Miroslav Pišťák, primátor 

 Tajný námìstek za 6 milionù
Prostějované dostali hned na 

prvním zastupitelstvu dva „dárky“ 
k připomínce 25 let od pádu ko-
munismu. Zaprvé se do čela radni-
ce po čtvrtstoletí vrací strana, která 
nemá problém nést název, pod kte-
rým se v naší zemi dlouhá léta po-
šlapávala demokracie i lidská práva 
a z jedné z nejsilnějších evropských 
ekonomik se za její vlády udělala 
země na pokraji bankrotu. Jako 
občanští demokraté s tím zásadně 
nesouhlasíme, a i proto jsme v po-
volebním jednání nabízeli ruku ke 
spolupráci demokratických stran 
a  byli jsme i  ochotni podporovat 
radu bez našeho zastoupení, pokud 
v ní nezasednou komunisté. Někdo 
naši nabídku k  jednání přijal, jiný 
raději volil koalici s komunisty….

Se vstupem komunistů do koali-
ce se nesmíříme a budeme zásado-
vou opozicí, která bude usilovat celé 
funkční období o to, aby v čele měs-
ta stály demokratické strany, jak to 
odpovídá prostějovské tradici.

Nechceme se také smířit s tím, že 

nová koalice si přidala „skryté“ ná-
městkovské křeslo, když nově vy-
tvořila funkci „uvolněného radní-
ho“ pro komunistického zastupitele 
Šlambora. Je s podivem, že koalice 
má jen většinu jednoho hlasu, ale 
čtyři náměstkovské funkce jí nesta-
čily. Prostějovany toto politikaření 
bude za celé funkční období stát až 
šest milionů korun, protože nový 
„tajný“ náměstek bude mít plat, 
kancelář, techniku, vybavení….

Před volbami nám někteří vyčí-
tali, že chceme ušetřit občanům po-
platek za odpad a argumentovali, že 
na to není. A ejhle, teď jsou peníze 
na nové placené místo a nikdo se 
neptá, kde se vezmou.

Falešný je argument, že by práci 
nového placeného člena rady mu-
sel jinak dělat některý z úředníků. 
Věříme totiž, že snad nebude nikdo 
ze současných pracovníků pro-
puštěn, aby byly peníze na nového 
politika.     

Tomáš Blumenstein, Milada 
Sokolová, ODS Prostějov

Nekonstruktivní koalice
Občas slýcháme, že opozi-

ce se někde zachovala nekon-
struktivně. Paradoxně hned 
první povolební prostějov-
ské zastupitelstvo mimo už 
uvedených „dárků“ ukázalo, 
že nekonstruktivně se může 
zachovat také radniční koa-
lice. Tentokrát to sestava slo-
žená z ČSSD, KSČM a hnutí 
Pévéčko dokázala hned ně-
kolikrát, když smetla ze stolu 

všechny návrhy předložené 
opozicí a  odmítla je vůbec 
zařadit do programu. Na-
prosto nepochopitelné bylo 
odmítnutí doplnění jedna-
cího řádu ve věci přehledu 
hlasování v  zápisu, který se 
takto už léta zpracovává. Ar-
gumentem nových vládců 
radnice bohužel bylo to, že 
chtějí mít první zasedání za-
stupitelstva slavnostní. Ško-

da, že proto odmítli všechny 
návrhy na průhlednější řízení 
radnice. Vždyť třeba přenosy 
z jednání zastupitelstva moh-
ly zprostředkovat oslavy nové 
koalice voličům. Jenže to by 
někteří Prostějované byli asi 
překvapeni, kdo s kým tento-
krát slaví…  

Tomáš Blumenstein, 
Milada Sokolová, 

ODS Prostějov

Farníci pøi vánoèním zdobení a úklidu v kostele u Milosrdných 
bratøí v PV.
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Prostějovské radniční listy
Pláè nad rozlitým mlékem, 
aneb i prohrávat se musí umìt
Původně jsem chtěl psát o ně-

čem úplně jiném-nastínit svůj 
pohled na východiska a  mož-
nosti koaliční spolupráce pro 
úspěšné fungování našeho měs-
ta. Jenže příspěvky některých 
zastupitelů v  tomto vydání RL 
nelze prostě nechat bez reakce, 
byť kvůli omezenému prostoru, 
reakce víceméně symbolické. 
Omlouvám se proto čtenářům 
za tento vynucený tematický 
posun. Nejprve tedy dovolte pár 
poznámek k  příspěvkům pana 
Blumensteina a  paní Sokolové. 
Docela chápu silnou frustraci 
modré strany a  zvolených za-
stupitelů z  výsledků voleb. Dva 
mandáty nic moc, trajektorie 
sestupu vlivu této strany (od 
13 mandátů po dnešní 2) asi 
není důvodem k přílišné radosti 
a  k  optimismu, předpokládám,  
již vůbec ne. Gra� cky vyjádřeno 
to vypadá hrozivě, interpolaci 
raději nedělat. Ale to je problém 
ODS, ne můj. Pro mě překva-
pivý je pouze fakt, že u  tvrdých 
pragmatiků pravé víry místo ra-
cionální sebere� exe (ne)úspěchu 
nastoupila primitivní antikomu-
nistická rétorika.  Docela dobrá 
ukázka iracionálního řešení pro-
blému, vycházející z  osvědčené 
premisy „za všechno můžou 
komunisté“.  Budiž. Nám tak ne-
zbývá, než věřit v zdravý rozum 
Prostějováků. Což zase není až 
tak špatná vyhlídka.  Vážení, 
pane Blumensteine a paní Soko-

lová. Vaše východiska ve vztahu 
k  participaci KSČM na správě 
obecních záležitostí, jsou vesměs 
lichá, účelová. Vaše posuzování 
toho, co je a  není demokratické 
má sice hodnotu vašeho osobní-
ho názoru, ale to, že se stavíte do 
samozvané role soudců je, zejmé-
na v kontextu toho, co v obecné 
rovině hlásáte, na pováženou. 
A  nyní konkrétně: osočujete 
nevybíravě parlamentní stranu, 
zastupitele řádně zvolené ve vol-
bách, striktně dodržující zákony 
této země a  nakonec i  svobodu 
volby koaličních partnerů náleže-
jící vítězi voleb. O jaké demokra-
cii to mluvíte?  Že se vám koalice 
nelíbí, chápu.  Co ovšem nechá-
pu, je právě role demokratů, do 
které se okázale stavíte, přesně 
v duchu aforismu „všichni jsme 
si rovni, někteří jsou si rovnější“.  
Tak nějak to myslíte? Přestaňte 
strašit lidi minulostí. Když už 
musíte nutně strašit, zaměřte 
se na témata, jejichž řešení nás 
(přesněji řečeno některé z  nás) 
pravděpodobně čekají. Taky si, 
prosím, přestaňte hrát na kád-
rováky a  dělit lidi podle svých 
kritérií, vycházejících z přesvěd-
čení, že ona jediná jsou ta správ-
ná. Vaše snaha dělat z lidí s jiným 
názorem na uspořádání společ-
nosti občany druhé kategorie, je 
přinejmenším odsouzeníhodná. 
V  souvislosti s  tím ještě osobní 
poznámku: pokud budete příště 
používat moje jméno, zdvořile 

žádám umisťovat před něj pod-
statné jméno pan. Užitím jména 
bez oslovení se projevují jen bu-
rani. A to jsou, jak se nás snažíte 
přesvědčit, jen komunisté. Co se 
týče uvolněného radního, resp. 
„tajného náměstka“ – úvahy 
v  příspěvku nehodlám komen-
tovat.  Kritiku opozice máte 
v náplni práce, tak jen do toho. 
Mimochodem – rozložení poli-
tických sil  je  výsledek koaličních 
jednání, beroucích v úvahu i pro-
gramové cíle budoucích let.  (jen 
pro autory příspěvku: ČR bude 
v rámci programů EU vracet cca 
50 mld. Kč ..) Jak pan předseda 
Mensy přišel k nákladům  6 mil. 
Kč, je mi záhadou. Je mi ovšem 
jasné, co je cílem tohoto sdělení. 
Jisté je, že panem Blumensteinem 
oblíbené číslo je 6 (viz i  600 ve 
volební kampani), takže možná 
tam bude podvědomý popud.  
Tak snad mu přinese štěstí. Ale 
pověrčivost sem nepatří, omlou-
vám se.  Poslední poznámka 
k  nekonstruktivní koalici. To je 
skutečně názor, který se s realitou 
míjí v  celém rozsahu. Dokonce 
koketuji s  myšlenkou, že snad 
ani nemůže být z hlav autorů… 
Škoda, že není prostor ke komen-
táři.  Nejdůležitější závěr, který je 
možno z příspěvků učinit, je vcel-
ku jednoduchý a proto vyjádřený 
v titulku mého příspěvku. Jsem si 
vědom,  že by to šlo vyjádřit i jed-
nodušeji – frustrace je potvora..  
 Jaroslav Šlambor

Informace

Uplynul první měsíc od prvního 
zasedání zastupitelstva v novém vo-
lebním období. V radě díky 18 hla-
sům podivné koalice zasednou 
příslušníci KSČM. Uplynulo 25 let 
od Sametové revoluce, a nepředsta-
vitelné se stalo skutečností. Je přece 
notoricky známé, že kdo se nepoučí 
ze své historie, odsuzuje sám sebe 
k tomu, aby si ji prožil znovu. Ne, 
nejde mi o laciný výkřik proti ko-
munistům. Jde mi o apel, o zvolání: 
vždyť to šlo udělat jinak. To, co má 
být tím nejvážnějším aktem, stává 
se fraškou, kterou geniálně jedno-
duše charakterizuje obraz z jeviště. 
Komunistická organizace klade 
věnce k soše T.G.M. Není to výraz 
pokory. To je výraz mrazivého ví-
tězství. Nejde mi ani o  konkrétně 
osobní averze. Ty opravdu nemám. 
Jde mi o  averzi systémovou. Ko-
munismus je přece neslučitelný se 
svobodou. Sám to v naší i mnoha 
jiných zemích prokázal a  mám 
obavy, že to na Východní Ukrajině 
prokazuje stále. To, co demokra-
tickým centralismem potlačovalo 
skutečnou demokracii má po pět-
advaceti letech být v demokratické 
instituci ve výsostně rozhodujícím 
postavení? Nepoučila nás historie, 
že ideály, dá-li se to tak nazvat, byly 
zadupány brutální ideologií nesmí-
ru a nenávisti? 

Již jsem o tom hovořil i na usta-
vujícím zastupitelstvu. V  našem 
městě položili v šedesátémosmém 
život nevinní lidé. Byli obětí armá-
dy, kterou pozvala do naší země ta 
partaj, která má nyní mít své zá-
stupce ve vedení města. Našeho 
města. Města, které jsme jim spo-
lečně vyrvali z drápů komunismu. 
Stejně tak jako celou zemi. 

A  nyní byli pozváni. Jako 
v  osmašedesátém. Jen proto, aby 
se těm, kteří pozvali, pohodlně 
vládlo. 

Jistě, s námi a dalšími demokra-
tickými stranami by měli vládnutí 
mnohem složitější. I my bychom 
to měli složitější. Na rozdíl od 
zvatelů, jsme si svou odpověd-
nost plně uvědomovali. A  tak 
jsou pozváni ti, kteří nás dovedli 
k morálnímu úpadku a tragické-
mu nerozvoji. Ta instituce, která 
se dopustila vlastizrady pozváním 
cizí mocnosti v  osmašedesátém. 
Prostějovští občané za to zaplatili 
svým životem. 

Já Vás proto, pane Miroslave 
Pišťáku, vyzývám, abyste buď 
odstoupil, nebo neprodleně začal 
jednat s  demokratickými strana-
mi, které jsou zastoupeny v pros-
tějovském zastupitelstvu o ZMĚ-
NĚ. Aleš Matyášek, 

klub zastupitelů za TOP09

K zamyšlení

V roli top apoštola
Pan Matyášek, aktuálně jediný 

zastupitel, člen TOP 09  v zastupi-
telstvu, dělá straně pana Kalouska 
vedené panem Schwarzenbergem, 
dobrou službu coby antikomunis-
tický apoštol. Výročí 17.listopadu 
příhodně spojené se vznikem ko-
alice za účasti zastupitelů KSČM 
se tak pro něj stalo vhodnou 
příležitostí k útokům  na  politic-
ké protivníky.  Nic nového pod 
sluncem. Jediné překvapení (pro 
mě), je to, že pan kolega, kterého 
považuji za člověka s  výbornými 
analytickými schopnostmi a  kri-
tickým přístupem, tento dar po-
užívá zjevně selektivně. Ve svém 
příspěvku zveřejněném na jiném 
místě RL mj. konstatuje (dopředu!) 
, že: „ …účast zastupitelů KSČM 
při výročí není výrazem pokory, 
ale mrazivého vítězství.“ Tož tak. 
Oceňuji, že pan kolega dokáže tak 
intenzivně a  jednoznačně vnímat 
pocity jiných. Záviděl bych mu za 
předpokladu, že by jeho prezento-
vaný výrok odpovídal realitě. Což 
tedy neodpovídá. Za to ručím. 

Takže doporučuji, aby na svých 
introspekčních schopnostech buď 
zapracoval, nebo lépe je zkonzul-
toval přímo s  těmi, kterých se to 
týká. Dozvěděl by se, co potřebuje 
z první ruky a nemusel by dávat 
všanc svou erudici. Také doporu-
čuji vřele, v zájmu objektivity, a to 
nejen panu Matyášovi, nezapomí-
nat na původní význam památky 
17. listopadu 1939,   mimocho-
dem od roku 1941 mezinárodně 
slavené jako Mezinárodní (Svě-
tový) den studenstva. Jméno Jana 
Opletala jsem v posledních dnech 
slyšel jen jednou.., � lm Vyšší prin-
cip se asi nepodařilo najít. Ale to 
jen na okraj. Další věcí, se kterou 
si nevím rady, je zmínka o  vý-
chodní Ukrajině v  souvislosti 
s  komunisty. Beru na vědomí, 
že za ta zvěrstva, která se tam 
odehrávají, mohou komunis-
té. Pravděpodobně to budou ti, 
které pan Schwarzenberg (nejen) 
naším jménem(!) povzbuzoval  
na Majdanu. A  máme tu další, 
z hlediska zástupce TOP 09 jistě 

oprávněný apel, tentokráte na 
samotného primátora.  Má po-
dobu (sic!) milosrdného ultimáta: 
Odstupte, nebo udělejte změnu 
v koalici!  Držím se moudra, které 
bych doporučil (kdyby mi to sluš-
nost dovolovala) i panu primáto-
rovi: „Ukaž, že se bojíš a už tě ne-
přestanou strašit“… Není jistě bez 
zajímavosti, že slovo „ZMĚNĚ“ je 
psáno velkými písmeny... Jedno 
z hnutí, s kterým jste pane kolego 
před volbami spolupracoval, vám 
to  jistě nezapomene. Jako prů-
hledný jinotaj to není špatné, jen 
mám problém a  priori přijmout 
myšlenku, že změna má vždy 
pozitivní znaménko.  Nemusíte 
mi věřit, ale radost z  tohoto vy-
nuceného způsobu komunikace 
rozhodně nemám. Snad zjevná 
frustrace některých stran a hnutí 
z  nedosažení svých cílů odezní 
a budeme se moci všichni věnovat 
normální práci. Bez zášti, politic-
ké, náboženské a ideové předpo-
jatosti. K  tomu nám dopomáhej 
zdravý rozum.   Jaroslav Šlambor
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Kácení stromù 
na nám. T. G. Masaryka 
– vyjádøení Odboru 
životního prostøedí
Ze strany statutárního 

města byla zadaná doku-
mentace na rekonstrukci 
náměstí. Rekonstrukce byla 
zpracovaná ve více verzích. 
Poslední zadanou doku-
mentaci, která vychází z his-
torie a  zabývá se současný-
mi nároky a  funkcemi na 
prostor náměstí, zpracoval 
atelier Bonmot. 

Dokumentace byla zpra-
cována také s  ohledem na 
připomínky životního pro-
středí a  památkářů, které 
byly mnohdy odlišné, což 
logicky vyplývá z  jednotli-
vých pohledů v rámci našich 
odborností. Diskuze k  pro-
jektům a  hledání kompro-
misu probíhaly od počátku 
roku 2014. Na závěr jsme se 
dohodli na poslední již jme-
nované dokumentaci a  Sta-
tutární město Prostějov po-
dalo žádost o  kácení dřevin 
na náměstí. Podkladem ří-
zení je studie – vyhodnocení 
dřevin podle dvou metod 
a závěr je takový, že stávající 
velké stromy zůstanou. Od-
stranit se mají smrky, které 
se do náměstí kompozičně 
nehodí, dále 2 lípy u  Zla-
té brány, které dlouhodobě 
chřadnou a přes několik re-
dukcí koruny dál prosychají, 
tyto lípy by se měly odstranit 
a  vysadit nové.  Záměrem 
a  zadáním bylo i  vytvořit 
volný prostor před budovou 

muzea na shromažďovací 
akce a  proto 2 habry byly 
rovněž navrženy ke kácení. 
Habry mají mírně narušené 
statické poměry, jde o jedin-
ce se sníženou vitalitou, vy-
sazené na nevhodném místě. 
Nicméně by na tomto místě 
za určitých podmínek mohly 
zůstat. Posledním stromem 
navrženým ke kácení je buk, 
který má fatálně poškozený 
kmen a sníženou vitalitu. 

Na náměstí v prostoru velké 
kuželny bude dosazeno 9 dubů, 
které budou tvořit jednostran-
nou alej podél jižní strany.

Nyní pro rekapitulaci. Na 
Odbor životního prostředí 
byla doručena žádost na ká-
cení dřevin. V  rámci správ-
ního řízení se vyhodnocuje 
estetický a  funkční význam 
dřeviny. V  současné době je 
zahájeno řízení na kácení 2 
lip, 2 habrů a 1 buku. K ozná-
mení o  zahájení řízení se 
přihlásila občanská sdruže-
ní, ČSOP regionální sdruže-
ní Iris a  Občanské sdružení 
ochránců přírody Na pomoc 
Matce Zemi. Výše uvedené 
stromy mají obvod ve výšce 
1,3 m nad 80 cm, a proto jsou 
předmětem správního řízení. 
Smrků se správní řízení netý-
ká, neboť nedosahují rozmě-
rů stanovených vyhláškou. 

Zpracovaly: 
Ing. Martina Cetkovská 

Ing. Libuše Plevová

Kácení stromù 
na nám. T. G. Masaryka 
Vážení přátelé, v  dneš-

ním vydání Prostějovských 
radničních listů musím na-
psat něco k  významu stro-
mů ve městě a ke kácení na 
náměstí TGM, kdy  si jako 
občan  Prostějova opět  při-
padám  podváděn. Nejdřív 
proto, že  jsme se loni  o  zá-
měru na razantní úpravu ná-
městí TGM dovídali zpětně, 
až o  záměru bylo rozhod-
nuto. Jak je na něco mož-
nost dotace, tak lítají třísky. 
Dále proto, že na webu měs-
ta byla jedna jediná malův-
ka (až do 5. 11. 2014), kde 
o  kácení listnatých stromů 
na náměstí ve zveřejně-
ném projektu není ani ťuk. 
Přestože se jedná o  veřej-
ný prostor, nemá veřejnost 
právo (dle názoru odbor-

níků a  úředníků) do toho 
mluvit. Ano, je to tak po-
hodlnější, ale není to dobře. 
Už ve školce se děti učí, že 
stromy kromě toho, že vy-
tvářejí kyslík, taky snižují 
prašnost, tříští hluk, posky-
tují stín a  fungují jako kli-
matizace zadarmo. A  taky 
to, že padesátiletý strom 
roste padesát let. 

Na zastupitelstvu dne 
3. 11. 2014 je mi na dotaz 
na plán kácení na náměstí 
TGM doslova vmeteno do 
tváře, že jsem se měl zajímat 
včas, že je to na webu měs-
ta. Přitom není to pravda, 
zajímal jsem se průběžně, 
ale plány, obsahující kácení, 
v  té chvíli na webu města 
opravdu nejsou. A  správní 
řízení na kácení 5 stromů je 

neveřejné, takže to tam taky 
nenajdete.

Nejde zde jen o to kácení, 
ale i  o  způsob (ne)komu-
nikace s  občany. Rozumím 
tomu, že stromy mají ži-
votní cyklus  sázení a  káce-
ní. Rozumím tomu, že na 
náměstí nemůže být les. 
Hluboce ale nesouhlasím se 
způsobem omezování účas-
ti veřejnosti (skutečných 
vlastníků města) na kon-
cepci města Prostějova. 

U  dalších akcí budeme 
požadovat a  usilovat o  širší 
účast veřejnosti při jejich 
přípravě a  lepší informova-
nost už v počátcích příprav 
významných akcí.

Ing. Jan Navrátil, 
zastupitel za Změna pro 

Prostějov

KSÈM – podìkování volièùm a výzva ke spolupráci
Letošní komunální volby 

prokázaly, že komunisté mají 
zcela jednoznačně své trvalé 
místo v  zastupitelstvu města 
již po dobu 25 let, neboť ob-
čané svými hlasy i  v  těchto 
volbách dali přesvědčivě na-
jevo, že si práce zastupitelů 
za KSČM váží, oceňují jejich 
práci a přejí si, aby je i nadále 
ve vrcholném městském or-
gánu zastupovali. KSČM dě-
kuje všem občanům, kteří jí 
dali svůj hlas, za projevenou 
důvěru. Komunistická strana 
obdržela ve volbách 41  912 
hlasů, to je 10,45 % z  počtu 
všech hlasů a získala v zastu-
pitelstvu 4 mandáty z 35. Ob-
čané zvolili do zastupitelstva 
celkem 8 stran a  politických 

hnutí, nejvíce od voleb v roce 
1990. Ve volebním období 
2014 – 2018 Vás budou zastu-
povat Josef Augustin, Ivana 
Copková, Jaroslav Šlambor 
a Václav Šmíd.

První jednání Zastupitel-
stva města Prostějova pro-
běhlo v  pondělí 3. listopadu. 
Zasedání zvolilo nového pri-
mátora, 4 náměstky a  členy 
rady. Uvolněným členem 
rady s odpovědností za dotace 
a projekty v rámci olomoucké 
aglomerace byl zvolen Jaroslav 
Šlambor. Dalšími členy měst-
ské rady byli za KSČM zvo-
leni Josef Augustin a  Václav 
Šmíd. Novou radniční koalici 
tvoří ČSSD, Pévéčko a KSČM 
s nadpoloviční většinou 18 za-

stupitelů z 35. Opozici tvoří 5 
subjektů.

KSČM bude v  novém vo-
lebním období prosazovat 
svůj konkrétní a  reálný vo-
lební program, který je kon-
cipován jako veřejný závazek 
vůči všem občanům města. 
Budeme se v  rámci koalice 
významnou měrou podílet 
nejen na přípravě progra-
mového prohlášení městské 
rady, ale především na jeho 
plnění v  příštích 4 letech. 
KSČM je jako součást koalice 
připravena spolupracovat se 
všemi subjekty zastupitelstva, 
které si kladou za svůj hlav-
ní cíl rozvoj našeho města 
a  spokojenost jeho občanů. 
Smyslem práce Klubu zastu-

pitelů KSČM  rozhodně nej-
sou a nebudou osobní zájmy 
jeho členů, politikaření, se-
pisování petic a  vyvolávání 
různých třenic a  rozbrojů 
mezi jednotlivými politický-
mi uskupeními. KSČM plně 
respektuje výsledek demo-
kratických voleb do zastupi-
telstva města. Zastupitelé za 
KSČM budou po celou dobu 
volebního období vyvíjet 
maximální úsilí a snahu, aby 
byla v práci celého zastupitel-
stva naplňována výzva, která 
byla našimi předky v  roce 
1914 umístěna na budově 
radnice:„Svorností malé obce 
vzkvétají, nesvorností velké 
obce hynou“. Nechť občané 
města hodnotí činnost koali-

ce, zastupitelů za KSČM a ce-
lého zastupitelstva průběžně 
podle konkrétních činů a vý-
sledků práce, ne podle prázd-
ných slov a hesel. 

Na závěr nám dovolte vyslo-
vit přání všem čtenářům:

Vážení občané Prostějova,
členové Klubu zastupite-

lů KSČM Vám přejí příjem-
né prožití svátků vánočních. 
Do Nového roku 2015 hodně 
zdraví, štěstí, lásky svých bliž-
ních a  osobní spokojenosti. 
Nechť se Vám daří vše, co si 
přejete. Josef Augustin, 

Ivana Copková, 
Jaroslav Šlambor, 

Václav Šmíd
členové Klubu zastupitelů 

za KSČM
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2014 Sběrný dvůr odpadů
Svoz

Datum Den Anenská Průmyslová

24.prosince středa ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

25.prosince čtvrtek ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

26.prosince pátek ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

31.prosince středa OTEVŘENO do 13:30 ZAVŘENO SVÁŽÍME

2015      
1.ledna čtvrtek ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

Dne 24.12.2014 se nesváží, svoz bude posunutý o 1 den – tzn. stř 25.12. až so 27.12.2014.
Stejně tak 1.1.2015 se nesváží, svoz bude posunutý o 1 den – tzn. pá 02.01. až so 03.01.2015.

Provoz sbìrných dvorù a svoz odpadù ve vánoèní svátky

Kalendáø osobností Prostìjovska 2015
Klub historický a státovìdný v Prostìjovì

Klub historický a státověd-
ný v  Prostějově pokračuje ve 
své tradici mapování osudů 
významných osobností, které 
se na Prostějovsku narodily, 
zemřely, nebo zde v průběhu 
svého života pobývaly.

Po úspěchu kalendáře na 
rok 2012 Osobnosti Prostě-
jovska, který Klub vydal spo-
lečně s  Okrašlovacím spol-
kem v Prostějově, vznikl nový 
stolní kalendář s  medailony 
a  fotogra� emi 28 osobností ze 

všech oblastí společenského 
života, které mají v  roce 2015 
kulaté či půlkulaté výročí na-
rození nebo úmrtí. Kalendář 
si veřejnost může zakoupit 
v  sídle Státního okresního 
archivu Prostějov na adrese 
Třebízského ulice č. 1, cena
je 80,- Kč.

Josef Horák 
(1848–1914) 

advokát, starosta Prostìjova 
a komunální politik

Před sto lety – 12. 11. 1914 
– zemřel JUDr.  Josef Horák, 
advokát, komunální politik 
a  dlouholetý starosta Prostě-
jova.

Z  portrétu akademického 
malíře Oldřicha Lasáka v galerii 
starostů na prostějovské rad-
nici na nás zhlíží vážná, přísná 
a starostlivá tvář staršího muže 
s medailí řádu Františka Josefa. 
Jaký byl Josef Horák jako poli-
tik a člověk? Vstřícný, pracovitý, 
obětavý a  prozíravý. Spravoval 
město jako dobrý hospodář 
i jako politický taktik, který do-
vedl hledat konsensus.

Narodil se 22. 2. 1848 v Dob-
romilicích v  rolnické rodině 
Josefa Horáka a  Apolonie roz. 
Strouhalové. Po právnických 
studiích se usadil v Prostějově 
a  působil jako advokátní kon-
cipient u Adalberta Triescheta. 
V  roce 1887 si otevřel vlastní 
advokátní kancelář. Od počát-
ků se zapojoval do národního 
a kulturního dění města – jako 
člen Sokola a  Měšťanské be-
sedy. Účastnil se také poli-
tického dění a  stal se členem 
Českého politického spolku. 
Společně s  Karlem Vojáčkem, 
Jindřichem Strossem, Josefem 
Waitem, Aloisem Vrtalem, 
Ondřejem Přikrylem se zapo-
jil do zápasu za český Prostě-
jov. V roce 1892 byl zvolen do 
obecního výboru a v roce 1898 
do městské rady. V těchto orgá-
nech pracoval až do roku 1914. 
Byl předsedou právního odbo-
ru a  referentem pro všechny 
právní záležitosti.

V roce 1893 se rozešel s po-
litikou staročeské strany a  stal 
se členem mladočeské (lidové) 
moravské strany. Úzce potom 
spolupracoval s Ondřejem Při-
krylem, Václavem Perkem a Jo-
sefem Špačkem. Od 3.  4.  1893 
se stal členem výboru strany 
v Prostějově. Zvolen byl také do 
výboru vydavatelského druž-
stva Hlasů z Hané. Řadu let za-
stával funkci předsedy družstva.

Po rezignaci Josefa Waita na 
funkci starosty Prostějova byl 
5.  12.  1902 na zasedání obec-
ního výboru zvolen starostou 
města. V  této funkci měl na 
mysli především blahobyt měs-
ta v oblasti hospodářské, správ-
ní, kulturní i  stavební. K  jeho 
významným počinům patří 
výstavba vodovodu (1906), 
čímž město získalo zdravou 
pitnou vodu, postavení Měst-

ského spolkového a  divadel-
ního domu (1906 –1907). J. 
Horák byl zakládajícím členem 
Družstva městského spolkové-
ho a divadelního domu a pro-
tektorem jeho výboru. Neméně 
významné jsou jeho zásluhy 
při stavbě nové radnice, a  to 
od výběru vhodného projektu, 
oslovení architekta K. H. Kep-
ky, včetně zahájení stavby a sle-
dování průběhu stavby v letech 
1911–1913. Stavbu potom do-
končil jeho nástupce Ondřej 
Přikryl.

Prostějov za jeho starostování 
prošel také rozsáhlou výstav-
bou. Byl schválen 1. poloho-
pisný a  regulační plán města 
od architekta Františka Bene-
še, který usměrňoval výstavbu 
a plánovitý rozvoj prostějovské 
aglomerace. Jmenujme napří-
klad výstavbu především na 
olomouckém a  plumlovském 
předměstí, výstavbu obecní 
a  měšťanské školy v  Kollárově 
ulici a  na Skálově náměstí, vý-
stavbu veřejných budov (okres-
ní soud, okresní hejtmanství), 
sokolovny, peněžních ústa-
vů (Živnostenská banka, ra-
kousko-uherská banka) aj.

Ještě v  obecních volbách 
roku 1913 byl Josef Horák na 
společné kandidátce sociální 
demokracie a občanské národ-
ní strany. V prosinci 1913 však 
rezignoval ze zdravotních důvo-
dů. Zastupitelstvo města oceni-
lo jeho zásluhy udělením čestné 
roční penze.

Zastával také řadu funkcí 
v různých orgánech a správních 
radách. Byl vrchním ředitelem 
obecní spořitelny v  Prostějově, 
členem správní rady Živnosten-
ské banky a elektrárny, členem 
ředitelství Městského spol-
kového a  divadelního domu, 
předsedou kuratoria obchodní 
akademie a předsedou školního 
výboru průmyslových škol po-
kračovacích.

Josef Horák byl za svoje zá-
sluhy oceněn titulem rytíř Řádu 
Františka Josefa. Byl čestným 
občanem měst Prostějova, Hra-
nic na Moravě a Vyškova. Osob-
nost a dílo JUDr. Josefa Horáka 
připomíná od roku 1928 v na-
šem městě název ulice. „Jméno 
jeho jako člověka a občana, jako 
národovce starosty bude v ději-
nách našeho města zapsáno pís-
mem zlatým,“ uvedly v  nekro-
logu 12. 11. 1914 Hlasy z Hané.

 Hana Bartková

Vánoèní jarmark startuje 28. listopadu
Stejně jako v minulém 

roce, i o letošním vánočním 
jarmarku budou na náměstí 
před radnicí   výhradně sty-
lové dřevěné domečky. Před-
vánoční prodej začíná 28. 
listopadu a končí Štědrým 
dnem, na Silvestra tady bude 
probíhat tradiční prodej ob-
čerstvení. Na poslední schůzi 
konané 18. listopadu radní 
rozhodli o výši poplatku pro 
prodejce. 

Cena stánků pro prodejce se 
nemění. Za malý stánek do 3 m2 
zaplatí 250 korun za den, za vel-
ký nad 3 m2 pak 500 Kč/den. Za 
umístění stánku pro grilování je 
opět stanovena sazba 100 korun 
za metr čtvereční a den, umís-
tění stolků pro zákazníky občer-
stvení je zdarma. Nájem prostor 
pro vystavení zboží mimo stá-
nek je oproti loňsku snížen na 
10 korun za metr čtvereční a 
den. V roce 2013 bylo vybrá-
no za umístění stánků ve výši 
221.850,- Kč. 

Město nabídlo prodejcům 
k dispozici dvacet dřevěných 
stánků. „V tuto chvíli jsou ob-
sazeny všechny a ještě se hlásí 
zájemci s vlastními stánky, které 

samozřejmě musí být obdob-
ného provedení jako městské. 
Chceme, aby jarmark působil 
estetickým dojmem a přispěl 
k tradiční předvánoční atmo-
sféře,“ uvedla Ivana Hemerko-
vá, náměstkyně primátora. 

V dvaceti stáncích města se 
prostřídá 24 nájemců, vlastní 

prodejní domečky na jarmark 
umístí zatím desítka prodejců. 
„Rozsah vánočního jarmarku 
tak bude obdobný jako v minu-
lém roce. Týká se to i sortimen-
tu nabízeného zboží,“ upřesnila 
Ivana Hemerková.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 
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Josef Kotek (1883–1914), 
Karel Mrázek (1841–1914), 
Rajmund Hanák (1914–2003) 
– tři jména z historie. Co je spo-
juje?  Bezpochyby onen rok 
1914, ale i  osobní statečnost, 
odvaha,vlastenectví, práce pro 
druhé. Novinář, živnostník, vo-
ják. Takové byly jejich profese. 
Připomeňme si ve stručnosti je-
jich životní příběhy.

Před sto lety – 23. 12. 1914  – 
byl v Moravské Ostravě popraven 
prostějovský redaktor Josef Ko-
tek.  „ O ¾ na 7. hodinu dne 23. 
prosince 1914 třeskly na morav-
sko-ostravském soudním dvorku 
střelné rány; na redaktora Josefa 
Kotka vypáleno bylo šest ran. 
Prostějovský revolucionář umírá 
hrdinsky. Zjištěno jest, že si nedal 
zavázati oči a že prohodil k vojí-
nům: Tak tedy střílejte! Umřel tiše 
s vroucí vírou v srdci, že jeho ná-
rod bude vítězem, a byl…“ uvádí 
Ambrož Soška v knize Prostějov 
revoluční a republikánský 1918–
1928.  Tato smutná událost vstou-
pila do naší historie.  Šlo o první 
případ popravy odpůrce režimu 
v  zázemí. Jednatřicetiletý redak-
tor listu Pokrok a funkcionář ná-

rodně sociální strany působil od 
roku 1910 v  Prostějově. Zvláště 
aktivně začal vystupovat od po-
čátku 1. světové války. Kritizoval 
rakouský militarismus, podílel 
se na organizování prostějovské 
demonstrace proti válce Rakous-
ka se Srbskem a  několik dnů 
před vypuknutím války dal pod-
nět k  protiněmeckému projevu 
v Prostějově. 6. 12. 1914 vystoupil 
na veřejné schůzi ve Smržicích. 
Mimo jiné zde zazněla myšlenka 
o  spojení zemí království české-
ho a  zániku Rakouska, z  jehož 
trosek má vyrůst samostatnost 
českého národa. Byl udán četnic-
tvu, vojenským soudem obviněn 
z  vlastizrady a  odsouzen k  tres-
tu smrti. Případ označený jako 
Kotkova aféra představuje jeden 
z  aktů perzekuce proti našemu 
národu. Svým způsobem také vy-
burcoval náš národ z lhostejnosti, 
loajality a  bezpochyby vedl ke 
konkrétním činům. Josef Kotek 
svou hrdinskou smrtí ukázal také 
propojení ideálu sociální a národ-
ní svobody.

Před sto lety – 16. 12. 1914 – 
zemřel v  Prostějově kožešnický 
mistr, měšťan, majitel domu v uli-

ci Újezd č. 16 a člen správní rady 
1. rolnické záložny Karel Mrázek. 
Tato neprávem zapomenutá osob-
nost našeho města se zapsala také 
do jeho historie, především jako 
dobrodinec města. Ve své závě-
ti totiž odkázal � nanční částky 
různým městským institucím, 
spolkům, školám. Patřily mezi 
ně chudobinec a sirotčinec města 
Prostějova, zemská vyšší reálka, 
c. k. státní gymnázium (na pod-
poru chudých studujících).  Další 
částky věnoval Ústřední matici 
školské v Praze, městu Prostějovu 
na zařízení průmyslových škol, 
nemocnici kláštera Milosrdných 
bratří, Spolku českých hasičů, pě-
veckému spolku Orlice a Dobro-
činnému komitétu dam. Částkou 
1 000 K. pamatoval i na svého pra-
synovce Jiřího Wolkera (zemřelý 
byl strýcem Ferdinanda Wolke-
ra). Jeho bratr Josef Mrázek byl 
ze závěti povinen pro zemřelého 
koupit hrobku v arkádách a  také 
o  ni pečovat. Hrobka se nachází 
v jižní arkádě pod č. 14 a je mís-
tem posledního odpočinku nejen 
tohoto významného Prostějovana, 
ale i jeho rodičů a potomků rodiny 
Mrázkovy a Možných.

V  době, kdy „lítice 1. světové 
války letěla světem“ ,  se v  Če-
chovicích 27. 12. 1914 narodil 
Rajmund Hanák  (vlastním jmé-
nem Heinrich), generálmajor 
a čestný občan města Prostějova. 
Po absolvování Vojenské aka-
demie v  Hranicích v  roce 1936 
byl zařazen v hodnosti poručíka 
jako velitel roty u 6. pěšího pluku 
„Hanáckého“ v  Olomouci.  Po 
okupaci se dostal přes Polsko, 
Francii a  francouzskou cizinec-
kou legii námořní cestou do Vel-
ké Británie. Zde byl v roce 1941 
přidělen k  1. československé 
samostatné brigádě, která prová-
děla ochranu pobřeží a vzdušné-
ho prostoru. Absolvování školy 
pro štábní důstojníky, parašutis-
tický a tankový výcvik i výborné 
jazykové znalosti jej kvali� kova-
ly k práci u Nejvyššího velitelství 
spojeneckých vojsk (SHAEF) se 
sídlem v Londýně. Sloužil u 21. 
skupiny armád polního mar-
šála B. L. Montgomeryho jako 
styčný důstojník mezi skupinou 
armád a  l. československou sa-
mostatnou obrněnou brigádou ( 
CIABG). Po uskutečnění invaze 
byla brigáda přesunuta do Fran-

cie a převzala od kanadské armá-
dy obléhaní přístavní pevnosti 
Dunkerque (září 1944 – květen 
1945) obsazené německou po-
sádkou Friedericha Frisiuse. 
R. Hanák zde velel 2. tankové 
rotě 1. tankového praporu naší 
armády. V  letech 1945– 1948 
pracoval ve štábu 13. tankové 
brigády. V březnu 1948 byl jako 
politicky nespolehlivý důstojník 
poslán na dovolenou a následně 
přeložen do zálohy. Emigroval 
a žil řadu let v Rakousku, Belgii 
a Kolumbii. V roce 1994 se vrátil 
se svého rodného města, kde 13. 
2. 2003 zemřel. Byl rehabilitován 
a  povýšen do hodnosti generál-
majora. Za svoji válečnou činnost 
obdržel různá naše i  zahraniční 
vyznamenání (např. Českoslo-
venský válečný kříž, 1939, Čes-
koslovenskou vojenskou medaili 
za chrabrost před nepřítelem, 
Československou vojenskou pa-
mětní medaili 1939–1945, Croix 
de Guerre a Battle of Britain Me-
dal). Generálmajor Ing. Rajmund 
Hanák se významně zapsal do 
historie boje za svobodu vlasti ve 
2. světové válce. 

 Hana Bartková

Tøi výroèí roku 1914

ZÁVORY VE ŠKOLNÍ odradí neplatièe parkovného
Prostějov/pr - A mají po ptá-

kách! Řidiči, kteří si nelámali 
hlavu s placením parkovného na 
parkovišti ve Školní ulici, budou 
mít již co nevidět utrum. Uply-
nulý pátek se totiž v tomto pro-
storu začal montovat speciální 
závorový systém, který každého 
motoristu donutí povinný po-
platek hodit do automatu. Jinak 
se z  parkoviště nedostane! Vše 
začne platit už od příštího pon-
dělí 1. prosince.

Společnost .A.S.A. Technické 
služby v Prostějově, která ve městě 
zajišťuje parkovací systém, právě 
provádí změnu systému pro výběr 
parkovacích poplatků na parkovišti 
ve  Školní ulici. „Od prvního prosin-
ce tohoto roku bude fungovat nový 
způsob výběru parkovného, jehož 
hlavním cílem je zajistit efektiv-
nější využívání parkoviště nejblíže 
centru města. Změna parkovacího 
systému zahrnuje jeho modernizaci 
a celý proces jde ruku v ruce s celko-
vým zlepšením parkovacích služeb 
pro občany. Současné dva parkova-
cí automaty budou demontovány 
a nahrazeny závorovým systémem 
s pokladnou umístěnou v centrální 
části parkoviště,“ informoval exklu-
zivně Večerník Martin Grepl, ředitel 
společnosti.

.A.S.A. Technické služby 
v  Prostějově, který vzápětí čte-
nářům Večerníku popsal, jak 
přesně bude parkovací systém 
fungovat. „Po příjezdu k parko-

vacímu terminálu si zákazník 
vytiskne lístek, po jehož ode-
brání se mu otevře závora. Ta 
se po průjezdu automaticky za-
vře. Platba za parkovné se pak 
provádí vždy před odjezdem 
v  pokladně, kde se po vložení 
lístku zobrazí částka k  úhradě. 
Po zaplacení uvedené částky 
pokladna lístek vrátí společně 
s případným přeplatkem. Na vy-
žádání je možné získat i daňový 
doklad. Zákazník má poté deset 
minut na opuštění parkoviště. 
Po příjezdu k výjezdovému ter-
minálu zákazník vsune zaplace-
ný parkovací lístek do terminálu 
a následně se mu otevře závora. 
V případě obsazeného parkoviš-
tě systém zákazníkovi umožní 
bezplatné opuštění parkoviště 
do pěti minut od vjezdu,“ vylí-
čil přesný postup parkování ve 
Školní ulici platný od 1. prosince 
Martin Grepl. Na otázku Večer-
níku, zda se ještě někde v Prostě-
jově počítá s dalším závorovým 
systémem na placených parko-
vištích, přikývl. „Původně bylo 
v  plánu vybavit závorami ještě 
parkoviště v  Mlýnské ulici. Sta-
vební úpravy by tady ovšem byly 
hodně náročné, proto jsme za-
tím od tohoto úmyslu upustili,“ 
vysvětlil Martin Grepl. 

Tarify parkovného na parko-
višti ve Školní ulici se instalací 
závorového systému nemění, po-
platek je stanoven na deset korun 

na hodinu, hradí se vždy první 
celá hodina a  po jejím uplynu-
tí pak skutečný čas parkování. 
V praxi to znamená, že pokud vy-
užijete parkoviště na půl hodiny, 
zaplatí zákazník 10 Kč, v případě 
zaparkování na hodinu a půl pak 
zaplatí 15 Kč. V době parkování 
zdarma se poplatek neúčtuje. 

Dále uvádíme 
3 praktické příklady:

vjezd v SO v11:30, odjezd v NE 
v 9:30 – při výjezdu jste povinni, 
i když vyjíždíte v době parkování 
zdarma, uhradit poplatek 10 Kč za 
placené parkování v SO, které je od 
09:00 do 12:00 hodin

vjezd v  SO ve 12:30, odjezd 
v PO v 7:30 – poplatek neplatíte, 
protože jste vjeli i vyjeli v nepřeru-
šené době parkování zdarma (to-
též platí ve všední dny i pro noční 
období od 18:00 do 09:00 hodin)

vjezd v NE v 17:30, odjezd v PO 
v 11:30 – při výjezdu jste povinni, 
i když jste vjeli v době parkování 
zdarma, uhradit poplatek 25 Kč 
za placené parkování v PO, které je 
od 09:00 do 18:00 hodin.

Parkoviště bude vybaveno 
vzdáleným dohledovým systé-
mem. Nastanou-li vám jakékoli 
potíže s  výjezdem, může kon-
taktovat non-stop službu na te-
lefonním čísle 737 242 166, kde 
odpovědný pracovník operativně 
zajistí vyřešení vzniklých po tíží.

Pracovníci specializované firmy už v pátek instalovali na par-
kovišti ve Školní ulici závorový systém.  
 Foto: Prostìjovský Veèerník

INZERCE
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Konfederace politic-
kých vězňů děkuje statu-
tárnímu městu Prostějovu 
za poskytnutí veřejné � -
nanční podpory v  roce 
2014, která byla určena 
na cestovné na pouť muklů na 
Sv. Hostýn a na účast na setká-
ní členů konfederace.

Lubomír Studený, předseda 
pobočky č. 50 – Prostějov Kon-

federace politických vězňů.

Československá obec 
legionářská děkuje statu-

tárnímu městu Prostějovu 
za poskytnutí veřejné � -
nanční podpory v  roce 
2014, která byla určena 
na zachování, rozvíjení a pře-
dávání demokratických a hu-
manistických tradic česko-
slovenské a  české státnosti, 
na připomínání významných 
dějinných událostí našeho 
státu a jeho armády a na orga-
nizační záležitosti, zajišťující 
činnosti organizace.

Ing. Petr Poledník, předse-
da Jednoty ČsOL Prostějov

Prostějovští vozíčkáři 
děkují statutárnímu městu 
Prostějovu za poskytnutí 
veřejné � nanční podpory ve 
výši 23.000 Kč, která se vy-
užila k činnosti, ke sportov-
nímu vyžití Prostějovských 
vozíčkářů a  jejich členů. 
Touto cestou bychom rádi 
oslovili i  další vozíčkáře, 
kteří mají zájem o  aktivní 
využití volného času. Přijďte 
mezi nás.

Za Prostějovské vozíčkáře 
předsedkyně Eva Křepelková 

Podìkování

V pondělí 3. 11. 2014 proběhl 
v  podkrovním sálu prostějovské 
knihovny dnes již tradiční diskus-
ní večer na téma Den pro Izrael 
aneb proč stojíme za Izraelem?! 
Diskutujícími byli, také již tradičně, 
Daniel Haslinger, RNDr. Mojmír 
Kallus (jako zástupce organizace 
ICEJ ČR – tedy Mezinárodního 
křesťanského velvyslanectví v  Je-
ruzalémě) a  Ing. Daniel Žingor. 
Všichni z  nich se specializují na 
problematiku Středního východu 
a Izraele zvlášť. Akce proběhla za fi-
nančního a organizačního zajištění 
ze strany dvou místních křesťan-
ských sborů – Slova Života a Církve 
bratrské a jako součást pásma těch-
to přednášek či diskusí Prostějov 
– Olomouc – Brno pod hlavičkou 
výše zmíněné organizace ICEJ ČR. 

Témata letošního ročníku se 
více blížila jednak vnímání úlohy 
médií v  oblasti Blízkovýchodního 
konfliktu (jak historicky, tak i dnes) 

a konkrétní možné pomoci či spo-
lupráce s  izraelskou stranou jako 
garantem demokratických hodnot 
v daném regionu.

Jako příklad jednoho z disku-
tovaných témat je možné uvést 
reálně historický příběh dvou 
mladých mužů – Rudolfa Vrby 
a Alfreda Wetzlera – jejich úspěš-
ný útěk z  vyhlazovacího tábora 
z  Osvětimi za  období 2. světové 
války, podání svědectví tehdejší-
mu mezinárodnímu společenství 
a paralela tohoto příběhu k sou-
časnému dění ve světě a  obecné 
ochoty či odhodlanosti bránit 
hodnoty pravdy. Tehdejší nečin-
nost mezinárodního společenství 
znamenala smrt cca 400 tisíc ma-
ďarských Židů navzdory tomu, že 
informací o reálném stavu a pod-
statě likvidačních, vyhlazovacích 
táborů a Osvětimi jmenovitě byl 
naprostý dostatek. Bylo tedy dis-
kutováno nakolik a v jakých čás-

tech naší společnosti či civilizace 
jsme si vzali či nevzali poučení 
z historie, abychom něčemu po-
dobnému byli schopni předejít. 
Dále bylo také diskutováno, nako-
lik si z historie vzal poučení právě 
Izrael, jako stát, a jak se to proje-
vuje v jeho jednání či zahraniční 
politice. Velmi zajímavé tedy bylo 
srovnání těchto přístupů ze strany 
Izraele a něčeho, čemu obecně ří-
káme Západní civilizace.

Diskuse proběhla ve velmi přá-
telské – téměř rodinné – atmosféře 
o což se zasloužilo zejména zázemí 
vytvořené lidmi Městské knihovny 
Prostějov.

Za zmínku na závěr stojí také, 
že nejen, že se připravuje ročník 
další, ale i v průběhu roku 2015 se 
pravděpodobně můžeme těšit na 
podobné přednášky – jmenovitě 
pana majora Vykoukala, který pojí-
má tato témata z pohledu bývalého 
profesionálního vojáka.  -dž-

Památka zesnulých
V  období „Dušiček“ stráž-

níci Městské policie Prostějov 
ve spolupráci s Policií ČR pro-
váděli časté kontroly v  pro-
storách městského hřbitova 
a  neopomenuli ani přilehlá 
parkoviště. Cílem zvýšeného 
pohybu hlídek bylo co nejvíce 
zabránit v  páchání trestné čin-
nosti a  znemožnit zlodějům 
jejich nekalou činnost. Snaha 
se vyplatila. Nebyla oznámena 
žádná krádež ani vloupání do 
vozidel. V  namátkových kont-
rolách hlídky pokračují. 

Str. Jana Adámková 
Městská policie PV

Ekologické chování se vyplácí
Sbìr a recyklace vysloužilých záøivek šetøí životní prostøedí i náklady obce

Chybí obci peníze na školu, nové 
zdravotnické středisko, opravu 
chodníku nebo na odvoz komu-
nálního odpadu? Nemalou část 
obecního rozpočtu lze ušetřit díky 
spolupráci s  kolektivními systémy 
zabývajícími se zpětným odbě-
rem vysloužilého elektrozařízení. 
V  případě světelných zdrojů, tedy 
(kompaktních a lineárních zářivek, 
výbojek a LED zdrojů), to je společ-
nost EKOLAMP. Ta se bezplatně 
a  recyklaci vysloužilého světelného 
zařízení postará.

Zákon o  odpadech ukládá 
obcím povinnost postarat se o ko-
munální odpad. Zejména zajistit 
jeho sběr, svoz, třídění a  likvida-
ci. Zároveň se od obcí očekává 
předcházení vzniku zbytečných 
odpadů. V komunálním odpadu 
zbytečně končí vysloužilé elektro-
zažízení, které je možné recyklo-

vat.
Na skládkách zbytečně končí 

toxická rtuť
Podle analýzy společnosti 

EKOLAMP  domácnosti vyhazují 
do komunálního odpadu zhruba 
66 procent doma použitých a vy-
řazených úsporných světelných 
zdrojů: lineálních a kompaktních 
zářivek, výbojek nebo LED svě-
telných zdrojů.  „Na skládkách tak 
každoročně zbytečně končí více 
než tisíc tun směsi skla, plastů 
a kovů. Přitom 85 procent těchto 
materiálů lze snadno recyklo-
vat,“ říká Radoslav Chmela, zá-
stupce společnosti EKOLAMP.

Nerecyklované úsporné zá-
řivky navíc představují značnou 
ekologickou zátěž. Obsahují totiž 
nepatrné množství – do 5 mg – 
toxické rtuti, která však ve velkých 
objemech představuje značné 

zdravotní riziko. Zejména voda je 
v ohrožení, 1mg může znečistit až 
20 000 litrů vody. „Pokud se ročně 
nedostane ke zpracování přibliž-
ně 75 kilogramů rtuti z  neode-
vzdaných světelných zdrojů, je 
jasně vidět obrovské potenciální 
ohrožení živnotního prostředí,“ 
dodává Radoslav Chmela.

Lidé jsou líní zářivky třídit
Podle průzkumu společnosti 

EKOLAMP domácnosti uvádějí, 
že recyklují neuvěřitelných 83 pro-
cent úsporných zářivek. Skuteč-
nost je ale jiná. Praxe totiž ukazuje, 
že ke zpracování odevzdají jen asi 
třetinu.

Služby zpětného odběru jsou 
přitom pro domácnosti i  obce 
poskytované zdarma. „Domác-
nosti pouze musí odnést vyloužilé 
zářivky na nejbližší sběrné místo, 
jejichž rozsáhlou sít provozuje prá-

vě EKOLAMP. Obce pak mohou 
navázat přímou spolupráci s námi 
a my se již o svoz a recyklaci po-
staráme zdarma,“ vysvětluje Petr 
Číhal, obchodní manažer EKO-
LAMPu zodpovědný za vztahy se 
spolupracujícími subjekty.

Ekolamp nabízí ekologické 
a ekonomicky výhodné řešení

EKOLAMP se stará o  více 
než 4 400 sběrných míst po celé 
republice. Malá sběrná nádoba, 
kam lze odnést vysloužilou ne-
funkční zářivku je k dispozici na 
úřadech, prodejnách elektro či 
jiných veřejně dostupných mís-
tech. Dalším řešením jsou sběrné 
dvory, které provozují města či 
obce. 

Statutární město Prostějov má 
malou sběrnou nádobu umístně-
nou v informační službě. 

Sběrné dvory na ul. Anenská 

a  Průmyslová jsou dostupné jak 
občanům, tak živnostníkům pod-
nikajícím v katastru obce. 

„Další možností jak se může 
občan Prostějova ekologicky zba-
vit vysloužilých zářivek je nejbližší 
maloobchodní prodejna, kde mu 
ochotně vysloužilý zdroj při náku-
pu nového bezplatně odeberou“, 
dodává Radoslav Chmela.

O společnosti EKOLAMP s.r.o.
Společnost EKOLAMP je nezisko-

vou organizací, která byla v  roce 
2005 založena tuzemskými poboč-
kami společností Philips, OSRAM, 
GE Industrial a NARVA B.E.L./ČR. 
EKOLAMP vytváří síť sběrných 
míst a zajišťuje sběr a svoz použitých 
osvětlovacích zařízení, jejich zpraco-
vání včetně následného materiálové-
ho využití a  odstranění zbytkových 
odpadů. Více informací na 

www.ekolamp.cz   

Den pro Izrael 

Strážníci kontrolovali okolní 
parkovištì. Za stìraè umístili 
lístek s upozornìním  „ Auto 
není výkladní skøíò“. Zanechat 
viditelnì cenné vìci ve voze je 
totiž znaèné riziko. 

Nastupuje období adventu
Poslední měsíc v roce pa-

tří vánočnímu shonu. Do 
ulic vyrazí davy nakupují-
cích a zejména v supermar-
ketech a velkých obchodních 
střediscích se to lidmi jen 
hemží. Přeplněná parkoviš-
tě, nervozita spojená s náku-
pem dárků, to vše přispívá 
k opomenutí, být obezřetný 
a dávat si pozor na své věci. 
Řada z nás při vybírání zboží 
urputně boří zrak do regálu 
a ani si nevšimne zlodějíčků, 
kteří obratně odcizí peněžen-
ku, kterou si v roztržitosti po-
nechali volně ležet v  košíku, 
případně v  tašce. Stále bývá 
velkým nešvarem osamocený 
košík s  nákupem mezi sto-
jany. Kabelka s  peněženkou 
visí na madle a majitel nikde. 
Často okradený zjistí až u po-
kladny svoji ztrátu. Poté se 

rozbíhá koloběh návštěv růz-
ných institucí a o to, rozhod-
ně nikdo z nás nestojí. 

Proto i v tomto roce nabá-
dáme občany o  svědomitost 
při nákupech. Strážníci sice 
budou dohlížet a  snažit se 
v  co největší míře zabránit 
v  páchání trestné činnosti, 
ale samozřejmě je zapotře-
bí zbytečně zlodějům svým 
jednáním nenahrávat.  I  le-
tos proběhnou preventivní 
akce pod názvem „ Kde mám 
peněženku ?“.  Smyslem je 
upozornit občany  na řádné 
uschování peněženky.  Pro 
oslovené, kteří se zachovají 
správně, je připraven dárek.  
Věříme, že činnost strážníků 
přispěje k  tomu, aby vánoce 
byly opravdu šťastné a veselé.

 Str. Jana Adámková 
 Městská policie PV
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Informace

Od 13. 12. 2014 nabývá účinnost 
Nařízení ES Č.1169/2011,o posky-
tování  informací o  potravinách 
spotřebitelům, které umožní  jed-
noduchý přístup k nejdůležitějším 
informacím o potravině. V provo-
zovnách stravovacích služeb musí 
být dle tohoto nařízení zákazníkovi 
poskytnuty informace o  obsahu 
alergenů v  pokrmech nabízených 
v provozovně ke spotřebě.

U balených potravin se tato in-
formace uvádí vždy na obalech. 
U  nebalených potravin (pokrmů) 
musí být tato informace poskytnu-
ta přímo v  provozovně. Za tímto 
účelem musí být v provozovně stra-

vovacích služeb umístěno zřetelné 
a  viditelné upozornění např.: „in-
formace o alergenech, vydá obslu-
ha na vyžádání.“  Tyto informace 
lze předat zákazníkovi  následující-
mi způsoby: 
• vyvěšením, umístěním na viditel-

ném místě v provozovně
• uvedením alergenů přímo ale-

spoň v jednom jídelním lístku 
• předložením zákazníkovi na jeho 

osobní vyžádání
• Při prodeji pokrmu přes ulici 

nebo při objednání musí být zá-
kazník o alergenech informován 
předem.
Seznam alergenů: obiloviny obsa-

hující lepek, korýši a výrobky z nich, 
vejce a výrobky z nich, ryby a výrob-
ky z nich, jádra podzemnice olejné 
a výrobky z nich, sójové boby a vý-
robky z nich, mléko  výrobky z něj, 
skořápkové plody (mandle, lískové 
ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, 
pekanové ořechy, para ořechy, pis-
tácie, makadamie a výrobky z nich), 
celer a výrobky z něj, hořčice a výrob-
ky z ní, sezamová semena a výrobky 
z nich, oxid siřičitý a siřičitany v kon-
centracích vyšších než 10 mg/kg, vlčí 
bob a výrobky z něj, měkkýši z nich.

Oddělení HV a PBU
KHS OL územní pracoviště 

Prostějov

Upozornìní: SOUTÌŽ O CENY
V soutìži mùžete vyhrát poukázky na nákupy

Prostějov – Zajímáte se o  tří-
dění odpadů? Chcete získat pou-
kázku v hodnotě 5.000 korun na 
nákup elektroniky dle vlastního 
výběru a další atraktivní ceny? Pak 
neváhejte vyplnit krátký dotazník 
na stránkách informační kampa-
ně, kterou organizuje Olomoucký 
kraj ve spolupráci s  neziskovou 

společností EKO-KOM. Pokud 
správně odpovíte na otázky v jed-
noduchém soutěžním kvízu, máte 
šanci vyhrát. Soutěž potrvá do 12. 
prosince. Účastníci, na které se 
usměje štěstí, se tak výher dočkají 
ještě do Vánoc. Bližší informace 
naleznete na internetových strán-
kách www.jaksetociodpady.cz.  (jt)

VÁNOÈNÍ BRATISLAVA
www.sportcentrumddm.cz

Termín: neděle 7. prosince 2014
Sraz účastníků:  07:00 hod. nástupiště H („u  lokomotivy“), hl. 

nádraží v Prostějově
Zaměření:  rodinný typ výletu pro děti, rodiny s dětmi i sa-

mostatné osoby
Program:  prohlídka Bratislavského hradu, procházka do 

centra Bratislavy, nábřeží Dunaje, Primaciálne 
náměstí, Stará radnice, Františkánské náměstí, 
Michalská ulice, Dóm sv. Martina, Národní di-
vadlo,  Rolandova kašna, náměstí SNP 

Bratislava se může pyšnit dosud nezkaženými trhy plnými tradič-
ních a ručně vyráběných výrobků ze skla, kůže, keramiky a další-
ho. Poznejte kouzlo Vánoc našich nejbližších a bratrských sousedů.
Pedagogický dohled zajištěn
Cena: 440,- Kč (doprava, služby průvodce, pojištění)
Přihlášky: Bc. Jan Zatloukal
 jzatloukal@sportcentrumddm.cz
 +420 777 311 108
S sebou:  teplé nepromokavé oblečení, evropský průkaz  

zdravotního pojištění, cestovní průkaz

VÁNOÈNÍ KRAKOV
www.sportcentrumddm.cz

Termín: sobota 13. prosince 2014
Sraz účastníků: 06:30 hod. nástupiště H („u lokomotivy“)
 hlavní nádraží v Prostějově
Zaměření:  rodinný typ výletu pro děti, rodiny s dětmi i sa-

mostatné osoby
Program:  návštěva historického centra města a hradu Wa-

wel, možnosti prohlídek muzeí vč. Dámy s hra-
nostajem.  Pedagogický dohled zajištěn

Cena: 540,- Kč (doprava, služby průvodce, pojištění)
Přihlášky: Bc. Jan Zatloukal
 jzatloukal@sportcentrumddm.cz
 +420 777 311 108
S sebou:  teplé nepromokavé oblečení, evropský průkaz  

zdravotního pojištění, cestovní průkaz

VÁNOÈNÍ VÍDEÒ
www.sportcentrumddm.cz

Termín: neděle 14. prosince 2014
Sraz účastníků: 06:50 hod. nástupiště H („u lokomotivy“)
 hlavní nádraží v Prostějově
Zaměření:  rodinný typ výletu pro děti, rodiny s dětmi 
 i samostatné osoby
Program: návštěva centra města a jednotlivých trhů
 nedělní sváteční den není ve Vídni určen
 nakupování, proto je atmosféra uvolněnější
 Pedagogický dohled zajištěn
Cena: 440,- Kč (doprava, služby průvodce, pojištění)
Přihlášky: Bc. Jan Zatloukal
 jzatloukal@sportcentrumddm.cz
 +420 777 311 108
S sebou: teplé nepromokavé oblečení, evropský průkaz 
 zdravotního pojištění, cestovní průkaz

Pøehled odchycených psù v Prostìjovì, 
které je možné si osvojit

Voříšek - útulek pro psy, adresa: Samota 133, 798 58, Čechy pod Kosířem. 
Telefon: +420 776 189 235 E-mail: info@vorisek.org, webové stránky: http://www.vorisek.org/

Evid. è. 795/14 (Lukass) – pes, køíženec, 
odchycen na ulici Urèické

Evid. è. 806/14 (Žužu) – fenka, køíženec, 
odchycena na ulici Kostelecké 

Sdružení „Sedmikráska“ pracu-
je v Prostějově od r. 1997. Již 17 let 
sdružuje nemocné děti i dospělé, 
kterým byla sdělena diagnosa ce-
liakie nebo Duhringova dermatiti-
da. Naším cílem je informovanost 
stávajících členů a nově přícho-
zích o diagnostice, přípravě dietní 
stravy,  přidružených nemocích,  
poradenství v  oblasti zdravotní a 
sociální. Důležitým aspektem naší 
činnosti  je pravidelné setkávání 
na členských schůzkách (termí-
ny jsou k  dispozici v  prodejnách 
Zdravé výživy) a  již 3. ročník kur-
sů bezlepkového pečení, které se 
setkávají s velkým zájmem. 

Pro každého nově diagnosti-
kovaného pacienta existuje mno-
ho otázek, ať už kvůli změnám 
v  každodenním stravování nebo 
ze strachu o ztrátu kvality života. 
Celiakie je celoživotní onemocně-
ní vyvolané nesnášenlivostí obilné 
bílkoviny – lepku neboli glutenu, 
které postihuje jak děti, tak i do-
spělé. Jedinou možnou léčbou je 
celoživotní dodržování bezlepkové 

diety. Podstatou je, že pacient musí 
ze svého jídelníčku vyloučit všech-
ny obiloviny, které lepek obsahují, 
tzn. pšenice (včetně všech jejích 
odrůd), ječmen, žito a také oves, 
který, i když lepek neobsahuje, čas-
to bývá kontaminován ostatními 
lepkovými obilovinami při pěsto-
vání, skladování nebo přepravě. Ze 
začátku by strava měla být šetřící, 
omezit tučná, smažená jídla a také 
mléko, resp. mléčný cukr – laktó-
zu, protože na začátku trpí každý 
celiak laktózovou intolerancí. Vy-
nechání laktózy podstatně urychlí 
obnovu střevní sliznice. 

Je třeba neustále číst složení 
výrobků. Bezlepkové výrobky 
jsou označeny symbolem pře-
škrtnutého klasu, což je garance 

jejich bezlepkovosti. Do přirozeně  
bezlepkových surovin patří: kuku-
řice, jáhly, pohanka, amarant, rýže, 
brambory, zelenina, ovoce, maso, 
ryby, luštěniny, vejce. Problémem 
však zůstává stravování mimo do-
mov a finanční náročnost bezlep-
kové diety. 

Je velmi důležité, aby pacient 
dietu dodržoval a vědomě nedělal 
chyby, protože její nedodržování, 
resp. nediagnostikovaná celiakie 
může mít vážné zdravotní ná-
sledky. Celiakie je genetické one-
mocnění a je proto velmi důležité, 
aby se především přímí příbuzní 
rovněž dali vyšetřit, protože tímto 
onemocněním může trpět i někte-
rý další člen rodiny, i když zdravot-
ní problémy mít nemusí. 

Tento Projekt byl realizován za 
finanční spoluúčasti města Pros-
tějova. Děkujeme tímto Statutární-
mu  městu Prostějovu  za finanční 
podporu naší činnosti. 

Ludmila Bednářová
Předsedkyně Sdružení 

„Sedmikráska“
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Ray Cooney: 1+1=3
sobota 6. prosince / 19 hodin / pøednáškový sál / mimo pøedplatné

Moje divadlo Prostějov
Nenápadný londýnský taxi-

kář John Brown si v  bláznivé 
komedii na vlastní kůži ověří 
fakt, že i  dobře míněné skutky 
se nemusí vždy vyplácet. Člověk 
jejich následkem může přijít 

nejen k újmě na zdraví, pověsti, 
ale může se mu začít i neodvrat-
ně bortit pečlivě naplánovaný 
život mezi dvěma ženami. Aby 
vtipných komplikací nebylo 
skutečně málo, je zapotřebí vzít 
si na pomoc otřelého souseda 

bydlícího v  podkroví a  stát se 
předmětem horlivého zájmu 
místních policistů a novinářů.

Hrají: Z. Štencl, J. Dohnal, 
M. Drmolová, K. Štenclová, M. 
Jančík, H. Švédová, P. Drmola

Režie: Pavel Drmola

Tvarování drátku 
ve vánoèním duchu
 ...jediná příležitost v prosinci ke 

kreativnímu tvoření v nezávislém 
prostoru ECHO.

Zkusili jste si položit otázku, jaký 
dárek by vás potěšil? Unifikovaný 
výrobek – jeden z těch, jakých jsou 
plné obchody...? Nebo ručně vytvo-
řený originál, nesoucí v sobě otisk 
osobnosti svého tvůrce?

Pokud je vám bližší druhá mož-
nost, rozhodně čtěte dál!

Hned první prosincový tý-
den zveme všechny do Echa na 
workshop z cyklu „Tvořivé čtvrtky“,

tentokrát na téma - Tvarování 
drátku ve vánočním duchu. S po-
mocí lektorky budete mít možnost 
vytvořit si originální vánoční dár-
ky. Záleží pouze na Vaší fantazii, 
do jaké podoby drátek vytvarujete. 
Možnosti jsou takřka neomeze-
né...

Veškerý materiál a  pomůcky 
budou k dispozici - stačí jen přijít 
a mít chuť tvořit. :)

Dobrovolné vstupné bude pou-
žito na pokrytí nákladů na provoz, 
materiál a lektorné.

 K pohodovému tvoření nabízí 
ECHO možnost občerstvení. Tak 
moc neváhejte, a přijďte. Už teď se 
na všechny těšíme.

 Kdy? 4. prosince 2014
V  kolik? Od 16:00 do 19:00 

SEČ
Kde? V  Prostějově na Koste-

lecké ulici č. 39 (na konci slepé 
uličky k  panelákům, naproti re-
staurace U Chmelů)

Tato akce je pořádána za � -
nanční podpory statutárního 
města Prostějova.

ÈESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Kdy?  středa 10. 12. 2014 v 18.00, 

nám. T.G.Masaryka, Prostějov
Zveme všechny lidi z  regionu, aby si přišli zazpívat šest 

koled na náměstí T.G.Masaryka! Letos se bude zpívat ve více 
než 350 městech a  obcích v  celé České 
republice, ale zpívat budou i naši 
krajánci v zahraničí (Milán, 
Madrid, Mnichov…). 
Pointa je v  tom, že 
všichni začnou zpí-
vat společně ve stejný 
okamžik a  všichni 
zároveň, za podpory 
rádií a televize či třeba 
profesionálních zpěvá-
ků, odzpívají všech šest 
koled v předem určeném 
pořadí.  

Koledy: Nesem Vám noviny
 Narodil se Kristus Pán
 Půjdem spolu do Betléma
 Den přeslavný jest k nám přišel
 Pásli ovce Valaši
 Vánoce, Vánoce přicházejí 

Vyjde zpěvník: Vyjde zpěvník, kde budou všechny koledy. 
Bude vložený v Deníku v den pořádání akce, tedy 10. 12. 2014, 
aby si jej lidé mohli vzít do rukou. 

Zlatá brána zve nejen učinkující, ale i všechny, kteří si přijdou 
zazpívat, na punč zdarma!

republice, ale zpívat budou i naši 
krajánci v zahraničí (Milán, 
Madrid, Mnichov…). 
Pointa je v  tom, že 

koled v předem určeném 

Nově v prodeji B.A.R.F.
- jako jediní v Prostějově nabízíme

mražená masa pro psy. 

KOŠT Prostějov s. r. o.
Drozdovice 1031, 796 01 Prostějov 
(vjezd do dvora vedle prodejny Bernard)

603 306 661 pí Zárybnická   582 330 033
E-mail: shop@kostpv.cz     Web: www.kostpv.cz

Otevírací doba: Po – Pá od 7:30 do 16 hodin

Prodejce krmiva pro domácí mazlíčky

INZERCE

Nově otevřená prodejna 
ul. Havlíčkova 8, Prostějov

605 757 275 a 721 231 124
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PONDĚLÍ 1. PROSINCE
14.00 Pondělní Bijásek- Rio 2
USA 2014, 95 min., český dabing
Režie: Carlos Saldana
17.30 Pohádkář  česká moderní lovestory
Podle bestselleru Báry Nesvatbové. Nejnovější titul 
oceňovaného režiséra Vladimíra Michálka.
V hl. rolích: E. Herzigová, J. Macháček aj.
Režie: Vladimír Michálek, 90min., repríza, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč
20.00 Sex v Paříži  francouzská tragikomedie
Paříž. Láska. A samozřejmě francouzské ženy….
V hl.rolích: V. Paradis, L.Casta, I. Adjani aj.
Režie: Audrey Dana, 116 min., české titulky, 
premiéra, premiéra, mládeži do 15  let 
nepřístupný, vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 2. PROSINCE
14.00 Úterní Bijásek- Rio 2
USA 2014, 95 min., český dabing
Režie: Carlos Saldana
17.30 Sex v Paříži
20.00 Česká pivná válka - Art film 
 český dokumentární film
Režie: Jan Látal, 70 min., české titulky, premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 90 Kč

STŘEDA 3. PROSINCE
17.30 Pohádkář
20.00 Sex v Paříži

ČTVRTEK 4. PROSINCE
17.30 Jak jsme hráli čáru  českoslov. rod. film
Na některých místech se dospívá rychleji…
V hl. rolích: M. Lasica L. Šafránková, O. Vetchý, 
R. Labuda, S. Tobias,
Režie: Juraj Nvota, 102 min., česká verze, 
premiéra, mládeži přístupná, vstupné 110 Kč,  
pro děti do 15 let 100 Kč
20.00 Návrat blbýho a blbějšího  am. komedie
Za dvacet let se změnilo hodně – kromě jejich 
pověstné…tuposti!
V hl. rolích: J. Carrey, J. Daniels, L. Holden aj.
Režie: Bobby Farrelly, Peter Farrelly, 110 min., 
české titulky, premiéra, mládeži přístupný, 
vstupné 140 Kč

PÁTEK 5. PROSINCE
17.30 Jak jsme hráli čáru
20.00 Návrat blbýho a blbějšího

SOBOTA 6. PROSINCE
15.30 Jak jsme hráli čáru
17.30 Návrat blbýho a blbějšího
20.00 Návrat blbýho a blbějšího

NEDĚLE 7. PROSINCE
10.00 Adventní filmové dívánky - 12 měsíčků
Nepřetržitá dopolední projekce krátkých filmů 
pro nejmenší diváky!!! Vstupné 20 Kč
15.30 Jak jsme hráli čáru
17.30 Jak jsme hráli čáru
20.00 Návrat blbýho a blbějšího

PONDĚLÍ 8. PROSINCE
17.30 Modelky, s. r. o. česká komedie
Uplně blonďatá komedie
V  hl. rolích: R.  Rázlová, J. Štěpnička, 
N. Moravcová, M. Kraus, M. Pisařík, aj.
Režie: David Laňka a Tomáš Magnusek, 93 min., 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 95 Kč
20.00 Dead Snow: Rudý vs. mrtvý  
 norská hororová komedie
Stará nenávist netrouchniví….
Režie: Tommy Wirkola, 100 min., české titulky, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 
100 Kč

ÚTERÝ 9. PROSINCE
17.30 Modelky, s. r. o.
20.00 Dead Snow: Rudý vs. mrtvý

STŘEDA 10. PROSINCE
17.30 Modelky, s. r. o.
20.00 Dead Snow: Rudý vs. mrtvý

Upozorňujeme diváky na dřívější začátek 
odpolední projekce  kvůli přepokládané 

větší délce filmu!

ČTVRTEK 11. PROSINCE
16.30 Hobit: Bitva pěti armád 3D am. velkofilm
V hl. rolích: E. Wood, M. Freeman aj.
Režie: Peter Jackson, český dabing, premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 150 Kč
20.00 Hobit: Bitva pěti armád 3D

PÁTEK 12. PROSINCE
16.30 Hobit: Bitva pěti armád 3D
20.00 Hobit: Bitva pěti armád 3D

SOBOTA 13. PROSINCE
16.30 Hobit: Bitva pěti armád 3D
20.00 Hobit: Bitva pěti armád 3D

NEDĚLE 14. PROSINCE
10.00 Adventní filmové dívánky - Pohádky z hor
Nepřetržitá dopolední projekce krátkých 
filmů pro nejmenší diváky!!! Vstupné 20 Kč
16.30 Hobit – Bitva pěti armád 3D
2 0.00 Hobit – Bitva pěti armád 3D

PONDĚLÍ 15. PROSINCE
14.00 Pondělní Bijásek- Bella a Sebastian
Francie 2014, 95 min, režie: Nicolas Vanier
16.30 Hobit – Bitva pěti armád 3D
20.00 Hobit – Bitva pěti armád 3D

ÚTERÝ 16. PROSINCE
Nehrajeme – Výstava Vánoce

v lidových remeslech

STŘEDA 17. PROSINCE
16.30 Hobit – Bitva pěti armád 3D
20.00 Dva dny, jedna noc  koprod. film. drama
V hl. rolích: M. Cotillard, F. Rongione aj.
Režie: J. P.  a  L. Dardenneovi, 95 min., české titulky, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč

ČTVRTEK 18. PROSINCE
16.30 Hobit – Bitva pěti armád 3D
20.00 Dva dny, jedna noc

PÁTEK 19. PROSINCE
17.30 SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA FILMU
Hanácká svajba  český dokumentární film
Námětem filmu je pečlivá rekonstrukce starobylé 
hanácké svatby, jíž se účastnili členové mnoha 
folklórních souborů
Režie: Zbyněk Pop, mládeži přístupný, vstupné 
50 Kč
20.00 Noc v muzeu: Tajemství hrobky
 americký dobrodružný film
V hl. rolích: B. Stiller, R. Williams, D. Stevens aj.
Režie: Shawn Levy, 89 min., český dabing, 
premiéra, vstupné 120 Kč

SOBOTA 20. PROSINCE
15.30 Noc v muzeu: Tajemství hrobky
17.30 Noc v muzeu: Tajemství hrobky
20.00 Serena  americké filmové drama
Tajemství z minulosti a žárlivost….
V hl. rolích: B. Cooper, J. Lawrence, T. Jones aj.
Režie: Susanne Bier, 109 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč

NEDĚLE 21. PROSINCE
10.00 Adventní filmové dívánky 
- Pohádky pod stromeček
Nepřetržitá dopolední projekce krátkých 
filmů pro nejmenší diváky!!! Vstupné 20 Kč
15.30 Noc v muzeu: Tajemství hrobky
17.30 Noc v muzeu: Tajemství hrobky
20.00 Serena

PONDĚLÍ 22. PROSINCE
17.30 Noc v muzeu: Tajemství hrobky
20.00 Raluca  český erotický krimithriller
V  hl. rolích: J. Dolanský, D. Novotný, 
H. Dvořáková, M. Pachlová, K. Frejová aj.
Režie: Zdeněk Viktora, 80 min., premiéra, 
vstupné 110 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

ÚTERÝ 23. PROSINCE
17.30 Noc v muzeu: Tajemství hrobky
20.00 Raluca

STŘEDA 24. PROSINCE

n e h r a j e m e

ČTVRTEK 25. PROSINCE
17.30 Paddington  koprodukční rodinný film
Příběh osiřelého medvěda z nejtemnějšího Peru 
a jeho dobrodružství v Londýně….
V  hl. rolích: H.Bonneville, S. Hawkins, J. 
Walters, J. Broadbent, N. Kidman
Režie: Paul King, 93  minut, český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 120 Kč
20.00 Hodinový manžel  česká komedie
Co se rozumí termínem „hodinový manžel“?!
V  hl. rolích: B. Polívka, D. Novotný, D. 
Matásek, L. Latinák, Z. Norisová aj.
Režie: Tomáš Svoboda, 100 min., premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

PÁTEK 26. PROSINCE
17.30 Paddington
20.00 Hodinový manžel

SOBOTA 27. PROSINCE
17.30 Paddington
20.00 Hodinový manžel

NEDĚLE 28. PROSINCE
17.30 Hodinový manžel
20.00 EXODUS: Bohové a králové
 americký historický film
Vzbouřil se proti impériu a změnil svět!
V hl. rolích: Ch. Bale, J. Edgerton, A. Paul, S. 
Weaver, B. Kingsley, J. Turturro aj.
Režie: Ridley Scott, 142 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12  let nevhodný, 
vstupné 120 Kč

PONDĚLÍ 29. PROSINCE
17.30 My jsme nejlepší  švédský film
„Punk’ s  not dead! Život stojí za to!“ Zábavný 
a milý film o dospívání….
Režie: Lukas Moodysson, 102 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 EXODUS: Bohové a králové 3D
Vstupné 150 Kč

ÚTERÝ 30. PROSINCE
17.30 My jsme nejlepší!
20.00 EXODUS: Bohové a králové 3D
Vstupné 150 Kč

STŘEDA 31. PROSINCE
n e h r a j e m e

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!

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

SOBOTA 6. PROSINCE
8.30 Vánoční pásmo 
Vstup volný pásmo pohádek
10.00 Norman a  duchové 
 americký animovaný film
Z plna hrdla vpřed!
Režie: Ch. Butler, S. Fell, český 
dabing, 92 min, repríza, mládeži 
přístupný, vstup volný

STŘEDA 10. PROSINCE
15.00 Bio Senior – Přijde letos 
Ježíšek?  český romantický film
Láskyplná komedie
V  hl. rolích: J. Abrhám, L. 
Šafránková, V. Postránecký, D. 
Herediová, A. Derbez, I. Chmela, 
D. Jurčová aj.
Režie: Lenka Kny, 100  minut, 
repríza, mládeži přístupný, vstupné 
35 Kč

SOBOTA 13. PROSINCE
8.30 Pohádky pod sněhem  
Vstup volný pásmo pohádek
10.00 Modrý tygr 
 český rodinný film
Film pro děti, jejich rodiče….a tygry
V  hl.rolích L. Votrubová, J. 
Wunsch, B. Hrzánová, J. Hartl, A. 
Polívková, L. Havelková aj
Režie: Petr Oukropec, 90 min, 
repríza, mládeži přístupný, vstup 
volný

SOBOTA 20. PROSINCE
8.30 Vánoční pásmo II. 
Vstup volný pásmo pohádek
10.00 Tady hlídám já 
 česká rodinná komedie 
Letní rodinná komedie o  tom, jak 
vám pes změní život
V  hl. rolích L. Vaculík, 
S. Stašová, V. Javorský, J. Ježková, I. 
Pazderková aj. 
Režie: Juraj Šajmovič, 110 min, 
repríza, mládeži přístupný, vstup 
volný
13.00 Sněhurka a lovec  
 americký fantasy film

Pohádka skončila! Tahle Sněhurka 
více odpovídá strašidelným 
pohádkám bratří Grimmů – kteří 
ji vytvořili!!! 
V hl. rolích Ch. Theron, K. Stewar, 
Ch. Hemsworth aj.
Režie: Rupert Sanders, 126 min, 
repríza, český dabing, mládeži 
přístupný, vstupné 20 Kč

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

Kultura
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prostějově
zve všechny příznivce duchovní hudby na koncert 

vánočních písní a skladeb,
který se koná dne 14. 12. 2014 v 17.00 hod. v modlitebně sboru, U kalicha 1, Prostějov,

na programu jsou známé vánoční písně a skladby.
Účinkuje smíšený pěvecký sbor EXAUDI a jeho sólisté 

za doprovodu komorního souboru.

IV. MEMORIÁL LUÏKA MAØÁKA
V  prosinci opět uvede Re-

gionální informační cen-
trum v  prostějovském 
zámku výstavu Spol-
ku prostějovských 
fotografů IV. ME-
MORIÁL LUĎKA 
MAŘÁKA. 

Spolek prostě-
jovských fotografů 
vznikl v  roce 2009 
jako volné sdružení ak-
tivních amatérských fo-
tografů s  podobnými zájmy 
i představami o společné činnosti.

Jeho jádrem je skupina přátel, kteří 
se již předtím společně scházeli nejen 
kvůli svému fotogra� ckému koníč-
ku, ale i  ze záliby v  cestování, lásce 
k  přírodě a  horám. Ať si již každý 
fotografujeme sám či na společných 
výpravách na kole i pěšky, po horách 
i rovinách, svoje fotogra� cké úlovky 
si navzájem prezentujeme a hodnotí-
me při svých přátelských posezeních. 

Naší snahou je výsledky své foto-
gra� cké tvorby pravidelně prezento-
vat na veřejnosti a účastnit se i foto-
gra� ckých soutěží. 

Spolek prostějovských 
fotografů se zapojil do 

aktivní činnosti Svazu 
českých fotografů, 
jehož jsou všichni 
zakladatelé spol-
ku členy a v  jehož 
ústředním porad-
ním orgánu máme 
za náš region svého 

zástupce. 
Společná výstava je 

mozaikou různých foto-
gra� ckých žánrů, kterými 

se jednotliví členové zabývají – od 
krajiny přes architekturu, art, por-
trét, akt až k reportážím z ulic.

Výstava je věnována památce ka-
maráda fotografa Luďka Mařáka, 
zakládajícího člena Spolku prostě-
jovských fotografů a Jarmily Pospíši-
lové, novinářce a kamarádce.

Výstava začíná 2. prosince 2014 
a  potrvá do 3. ledna 2015. Vernisáž 
výstavy proběhne v úterý 2. 12. 2014 
v 16 hodin.

Otevírací doba RIC: PO – PÁ od 
9 do 17 hodin, SO, NE od 9 do 12 
hodin. 

Øímskokatolická farnost Povýšení sv. Køíže v Prostìjovì
a Øád Milosrdných bratøí v Prostìjovì

Vás srdečně zvou na

koncerty „u Milosrdných“
v chrámu sv. Jana Nepomuckého (u Milosrdných) v Prostějově

6. prosince 2014

Adventní koncert
František Vaníček – varhany

27. prosince 2014

Slavnostní vánoční koncert
Ondřej Mucha – varhany

Začátky vždy v 18 hod
Vstupné dobrovolné

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Prostějov 
pořádá dne 10. 12. 2014 (středa) v 18.00 hodin

již tradiční Adventní koncert v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. 
Zpívá smíšený pěvecký sbor EXAUDI 

za doprovodu komorního souboru, řídí Olga Čermáková. 
Zazní známé adventní písně. Vstupné dobrovolné. 

Všichni jsou srdečně zváni.

Pozvánka
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HLAVNÍ BUDOVA MUZEA a GALERIE, 
nám. T. G. Masaryka 2

28. 11 2014 - 1. 2. 2015 
EMIL FILLA
Pozoruhodná osobnost českého výtvarného umění

Od 28. listopadu bude otevřen v Muzeu a galerii v Prostějově, p.o., 
zcela mimořádný exkluzivní výtvarný projekt, kterým vyvrcholí  le-
tošní výstavní  sezóna a  současně bude předvánočním dárkem všem 
milovníkům umění. Pod názvem Emil Filla – Pozoruhodná osob-
nost českého výtvarného umění se představí olejomalby a plastiky 
jedné z nejvýznamnějších osobností českého umění 1. poloviny 
20. století.
Do Prostějova bude přivezena početná kolekce exponátů, které v re-
trospektivě mapují  jednotlivé  fáze  kubismu především v  početných 
umělcových zátiších, ukázkách z cyklů Boje a zápasy a Písně a balady 
i závěrečnou realistickou krajinářskou tvorbu.
Obrazy budou zapůjčeny ze sbírek mnoha prestižních galerií a muzeí 
České republiky a zájemci si je budou moci prohlédnout do 1. února 
příštího roku.

MUZEJNÍ PODVEČER
Vojančil  jsem v první světové...

Komponovaný pořad z osobních vzpomínek Josefa Ondry  na události 
a příhody z doby před sto  lety. Účinkuje Miroslav Ondra a mužský 

pěvecký sbor Orlice.
Přednáškový sál Muzea a galerie v Prostějově –  
čtvrtek 11. prosince 2014 v 17 hodin.

JAPONSKÉ VÁNOCE
Výstavní sály hlavní budovy Muzea a galerie v Prostějově, p.o. 
nám. T. G. Masaryka 2, 18. prosince v 18 hodin.
Koncert  vynikající  japonské  sopranistky  Nao Higano,  na  kterém 
za doprovodu slovenské klavíristky Zuzany Biščákové zazní sloven-
ské, české a  japonské skladby známých hudebních skladatelů, které 
budou doplněny českými, slovenskými a japonskými koledami.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

4. 12. - 31. 12. 2014
VELKÁ VÁLKA – ČEŠI NA BOJIŠTÍCH EVROPY

Putovní výstava, zapůjčená Centrem české historie, která představuje 
situaci ve světě v předválečných letech, zabývá se příčinami vzniku 
válečného konfliktu i jeho průběhem.
Věnuje se také vývoji techniky, zdravotnictví a působení Červeného 
kříže v období války i životu v zázemí.
Především však představuje české vlastence, kteří již od počátku války 
věřili,  že  bojují  nejen  za mír,  ale  také  za  osvobození  svého  národa 
z područí Rakousko-Uherska a k tomu směřovali své činy a obětovali 
mnohdy své životy.
Výstava je realizována ve spolupráci se statutárním městem Prostějov, 
je koncipována na 16 panelech typu roll-up, doplněna trojrozměrnými 
exponáty  ze  sbírek  muzea,  je  k  ní  zpracován  doprovodný  katalog 
a pracovní listy pro školy.
Bude zahájena vernisáží 3. prosince v 17 hodin.

4. 12. 2014 - 1. 2. 2015
NĚŽNÉ VÁNOCE -
vánoční aranžmá a dekorace

Na žádném vánočním stole by neměla chybět vánoční výzdoba. Pro 
inspiraci  si můžete  přijít  do  výstavních  sálů  Špalíčku Uprkova  18. 
Pracovníci muzea společně se zkušenými floristkami připravili výsta-
vu doplněnou dřevěnými květinovými stolky pana Rostislava Pavlíč-
ka, které dokreslí vánoční dekoraci. Vystavenou vánoční výzdobu si 
můžete zakoupit.

VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA III
nejen pro maminky s dětmi
V sobotu 13. 12. od 9,30  do 12,00 hodin

Děti  si  upečou  z  kynutého  těsta  adventní  věnec,  perníkový  svícen, 
nebo si vyrobí jednoduchou ozdobu na vánoční stromeček.
Maminky  si  pod  vedením  floristky  Magdaleny  Kořínkové  zhotoví 
adventní věnec, vánoční svícen či jinou sváteční dekoraci do košíku, 
misky nebo květináče.
Je nutné se přihlásit na email: jhanusova@volny.cz, nebo 
abezroukova@muzeumpv.cz, nebo na tel. číslo 605 477 147, podrob-
nější informace budou následně zaslány.

www.muzeumpv.cz
Otevřeno mimo pondělí od 9.30- 12.00 a 13.00 – 17.00.

MGP, p.o. nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.:582 330 991

.
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ - 
HVĚZDÁRNA

Kolářovy sady 3348
796 01 Prostějov
Tel.:582 344 130

HlEdy se konají každé pondělí, čtvrtek a pátek
od 18:30 do 19:30 hodin a ve středu od 17:30 do 18:30 hodin (mimo 
31. 12.). Ve dnech 4. 12. a 11. 12. se pozorování koná až po ukončení 
přednášky, resp. koncertu. Podmínkou pro uskutečnění pozorování je 
dobrá viditelnost hvězd, či Slunce. V případě špatného počasí je při-
praven náhradní program. 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND:
6. 12. (sobota) a 7. 12. (neděle)

Během Astronomického víkendu je možné navštívit Astronomické od-
dělení (hvězdárnu) a zúčastnit se pozorování Slunce od 14:00 do 15:00 
hodin a pozorování večerní hvězdné oblohy od 18:30 do 19:30 hodin.
Soutěž pro děti 
V neděli 7. 12. v 15:00 proběhne hodin soutěž pro děti z cyklu soutěží 
„SOUHVĚZDÍ“- ORION. Soutěži bude předcházet povídání o tomto 
krásném zimním souhvězdí.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

POHÁDKOVÉ STŘEDY PRO DĚTI:
VYPRÁVĚNÍ HAJNÉHO VONÁSKA

Pohádku uvádíme každou pracovní středu (kromě Silvestra) v 15:30 
hodin.  Zbloudilý  houbař  se  ocitne  v  hájovně,  zde  vyslechne  pří-
běh  o  Orionovi,  Býku,  Velkém  a  Malém  psu,  Štíru  a  Kuřátkách.

Tato zimní souhvězdí můžete spatřit na noční obloze.

Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

XXIII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Klub pro 5 až 11leté děti se schází v pracovní středy (kromě Silvestra) 
od  16:30hodin.  Obsahem  prosincových  setkání  bude  seznámení 
se  zimní  oblohou.  Za  vhodných  podmínek  doplněno  pozorováním 
Měsíce, planet a souhvězdí. Pololetní poplatek 200 Kč.

XLIV. ROČNÍK KLUBU GEMINI

Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání základů 
astronomie a astronomická pozorování. Astronomický klub GEMINI 
je  rozdělen na dvě části. Klub GEMINI  I navštěvují žáci ZŠ od 10 
let. Termíny schůzek GEMINI I jsou každý pracovní čtvrtek v 16:30 
hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 300 Kč. Klub GEMINI 
II je určen pro studenty středních škol a starší zájemce o astronomii. 
Jednorázový poplatek na školní rok činí 400 Kč. Termíny a podrobné 
informace lze získat na telefonním čísle: 724 013 039.

VÝSTAVY/EXPOZICE:

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- OPTIKA – EXPOZICE

Výstavy/expozice jsou dostupné na začátku astronomických pozoro-
vání a v tom případě jsou jejich součástí. Po domluvě jsou dostupné 
i kdykoliv jindy, kdy je vstupné: dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč. Druhou a třetí výše uvedenou výstavu také 
zdarma zapůjčujeme.

PŘEDNÁŠKA:
4. 12. (čtvrtek) v 18:00 HOD. – PŘISTÁNÍ NA KOMETĚ

Ing. Tomáš Přibyl 

Poprvé v historii kosmonautiky dopro-
vází automatická sonda kometu na její 
pouti sluneční soustavou – a máme tak 
jedinečnou možnost  sledovat postupné 
proměny  tohoto  tělesa.  Poprvé  v  his-
torii  přistane  lidmi  vyrobený  automat 
na kometární jádro. Mise sondy Rosetta 
a  jejího  výsadkového  modulu  Philae 
odhalí tajemství komet, které se za miliardy let nezměnily. Podle vše-
ho jsou právě ony zdrojem vody pro jednotlivé planety – a dost mož-
ná, že jsou i „rozsévači života“.
Přednáší  ing. Tomáš Přibyl  (*1975), Brno – publicista a konzultant 
v oblasti kosmonautiky a  informační bezpečnosti,  autor  řady publi-
kací vydaných u nás i v zahraničí. Spolupracuje s řadou kosmických 
středisek  a muzejních  institucí  celého  světa.  Sběratel  podpisů  kos-
monautů. Osobně se setkal s více než dvěma stovkami kosmonautů. 
Osobní stránka: www. kosmonaut.cz, e-mail: tp.pribyl@seznam.cz.
Vstupné  dospělí  40 Kč,  děti,  studenti  do  26  let,  senioři  a  invalidé 
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

5. 12. PŘEDMIKULÁŠSKÝ PÁTEK S ČERTY

V 9:00, 10:30 a 13:30 hodin prohlídka pozorovatelny, za jasného po-
časí spojená s pozorováním Slunce. Vstupným je čert na obrázku, či 
vystřižený z papíru.

11. 12. (čtvrtek) v 19:00 HOD.- VÁNOČNÍ KONCERT
ASTRONOMOVÉ SOBĚ

Nevšední hudební zážitek, který ukáže, že 
nejen hvězdami živ je astronom. Večer ne-
tradičního hudebního tria Komorní decho-
vé harmonie Brno, která přednese vánoční, 
méně  vánoční  i  zcela  nevánoční  skladby. 
Vyloučena  nejsou  ani  různá  hudební  pře-
kvapení. V případě příznivého počasí bude 
koncert zakončen pozorováním hvězdné oblohy. 
Účinkují: Zdeněk Mikulášek - klarinet I, Jaroslav Strmiska 
- klarinet II, Zdeněk Dobrovolný – fagot.
Slovem  doprovodí  umělecký  vedoucí  a  vysokoškolský  pedagog 
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Vstupné  dospělí  40 Kč,  děti,  studenti  do  26  let,  senioři  a  invalidé 
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST:

POZOROVÁNÍ SluNce se konají každé pondělí, čtvrtek a pátek 
od 14:00 do 15:00 hodin. 
VečeRNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZdNÉ OBlOHY dAleKO-
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DIVADLO POINT pøi Gymnáziu Jiøího Wolkera, Olomoucká 25, Prostìjov

10. SEZÓNA, PROSINEC 2014
Úterý 2. prosince v Městské knihovně 

Prostějov, Skálovo nám.6
NA STOPĚ SHAKESPEAROVI

Členové souborů Point a  Pointík připravili 
dobrodružnou cestu po Městské knihovně Pro-
stějov. Diváci mají možnost putovat po scénách 
ze slavných her Williama Shakespeara a potkat 
se se známými postavami. Prostory knihovny 
budou přeměněny v divadelní scénu a zábava je 
zaručena. 

Pořad je určen v dopoledních hodinách pro 
vyšší stupeň ZŠ a SŠ (po telefonické domluvě) 
a od 16 hodin pro veřejnost. Prohlídky začínají 
v 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 a v 18.00 hodin. 

Prohlídka trvá 45 minut.

Čtvrtek 4. prosince v 19 hodin
TESTOSTERON 

(Andrzej Saramonowicz)
překlad: Tomáš Svoboda

 „To znamená, že ony s náma vyjebávají za to, 
že se špatně chováme,… my to vůbec nemůžeme 
ovlivnit, protože nám to poroučí nějakej zasranej 
hormón …a nakonec, když ony dostanou trochu 
toho testosteronu... tak se chovají stejně jak my?“

Sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur, 
sedm rozdílných hladin testosteronu. Avšak je-
den stejný cíl. Stejná radost a stejná bolest. Muži 
o ženách a také sami o sobě v drsné komedii, 
která si ani na svatební hostině nebere servítky.

Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, Voj-
těch Pospíšil, Jakub Krejčí, Lukáš Kameníček, 
Jan Šprynar a  Miroslav Ondra nebo David 
Kolba

Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Čtvrtek 11. prosince v 19 hodin
BASKERVILLSKÁ BESTIE 

(Arthur Conan Doyle, 
Aleš Procházka a kol.) 

Sherlock Holmes a doktor Watson na straně 
dobra. Proti nim stojí záhadná bestie, která upro-
střed ponuré krajiny plné močálů terorizuje rod 
Baskervillů. Dokáže si doktor Watson poradit 
s metodou dedukční a převleky slavného detek-
tiva?

Komediálně laděná inscenace na motivy 
románu A. C. Doyla představí proslulé vyšet-
řovatele v poněkud jiném světle. 

Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, L. Kadlčík, J. 
Hyndrich, L. Hejlová, V. Lužný, K. Vejmělková, 
L. Kameníček, D. Krchňavý, J. Krátký, J. Mojžíš 
Krejčí, M. Nevrlá, A. Mlčochová, A. Daněčko-
vá a další

Režie: Aleš Procházka

Pondělí 15. prosince v 17 hodin, 
Knihovna K. Dvořáčka Vyškov 

HOTEL PALERMO 
(Štěpán Gajdoš)

"Všichni občas tak trochu zešílíme!" Autorské 
hororové představení divadla Point vzdávajíc po-
ctu nejvýznamnějším dílům tohoto žánru.

Inspirováno skutečnou událostí.
Režie: Štěpán Gajdoš

Úterý 16. prosince v 17 hodin
VÁNOČNÍ MINIFEST V POINTU

TOM SAWYER
(Mark Twain, Václav Renč) – derniéra

Divadelní soubor Pointík uvede svou první 
inscenaci na motivy klasického románu Marka 
Twaina o legendárním uličníkovi Tomu Sawye-
rovi a jeho kamarádech. 

Hrají: M. Zbudilová, A. Borovcová, F. Soví-
ček, M. Osladil, O. Kroupa, O. Kučera, A. Při-
krylová, A. Dobrovolná, A. Flajsarová, E. Hla-
hůlková, A. Špičák, V. Hrubá, E. Valkovičová, J. 
Trunečka, V. Korsová a další.

Úprava a režie: Aleš Procházka

NÁMLUVY 
(Anton P. Čechov, Kolektiv Pointík)

Klasická jednoaktová komedie ruského dra-
matika v novém zpracování členů souboru Poin-
tík. Zavede nás nejen na ruský venkov počátku 
dvacátého století, ale také do světa současných 
reality show.

Hrají: Anna Mlčochová, Lucie Grulichová, 
Jan Trunečka, Johana Minářová, Denisa Ko-
pecká a další 

Úprava a režie: Aleš Procházka

Sobota 20. prosince v 19 hodin 
KDO PŘEŽIJE VÁNOCE 

Divadelní soubory Nemoderní Ženy a Tra-
gaču, tragaču  - NEMODERNÍ TRAGAČ 
potvrzují svoje sesterství v komicko-tragickém 
sci-�  soutěžním improvizovaném dramatu 

Prostějovské dramaťácké Ženy bojují o život 
na trouchnivějících prknech Divadla Point. Zas 
a  znovu prokáží talent, půvab, bojovnost, od-
vahu a  lásku v  neurotickém a  poetickém čase 
vánočním.

Hrají a  soutěží: Petra Váňa Vidmuchová, 
Kateřina Bureš Hasová, Verunka princezna 
Trundová, Jáňa Novotná, Bětka Coufalová, 
Markétka Kohoutková, Terezka Spáčilová, 
Máňa Spurná, Lucka Lužná, Kája Fenclová 
a možná i Naďa Fidrmucová a Evička Matouš-
ková. Z Norska na ně myslí: Renatka Veselá. 

Režie: Hana Šprynarová
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INZERCE

Angličtina pro děti se ve čtvrtek 27. 11. 
přidala k oslavám Dne díkůvzdání. Pro 
studenty připravila výtvarnou soutěž o nej-
originálnější ztvárnění krocana („turkey“) 
pro mladší kategorii, a pro starší studenty 
soutěž o krocana na pekáči, o nejoriginál-
nější recept na tohoto v podstatě ošklivého a 
stále brblajícího ptáka, který je pro Severoa-
meričany synonymem tohoto svátku. 

Pro všechny studenty, kteří se dostavili na 
angličtinu v tento den, pak rozdávala sym-
bolicky jablíčka a podělila se o pár kuriozit 
o krocanech.

Pravděpodobně už jste někdy slyšeli o 
tom, že na Den díkůvzdání americký prezi-
dent uděluje milost jednomu nešťastnému 
krocanu a jeho záložníku, který pak skončí 
v některé zoologické zahradě. Těžko říct, zda 
se tomuto štěstí v neštěstí dát říkat „štěstí.“ 

Možná jste si ale mysleli, že tato tradice 
sahá daleko do minulosti. Není tomu tak. 
První milost „pardon“ uděloval krocanu 
prezident George H.W. Bush v roce 1989 a 
tradice se ujala. 

Už jste někdy slyšeli, že byli i takoví ame-
ričtí prezidenti, kteří prosazovali krocana 
ve znaku USA místo orla? Ano, byli takoví. 
Jak by pak takový znak vypadal, dokumen-
tuje foto. Zajímavá by byla úvaha, jak by se 
změnil pohled na dravou Ameriku, která by 
místo orla měla srandovního, naštvaného 
krocana.

Soutěž trvá až do 11. prosince a vítěz 
bude vyhlášen na Christmas Party s An-
gličtinou v pátek 12. 12.  Odměna bude 
naprosto krocaní. 

Aktuální informace o Angličtině pro děti 
najdete na webu angličtiny na www.helen-
doron.cz - LC Prostějov, webu angličtiny 
www.anglictinaprodetiprostejov. Nebo, jed-
noduše napište na info@anglictinaprodeti-
prostejov.cz  či zavolejte na tel. 604 792 446.

HELEN DORON ENGLISH - ANGLIČTINA PRO DĚTI

THANKSGIVING: 
SOUTĚŽ O KROCANECH

Angličtina pro děti Prostějov HDEE vyhlašuje soutěž pro své 
studenty na téma 

THANKSGIVING! 

Tento rok se 
tento 
velký americký 
svátek slaví ve 
čtvrtek 
27. listopadu.
Na svátečním 
menu pak lze 
na 100% 
očekávat právě 
“TURKEY”.

Soutěžíme ve 
dvou věkových 
kategoriích:
A) 0-10 
namaluj, co 
nejoriginálnější
ho 
      “TURKEY”
B) 10+ 
napiš “the 
most unique 
recipe for 
TURKEY” po 
česku

Artefakty prosím doručte do našeho LC v Prostějově nebo Drnovicích/Vyškově, 
nejpozději do 11.12. 2014 6:00 p.m. VÍTĚZOVÉ KAŽDÉ KATEGORIE BUDOU 
VYHLÁŠENI NA CHRISTMAS PARTY 12.12. 2014. ODMĚNA BUDE VE STYLU 

“TURKEY”! 

Základní umělecká 
škola 

V. Ambrose v Prostějově
Kravaøova 14, telefon: 582 406 050

PROSINEC 2014
VÝTVARNÝ OBOR 

Galerie linka – prosinec
Vánoční a novoroční pohlednice 

práce žáků výtvarného oboru ZUŠ

HUDEBNÍ OBOR

Chrámový koncert 
Dechový orchestr ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov
3. 12. 2014 v 18.00 hod v kostele Povýšení svatého Kříže

Vánoční besídky žáků v 17.00 hod. sál ZUŠ
8., 9., 11., 12., 15., 16., 17., 18. 12. 2014

Vánoční koncert
10. 12. 2014 v 17.00 hod. přednáškový sál ND  

TANEČNÍ OBOR 

Mikulášské besídky nejmladších žáků tanečního oboru
sál v zámku, Pernštýnské nám. 

1. 12. 2014 v 16.00 hod. – 2. ročník I. cyklu
3. 12. 2014 v 16.00 hod. – přípravná taneční výchova - mladší
3. 12. 2014 v 17.15 hod. – přípravná taneční výchova - starší

4. 12. 2013 v 16.00 hod. – 1. ročník I. cyklu

Adventní koncerty Èeské televize 2014
HUDBA, KTERÁ POMÁHÁ

Jeden z nich pomùže LIPCE
Adventní koncerty České 

televize zachovávají to nejlepší 
z  tradice každoročního dobro-
činného očekávání Vánoc. Pří-
mé televizní přenosy koncertů 
nám již přes dvacet let vytvářejí 
prostor pro zastavení a zamyšle-
ní v předvánočním shonu.  

Prostějovské občanské sdru-
žení LIPKA bylo úspěšné ve 
výběrovém řízení na příjemce 
výtěžku této celonárodní sbírky 
ve prospěch těm z nás, kteří se 
neobejdou bez naší podpory. 
Z  téměř stovky projektových 
žádostí bylo vybráno jako pří-
jemce výtěžku 2. Adventní 
koncertu, který bude Česká 
televize vysílat z pražské Lore-

ty  v neděli 7. prosince 2014 od 
17.00 hodin. 

Výtěžek sbírky bude věnován 
ve prospěch investičního projek-
tu LIPKY Mám kam jít – chrá-
něné bydlení Prostějov – Vra-
hovice. Díky investiční dotaci 
z Regionálního operačního pro-
gramu  Střední Morava  LIPKA 
již od počátku tohoto roku re-
konstruuje budovu ve Vrahovi-
cích na chráněné bydlení pro 14 
klientů a sociálně terapeutickou 
dílnu v podobě cukrárny pro ve-
řejnost, kde najde práci 6 klien-
tů. V květnu 2015 bude v obou 
nových sociálních službách 
zahájen provoz. Nově budova-
né zařízení je však ještě potřeba 

vybavit nábytkem, nezbytnými 
kompenzačními a  zdravotními 
pomůckami, drobným inventá-
řem a vším, co pomůže klientům 
nového chráněného bydlení vy-
tvořit opravdový domov.  

Jak můžete projekt pod-
pořit?

Podpořit občanské sdružení 
LIPKA můžete buď zasláním 
peněz, a nebo dárcovskou SMS:

Nové číslo účtu Adventních 
koncertů: 692 692 692/0800

Dárcovskou SMS posí-
lejte ve  formátu  DMS AD-
VENT. Pro všechny ope-
rátory stejné číslo: 87777. 
Cena DMS je 30  Kč. Více na 
www.darcovskasms.cz.

již 5. ročník předvánočního setkání dětí a žáků speciálních škola a uživatelů sociálních služeb 
proběhne pod záštitou RNDr. Aleny Raškové. 

Dne 5. 12. 2014 v kulturním klubu DUHA na Školní ulici v Prostějově ve velkém sále. 
Akce je určena pro širokou veřejnost, žáky a studenty prostějovských škol, rodiče i kamarády.

„Žijí mezi námi“ 

Taneční škola Šárky Milarové
a Jiřího Šindlera

Dům služeb Olomoucká ul., Prostějov

pořádá

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Zahájení 9. ledna 2015

   18:00 hod. kurz pro začátečníky
  20:00 hod. kurz pro pokročilé

 Kontakní informace na tel.: 602 966 222

www.tanecni-prostejov.cz
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Husovo námìstí 67, Prostìjov  www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278 
pořádá v prosinci tyto akce:

akce na pomoc zvířatům
Mikulášská sbírka pro ježky
KDY: každé úterý a čtvrtek do 18.12. v 8 – 
11 a 13 – 16 hod.
KDE: Ekocentrum Iris, Husovo nám. 67, 
Prostějov  
Pomalu, váhavě avšak přesto začíná zima 
a  do Stanice pro handicapované živočichy 
v  Němčicích nad Hanou každým dnem 
přibývají ježci, kteří by vzhledem ke své 
hmotnosti a velikosti zimu ve volné přírodě 
nepřežili. Pokud ani vám není lhostejný 
osud ježků a  rádi byste stanici s  ježky 
vypomohli, můžete ježkům donést „nadílku 
do punčochy“. Do čtvrtka 18.12. se koná 
Mikulášská sbírka pro ježky. Nadílku můžete 
donést do Ekocentra Iris v Prostějově každé 
úterý a čtvrtek 8 – 11 a 13 - 16 hod. O předání 
do stanice se postaráme.
Vhodná nadílka: masová kočičí konzerva 
či granule.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 8. prosince, od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč 
za osobu na 2 pracovní hodiny.

Keramika
KDY: pondělí 15. prosince, od 16:00 do 
18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč 
za osobu na 2 pracovní hodiny.

program pro školy
Těšíme se na Vánoce
KDY: čtvrtek 18. prosince, 8:30 – 12:30
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov  

Předvánoční rozjímání - povídání 
o  tajemném adventu a  vánočních 
vůních. Ukázka tradičních českých 
vánočních lidových zvyků - např. věštění 
budoucnosti z  hrníčků, hra na brusaře. 
Výroba vánoční ozdoby technikou 
suchého plstění ovčí vlny.
Program je vždy pro jednu třídu a trvá 60 
minut. První program v  8:30, poslední 
ve 12:30. Cena 30 Kč za žáka. 
Nutno se předem přihlásit na adrese 
iris@iris.cz nebo telefonicky 582  338  278, 
603 298 039.

vycházka s akcí na pomoc zvířatům
Vánoční stromek pro zvířátka
KDY: sobota 20. prosince
KDE: Ptenský dvorek – Bělecký mlýn
Předvánoční vycházka nejen pro rodiny 
s dětmi z Ptenského Dvorku do Běleckého 
mlýna. Na několika místech v  lese se 
zastavíme a připravíme nadílku pro různé 
druhy lesních zvířat. 
Cesta povede kolem jezdeckého areálu na 
Zámečku a kolem obory s divočáky, jeleny 
a  daňky. Cestu zakončíme na Běleckém 
mlýně, kde je možnost občerstvení 
a prohlídky zookoutku.
Vezměte s  sebou různé dobroty pro lesní 
zvířata (jablka, mrkev, ořechy, kukuřici, 
slunečnici, kaštany, klasy prosa apod.). 
Mohou to být i  předem vyrobené 
pochoutky, které se zavěsí na vánoční 
stromek (lojové koule, řetězy z bobulí, šišky 
obalené ve směsi tuku a semínek atd.).
Odjezd vlakem z Prostějova hl. nádraží do 
Ptení v 10:02. Návrat do Prostějova: odjezd 
z žel. zastávky Zdětín ve 14:33.

Akce � nančně podpořili:
Statutární město Prostějov

Nadace Partnerství v rámci Blokového 
grantu – Fondu pro NNO

Krajský úřad Olomouckého kraje

Èeský svaz ochráncù pøírody Ekocentrum Iris 
Kultura

INZERCE

Firma Václavková a spol. Soukromá pohøební služba 
pùsobí v Prostìjovì od roku 1993, má vlastní smuteèní síò
Firma Václavková a spol. Sou-

kromá pohřební služba působí 
od roku 1993 v  Mlýnské ulici 
v Prostějově. Za dobu svého půso-
bení v našem městě se snaží plnit 
přání pozůstalých, ale i zákazní-
ků, kteří docházejí do firemního 
obchodu. 

„Ve vlastní vazárně zhotovuje-
me věnce, kytice a žardinky k po-
hřbům. Uvážeme kytice k různým 
jiným příležitostem. V  obchodě 
prodáváme pohřební zboží, rů-
žence, svíce, hřbitovní lampy, vázy, 

ozdobné urny, křestní roušky, sví-
ce a také umělé a řezané květiny,“ 
jmenuje hlavní atributy z bohatého 
sortimentu zboží a služeb Dagmar 
Václavková, spolumajitelka fir-
my Václavková a  spol. Soukromá 
pohřební služba v  Mlýnské ulici 
v Prostějově.

K  výrazné specialitě této 
pohřební služby patří vlastní 
smuteční síň v  Mlýnské ulici. 
„Pohřby realizujeme ve smu-
tečních síních a kostelech nejen 
například na Městském hřbi-

tově v  Prostějově, v  Plumlově, 
ale také po celé České republi-
ce. V Mlýnské ulici již sedmým 
rokem provádíme poslední roz-
loučení ve vlastní malé smuteční 
síni v  úzkém rodinném kruhu 
pozůstalých. K obřadům zajistí-
me vše potřebné – řečníka, kně-
ze, hudbu, kopání a  následnou 
úpravu hrobu, fotografa i  auto-
bus pro smuteční hosty. Květiny 
k  obřadům si zákazník vybírá 
přímo na místě,“ popisuje Dag-
mar Václavková. 

Firma Václavková a  spol. Sou-
kromá pohřební služba působí také 
v Kralicích na Hané, kde má provo-
zovnu a obchod. Také zde prodává 
pohřební zboží a zhotovuje kytice 
k různým příležitostem. 

Tato prostějovská tradiční sou-
kromá pohřební služba disponuje 
vysoce odborným personálem. 
„Naši pracovníci pravidelně pro-
cházejí různým školením, kde 
získají certifikát, například i na ko-
pání hrobů. Firma má proškolené 
pracovníky na hygienické zaopat-
ření lidských pozůstatků a následně 
jejich úpravy. Na přání pozůstalých 
upravíme zesnulé podle fotografie, 
v  těchto případech jde především 
o úpravy účesu, líčení a podobně,“ 
potvrzuje Dagmar Václavková, 
spolumajitelka firmy Václavková 
a spol. Soukromá pohřební služba 
v Mlýnské ulici v Prostějově.

DOPORUÈUJEME VŠEM POZÙSTALÝM :
• Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu 

bezprostředně po úmrtí blízké osoby!
• Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se 

zesnulým postará, až po poradě s blízkými nebo na doporu-
čení důvěryhodného člověka!

• Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny 
požadavky, které na poslední rozloučení máte! 

• Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i  její 
cenu!

• Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to 
včetně kalkulace všech nákladů objednaných pohřebních 
služeb! 

• Vyplatí se pověřit někoho z  příbuzenstva kontrolou, zda 
byly objednané služby v plném rozsahu poskytnuty!

• Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek, 
které byly v rámci objednané služby skutečně poskytnuty! 

• Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním 
reklamace! 

Znak kvality. Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václav-
ková a spol. Soukromá pohøební služba v Mlýnské ulici v Pros-
tìjovì se mùže pyšnit ocenìním kvality služeb.

Obøady v Mlýnské. Výraznou výhodou, která je mezi pozùsta-
lými velmi vyhledávána, je vlastní smuteèní síò pro obøady 
v úzkém rodinném kruhu. 
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Neobvyklý pohled do 
Shakespearových her nabízí 
v úterý 2. prosince pořad Na 
stopě Shakespearovi. Formou 
„site speci� c“ se mohou ná-
vštěvníci knihovny nechat 
vtáhnout do děje Romea 
a  Julie, Snu noci svatojánské, 
Macbetha, Jak se vám líbí, 
Večera tříkrálového a  dalších 
her. „Site speci� c“ spočívá 
v  tom, že si umělci vyberou 
nějaké neobvyklé místo a  za-
sadí do něj například drama-
tickou scénu, výtvarný počin, 

hudební produkci nebo něco 
úplně jiného - originálního. 
Prostředí Městské knihovny 
přímo vybízí ke konání toho-
to druhu performance. Ne-
půjde tedy o  holé předvádění 
úryvků ze Shakespearových 
her, ale divákům nabídneme 
i jiný pohled na knihovnu. Di-
vadelní soubor Pointík už má 
za sebou „site speci� c“ v  bu-
dově prostějovské knihovny 
k  200. výročí narození Karla 
Jaromíra Erbena. Tehdy se po 
knihovně pohybovaly straši-

delné postavy z  Erbenových 
balad. Mrtví snoubenci s  ná-
ručí svatebních košil vyku-
kovali na diváky zpoza regálů 
s knihami a chodby se měnily 
v záři projektorů ve Vodníkův 
domov. I tentokrát se mají di-
váci na co těšit. Pořad je určen 
v dopoledních hodinách pro 
vyšší stupeň ZŠ a SŠ (po tele-
fonické domluvě) a od 16 ho-
din pro veřejnost. Prohlídky 
začínají v 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 a v 18.00 hodin a trvají 
45 minut.

Neobvyklý pohled do hudební produkci nebo něco delné postavy z  Erbenových 

Na stopì Shakespearovi

Městská knihovna Prostějov 
přichází s  novou službou. Bu-
deme půjčovat e-knihy. Oprav-
du.  Nebude jich mnoho, půjde 
přibližně o  tisíc titulů, ale bu-
dou mezi nimi například tako-
vé bestsellery jakými nedávno 
byly knížky Stoletý stařík, který 
vylezl z okna a zmizel, Žítkov-
ské bohyně, Padesát odstínů 
šedi a  mnohé další. Vybrané 
knížky si budete moci vypůjčit 
z pohodlí svého domova hned, 
aniž byste museli čekat dlou-
hou dobu v  pořadníku rezer-
vací. Od začátku příštího roku 

budeme tuto službu poskyto-
vat ve spolupráci s  portálem 
eReading.cz. Mnozí z vás už e-
-knihy vyzkoušeli a oceňují je-
jich výhody, jiní zůstávají stále 
raději věrni tištěným knihám. 
Půjčování e-knih bude velmi 
jednoduše probíhat stahová-
ním přímo z  online katalogu 
knihovny Carmen a  pro re-
gistrované uživatele knihovny 
bude zcela zdarma. Systém má 
ale také nějaká omezení, pře-
devším technologická. Zapůj-
čené e-knihy bude možné číst 
pouze na čtečkách eReading, 

dále na tabletech a  chytrých 
telefonech s operačními systé-
my Android nebo iOS, pomo-
cí příslušné aplikace. Knihy 
budou uživateli k  dispozici 
21 dní, po uplynutí této doby 
se automaticky znepřístupní. 
Podrobný návod k  půjčová-
ní e-knih najdete na našich 
webových stránkách www.
knihovnapv.cz. Vyzkoušejte 
tuto službu, jedná se o pilotní 
provoz a my uvítáme vaše ná-
zory i  případné připomínky. 
Berte to od nás prosím jako 
takový malý vánoční dárek.

Petøe Braunové se u nás líbilo
Poslední říjnový den navští-

vila Prostějov bez obzvlášť vel-
ké pozornosti Petra Braunová. 
Jedna z našich nejoblíbenějších 
spisovatelek mezi mládeží, ale 
i dospělými se přijela zúčastnit 
premiéry dramatizace jedné 
ze svých knížek, kterou nastu-
dovala prostějovská Základní 
umělecká škola. A když už byla 
ve městě, neodmítla ani po-
zvání do knihovny. V oddělení 
pro děti a mládež se setkala se 
sedmáky ze ZŠ Melantricho-
va, kteří vůbec nečekali, že by 
s  nějakou spisovatelkou mohli 

strávit tak zajímavou hodinu. 
Povídali si o tom, jaké to je být 
spisovatelem, jak se píše kníž-
ka, o zážitcích autorky z mládí, 
kdy ještě pracovala jako au-pair 
v Paříži nebo jako průvodkyně 
Prahou. Silné zážitky z  jejího 
života se promítají v  celé její 
tvorbě, vždyť k  napsání první 
knížky Rošťák Oliver ji inspiro-
val vlastní syn. Snadno uhád-
nete, jak se jmenuje. S  našimi 
teenagery si ale povídala také 
o  tom, co trápí je a  zabrousili 
i k tématu jakým je bezpečnost 
na internetu a  sociálních sí-

tích. Jedna z  jejích knížek pro 
dospělé – Klub radostí dneš-
ního dne – se totiž týká života 
na Facebooku a  vychází opět 
z autorčiných vlastních drama-
tických zkušeností na této síti. 
Povídání se všem zúčastněným 
tak líbilo, že jsme se s paní Pe-
trou Braunovou hned domlu-
vili na její další návštěvě pro-
stějovské knihovny. Na svém 
kontě má na dvacítku knížek 
pro děti a  mládež a  osm knih 
pro dospělé, takže si s ní budete 
mít o čem povídat. Těšte se na 
duben!

Od nového roku pùjèujeme e-knihy
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Na Mikuláše se budou 
divadlem prohánìt èerti

V  den svátku svatého 
Mikuláše 6. prosince od 15 
hodin připravilo Městské 
divadlo v  Prostějově pro 
děti muzikálové představe-
ní Hrátky s čertem. Pohád-
kové hry Jana Drdy jsou 
známy generacím diváků. 

Je v  nich humor, poezie 
a  jak už to v  pohádkách 
bývá, vítězí v nich dobro nad 
zlem. Inscenátoři z  Těšín-
ského divadla oslovili autor-
skou dvojici Petra Markova 

a Zdeňka Bartáka, která zná-
mý Drdův příběh převedla 
do muzikálové podoby. Sou-
bor z Českého Těšína je mu-
zikálovou tvorbou proslulý 
v  celé republice, jeho Sně-
hurku nebo Ferdu mraven-
ce opakovaně zhlédly i  děti 
v Prostějově.

Pohádku nastudoval čes-
kotěšínský soubor v  klasic-
kém provedení, s  četnými 
zpívanými vstupy. Čerti 
jsou strašidelní tak akorát, 

aby děti příliš neděsili. „Po-
dařilo se nám ve spolupráci 
s  Těšínským divadlem čer-
tovské představení nača-
sovat přesně na Mikuláše, 
kterého mají děti spojeného 
i  s  nadílkou.  Díky podpo-
ře náměstkyně primátora 
Ivany Hemerkové budou 
všechny děti odcházet z di-
vadla s  malým překvape-
ním,“ prozradila ředitelka 
divadla Jana Maršálková.

 -eze-

srdečněŠzveŠmaléŠiŠvelkéŠdiváky
naŠpředstavení

Nejkrásnejší
Hrajeme

vŠ15:00Šhod.

vŠprostoráchŠCírkveŠbratrské
ŠárkaŠ10aŠwzaŠškolkou/

VstupnéŠdobrovolnékontakt:Šdivadelko.cb@gmail.com
www.cbprostejov.cz/divadelko

srdečněŠzveŠmaléŠiŠvelkéŠdiváky
naŠpředstavení
ŠzveŠmaléŠiŠvelkéŠdiváky

edstavení
ŠzveŠmaléŠiŠvelkéŠdiváky

Nejkrásnejší
Vánoce

vŠneděli(

vŠprostoráchŠCírkveŠbratrské

14.Šprosince
2014

naŠkaždéŠdítěŠčeká
vánočníŠdárek

BOHOSLUŽBY O VÁNOÈNÍCH SVÁTCÍCH 2014
Středa 24.12. Štědrý den 

Povýšení sv. Kříže 
Mše svatá pro děti s živým betlémem  16.00 hod. 
Mše svatá “v noci”  21.00 hod. 
Půlnoční bohoslužba slova  24.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 
Bohoslužba pro děti 15.00hod.
Mše svatá “v noci”  21.00 hod.
Sv. Petr a Pavel 
Mše svatá “v noci”  22.00 hod. 
U Milosrdných bratří 
Půlnoční mše svatá  24.00 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj 
Mše svatá pro děti  16.00 hod. 
Sv. Josef (Krasice) 
Mše svatá “v noci”  23.00 hod. 
U sv. Anny 
Bohoslužba slova  22.00 hod. 
Sv. Florián (Držovice) 
Mše svatá “v noci”  23.00 hod. 

Čtvrtek 25.12. Narození Páně – Boží hod vánoční 
Povýšení sv. Kříže 
Betlém – otevřený kostel  14.00 – 18.00 hod. 
Mše svatá  7.30, 10.30 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 
Mše svatá  9.00 hod. 
Kostel otevřen  14.00 – 16.00 hod. 

Sv. Petr a Pavel 
Mše svatá  9.00 , 18.00 hod. 
Kostel otevřen  14.00 – 16.00 hod. 
U Milosrdných bratří 
Betlém – otevřený kostel  10.00 – 12.00 hod. 
Mše svatá  10.00 hod. 
Sv. Josef (Krasice) 
Mše svatá  17.00 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj 
Mše svatá 10 hod.
Zpíváme u jesliček   9.00 hod. 
Kostel otevřen  14.30 – 16.30 hod 

Pátek 26.12. sv. Štěpána 
Povýšení sv. Kříže 
Betlém – otevřený kostel  14.00 – 18.00 hod. 
Mše svatá  7.30, 10.30 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 
Mše svatá  9.00 hod. 
Kostel otevřen  14.00 – 16.00 hod. 
Sv. Petr a Pavel 
Mše svatá  9.00 , 18.00 hod. 
Kostel otevřen  14.00 – 16.00 hod. 
U Milosrdných bratří (stejně i 29.12. a 30.12.)
Betlém – otevřený kostel  10.00 – 12.00 hod. 
DD Nerudova 
Mše svatá  9.30 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj

Mše svatá  9.00 hod. 
Kostel otevřen  14.30 – 16.30 hod.

Středa  31.12. 
Povýšení sv. Kříže 
Díkuvzdání za uplynulý rok  17.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 
Díkuvzdání za uplynulý rok  17.00 hod. 
Sv. Petr a Pavel 
Mše svatá  6,30 hod., 17.00 hod.
U Milosrdných bratří 
Betlém – otevřený kostel  10.00 – 12.00 hod.

Čtvrtek 1.1. Slavnost 
Matky Boží Panny Marie 

Povýšení sv. Kříže 
Mše svatá  7.30, 10.30 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 
Mše svatá  9.00 hod. 
Sv. Petr a Pavel 
Mše svatá  9.00 a 18.00 hod. 
Kostel otevřen  14.00 – 16.00 hod. 
U Milosrdných bratří 
Betlém – otevřený kostel  10.00 – 12.00 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj 
Mše svatá  9.00 hod. 
Kostel otevřen  14.30 – 16.30

Srdeènì  zveme na setkání
Dne 7. 12. 2014 v kostele sv. Cyrila a sv. Metoděje na Br-

něnské ulici v Prostějově. V 9 hodin bude mše svatá a po ní 
navštíví náš chrám svatý Mikuláš s andělským doprovodem. 
Všichni jsou srdečně zváni, na malou nadílku. Za  farní spo-
lečenství u „Cyrilka“,  zve  Zuzana Bartošová.

Setkání se sv. Mikulášem bude i v kostele sv. Petra  a sv. 
Pavla na Wolkerově ulici 7. 12. 2014 po ranní mši svaté, kte-
rá bude v 9 hodin. Srdečně zve za farní společenství  Stani-
slav Havlíček.

Richard Pachman a Dita Hoøínková: 
„Adventní písnì“ - turné 2014

Skladatel a  zpěvák Richard 
Pachman nazval své letošní 
adventní turné „Adventní pís-
ně“. Zazní v něm řada známých 
i neznámých starých vánočních 
českých i  zahraničních písní, 
duchovní skladby i  novinkové 
písně složené, z nichž jedna dala 

název celému turné, které bude 
letos představeno ve 13 měs-
tech. Tradičním hostem kon-
certu je herečka a zpěvačka Dita 
Hořínková. Výtěžek z adventní-
ho turné bude věnován dětem 
z  Dětského domova ve Stran-
čicích. Na koncert plný předvá-

noční pohody se diváci mohou 
těšit v sobotu 20. prosince v 17 
hodin v prostějovském Husově 
sboru, Demelova 1.

Info: richardpachman.cz
www.facebook.com/

richardpachman

Èeská televize, sv. Mikuláš a Divadlo Plyšového 
Medvídka – jak to jde dohromady?

Přijďte se podívat – srdečně 
zveme děti i rodiče.

Česká televize Brno přijede 
v pátek 5. 12. 2014 natáčet do Hu-
sova sboru Církve československé 

husitské v Prostějově příchod sva-
tého Mikuláše. 

Začínáme v 16:30 hod. pohád-
kou „Hanácké Betlémek“ Divadla 
Plyšového Medvídka. Svatý Miku-

láš příjde s nadílkou v 17:30 hod.                                                                                         
Prosíme, přijďte včas, kvůli neru-
šenému natáčení.

Za pořadatele děkuje: Pavel 
Svozil, Máňa a Mojžíš.



Město ProstějovMěsto Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

26. listopadu 2014 Strana 27

Prostějovské radniční listy Společnost

Sbírka ÈÈK:
Sbíráme textilní galante-

rii- stuhy, prýmky, vlizelín, 
nitě, krajky, drobné kuchyňské 
potřeby – hrníčky, talířky, vá-
zičky, dekorace – i nekomplet-
ní, bytový textil – povlečení 

– hlavně bílé, 
utěrky, ruční-
ky, kapesníky. 
Sbírka bude na ČČK Prostějov, 
Milíčova 3 dne 5. prosince od 8 
do 11 hod.

ze dne 23. 10. 2014
Sofi e Trunečková
Jindřich Hamerský
Jan Rakus
Adéla Florýková
Tereza Sokelová
Jindřiška Rejkubová
Kevin Suchý
Nela Entnerová
Anna Zbořilová
Michala Jančíková
Sofi e Šatníková
Štěpán Czopnik
Tomáš Astaloš

Michaela Fatková
Robin Elisek
Lukáš Křesala
Emma Susová
Filip Hejč
Patricie Ježková
Adam Vlk
Tomáš Mikolowitsch
Filip Roman
Kateřina Úlehlová
Daniel Hruban
Albert Babák
Tobiáš Kvapil

ze dne 6. 11. 2014.
Tobiáš Valoušek
Petra Pazderová
Natálie Uhrová
Denisa Popelková
Tadeáš Kašpar
Gabriela Bernatíková
Tereza Hliňáková
Filip Novotný
Adam Řehulka
Robin Vaněk
Nikola Konšelová
Jonáš Klimeš
Matěj Kubáč
Jáchym Topolčan
Jakub Šťastný
Dominik Řehulka

Štěpán Malý
David Abendroth
Ben Gottwald
Dominik Bandy
Karolína Smitalová
Antonín Šedivý
Filip Řehulka
Adam Koníček
Tereza Součková
Šimon Beránek
Ondřej Korejtko
Ema Zouharová
Emma Kazdová
Emma Viktorie Spáčilová
Martin Straka

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
v Národním domě

středa 3.12. dopoledne pro při-
hlášené
V tento den je MC zavřeno.

VÁNOCE S CIPÍSKEM
společné strojení stromečku a vánoč-
ní program s adventním tvořením
2.12-15.12. ve všech pravidel-
ných programech

ZÁPIS do programů 
V CYKLU LEDEN- BŘEZEN
16.12. 8.30-12.00 zápis na vol-
ná místa pro nové zájemce
VOLNÉ HERNY pro rodiče 
s dětmi do 5 let
herny probíhají vždy v  pondě-
lí 15.00-17.00, bez společného 
programu a  bez předchozího 
nahlášení, možnost výběru ná-
hrad za pravidelný program, 
v  letošním roce do 15.12., pak 
až v lednu
 

POKRAČOVACÍ KURZ 
EFEKTIVNÍHO 
RODIČOVSTVÍ

pravidelné podvečerní setkání 
dle rozpisu pro přihlášené
Bližší informace a  aktuální 
volná místa na naší webové 
a �  stránce. 
Termíny, přihlášky a  bližší in-
formace v  MC nebo na www.
mcprostejov.cz
tel: 723 436 339,602 364 874 
www.facebook.com/cipi-
sekprostejov
e-mail: mcprostejov@centrum.cz 

 MC Cipísek přeje všem 
rodinám pohodový  adventní 

čas a krásné Vánoce.

MC Cipísek- komunitní 
centrum pro rodinu

Program MC Cipísek na prosinec

Seznam pøivítaných dìtí

Loutkový odbor 
pøi TJ Sokol I

Prostìjov, 
Skálovo námìstí 4
nabízí dětským a dospělým 

příznivcům program pohádek 
na letošní podzim: 

2. 11. a 9. 11. 2014 
Kašpárek vždy vítězí

16. 11. a 23. 11. 
a 30. 11. 2014 

Honza hledá Kašpárka

 7. 12. a 14. 12. a 21. 12. 2014 
Čerti na hradě 

Představení vždy 
od 14.30 hodin.

Promìny u Cyrila 
a Metodìje

Vánoční koncert pěveckého 
sboru Proměny proběhne dne 
18. 12. v 18:00 hodin v kostele 
Cyrila a Metoděje.

Vážení pøíznivci loutkového 
divadla! Podnikatelé!

 Příští rok pro nás bude ve-
lice významný. Budeme hrát 
20. sezónu v  prostějovské so-
kolovně. Velice nás těší vaše 
stálá přízeň, každý rok zhlédne 
naše pohádky kolem tisícovky 
spokojených diváků. My také 
chceme i  nadále rozdávat ra-
dost a  úsměvy malým i  těm 
velkým divákům. Je však prav-
dou, že naše technické vyba-
vení je již nedostačující a  rádi 
bychom je obnovili. Pokud 

chceme zachovat naše velmi 
nízké vstupné, je to � nančně 
náročné.

 Dovolte mi, abych vás tou-
to cestou požádala o  � nanční 
sponzorský dar, i v minimální 
hodnotě. Vypracujeme vám 
darovací smlouvu na zákla-
dě, které je možné věnovanou 
částku odečíst z daní.

 Za všechny herce vám dě-
kuje Lucie Hlačíková

 principálka 

Obèanské sdružení LIPKA poøádá již XIV. 
roèník prezentaèní a prodejní výstavy

TAK TO VIDÍM JÁ
konané za podpory senátorky PS ČR,

paní Boženy Sekaninové,
která se uskuteční

ve středu 10. prosince 2014 od 15.00 hodin,
v restauraci U tří bříz, Dolní ul. č. 2, Prostějov
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 V mìsíci øíjnu 2014 oslavili 
své životní jubileum tito obèané 

mìsta a pøímìstských èástí: 

 70 let  Balšínková Jitka, Zmeškalová Věra, Strouhalová Marie, 
Žilka Jan, Kobližková Věra, Kociánová Marie, Cásek 
Prokop, Grepl Ladislav, Netesalová Eva, Vincourek 
Michal, Rek František, Wasserbauer Miloš, Čehovský 
Jiří, Rekova Jarmila, Fic Ivan, Grepl Bohuslav, Špundová 
Růžena, Uhlíř Bohuslav, Jaroš Miroslav, Kopecká 
Helena, Vránová Helena, Hornová Jana, Jančí Danuše, 
Hájková Věra, Kapounková Anna, Soldánová Helena

 75 let  Žák Vladimír, Hanzlíková Alena, Hrbatová Zdenka, 
Moučka Břetislav, Lysá Eva, Skřebský Rudolf, 
Očenášková Ludmila, Hušková Anna, Zatloukal Jiří, 
RNDr. Dostálová Jarmila, Marál Štefan, Snášelová Alena

 80 let  Dostál Jiří, Šebesta Josef, Tihelková Dagmar, 
Hlaváčová Marie, Bednář Miloslav, Zavadil František, 
Přikrylová Zdenka, Pospíšilová Miluška, Hájek 
František, Brožová Marie, ING. Gladká Marcela, 
Kubáníková Marie, MUDr. Hulva Otakar

 85 let  Rozehnalová Danuše, Rozsypalová Vlasta, Borek 
Josef, Zatloukalová Božena, Motálková Zdenka, 
Kocman Ladislav, Mráčková Božena, Komárek 
Vladimír, Nováčkova Božena, Vačkářová Věra

 90 let  Sklenářová Jiřina, Bosákova Vítězslava, Zatloukalová 
Ludmila, Adamík Ladislav, Klíč František

 91 let Zapletal Vojtěch, Zatloukalová Božena, Münsterová 
Eliška

 93 let Honová Ludmila., Jukl Karel

 94 let Němečková Vlasta, Otrubová Hedvika

 95 let Čechová Anna

 99 let Soldánová Růžena

Blahopřejeme

Klub stomiků, o.s. Prostějov děkuje touto cestou statutárnímu městu Pro-
stějovu za poskytnuté � nanční prostředky z  rozpočtu města. Příspěvky byly 
využity na činnost klubu a rovněž na jednodenní ozdravný zájezd jako příspě-
vek na autobusovou dopravu.

Za Klub stomiků, o.s. Prostějov H. Schnaubert - jednatel

Podìkování

INZERCE

BYLINKOVÁ APATYKA
zdraví, dárky, pohlazení po těle i na duši …. je tu pro Vás
v průjezdu 500 letého domu U zeleného stromu, Žižkovo nám. 20

těšíme se na Vaši návštěvu
Biookosmetika, 
zelená káva 
na redukci hmotnosti,  
koloidní stříbro, 
bylinné směsi, čaj, 
káva, porcelán,
keramika, šité 
doplňky do bytu, 
pečené čaje, čajové 
kolekce.

Špičkové produkty 
Diochi a Energy.

Produkty celostní (alternativní) medicíny. Přípravky vhodné na ekzémy, 
lupénku atd. Poradna zdraví.

Zveme všechny 
na nákup vánočních 

dárků z českých 
manufaktur

 v nabídce:
-  čajové kolekce, čajové 

adventní kalendáře
- čakrové svíce
- kalendáře s mandalami
-  medoviny, šité sáčky na 

dárky, vonné polštáře, 
ručně dělaná mýdla 
a mnoho dalšího.........

nám. T. G. Masaryka 124/16
Prostìjov 796 01
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I letos se budou pouštìt 
balonky Ježíškovi!
Okrašlovací spolek Prostějova 

společně s  Mateřským centrem 
Cipísek pořádá i  letos akci na-
zvanou Vypouštění balonků vá-
nočních přání Ježíškovi. K nebi se 
záplava dětských přání rozletí 12. 
prosince v 15,15 hodin. “Mateř-
ské centrum jako vždy připraví 
přáníčka na provázky. Balonky se 
budou vydávat od 14:45 z foyer 
kina Metro 70 a následně je vy-

pustíme z Pernštýnského náměs-
tí poté, co zazní z  radia Impuls 
pokyn k  hromadnému celore-
publikovému vypouštění,” zve na 
akci předsedkyně Okrašlovacího 
spolku Milada Sokolová. Ta záro-
veň vyslovila poděkování všem, 
díky jejichž podpoře se akce 
uskuteční. Mluveným slovem 
provede Tomáš Jurenka, � nalista 
SuperStar. -red-

 

vás zve na prosincové akce:
6. 12. 2014  so 10.00
Tradiční Usuiho REIKI – I. 

STUPEŇ – ART ECON SŠ, Hu-
sovo nám. 91, 2. NP, multimedi-
ální uč.

Přibližně hodinová prezentace 
o  tradičním Usuiho REIKI, po-
tom iniciace (naladění) na REIKI 
a následuje seminář o práci s ener-
gií REIKI s  průběžným procvi-
čováním jednotlivých technik, 
které jsou součástí výuky prvního 
stupně. Iniciace probíhá vždy in-
dividuálně. Adventní čas je velmi 

vhodným obdobím pro naladění 
na REIKI.

Můžete věnovat REIKI jako 
dárek k  Vánocům. Navíc ob-
držíte předvánoční slevu, upo-
mínkový předmět, certi� kát 
a manuál.

Ti z vás, kteří již mají I. stu-
peň REIKI u Dr. L. Hodka nebo 
Mgr. R. Frantise, mohou přijít  
na opakování a to okolo 12hod 
po úvodní prezentaci a iniciaci. 
Více najdete na: www.reikimo-
rava.cz

Nezapomeňte se přihlásit na 
mailové adrese  asociace@reiki-
morava.cz

Na výše uvedenou akci vás sr-
dečně zve  Rada ASOCIACE

 REIKI MORAVA o. s.
 Projekt „Seznamování 
veřejnosti s tradičním 

Usuiho REIKI“ je podporován 
Olomouckým krajem 

VZDÌLÁVACÍ AKCE
ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.

web: www.reikimorava.cz, tel: 582 336 195, 
e-mail: asociace@reikimorava.cz mob: 608 707 122

VÝLET PRO SENIORY V PROSINCI 2014
Ptáte se, kam se dá jet na výlet 

v  zimě? Třeba do předvánoční-
ho Brna. V  pátek 12. 12. 2014 
navštívíme dopoledne rozkvetlé 
skleníky, které jsou součástí bo-
tanické zahrady a arboreta Men-
delovy univerzity a odpoledne si 
nenecháme ujít adventní Brno. 
Podrobné informace najdete na 
webu www.� lemon-baucis.cz, 

na prodejně v Prostějově (nám. 
T. G. Masaryka 24) od pondělí 
do pátku od 9:00 hod. do 17:00 
hod. anebo na telefonním čísle 
728 337 983.

Na výlety vás zve koordiná-
torka Zdravého města Prostějov 
PaedDr. Alena Dvořáková a pro-
vozovatelka webu a  obchůdku 
pro seniory Jana Šmudlová.

INTERNET
TELEVIZE

TELEFON

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

Pro připojení volejte na 

tel. 588 882 111 nebo pište 

na e-mail: infos@infos.cz

INZERCE

Omezení otevírací doby ICM Prostějov

V úterý 9. prosince (z provozních důvodů) a dále od 18. prosince 2014 do 2. ledna 2015 
bude ICM Prostějov (z důvodu inventury a vánočních prázdnin) zavřeno. Případné další 
změny najdete vždy na našich webových stránkách www.icmprostejov.cz. Přejeme všem 
našim návštěvníkům a příznivcům krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do 
Nového roku!

Akce plánované na prosinec
Adventní dílny s ICM

Chtěli byste si vyrobit jmenovky na dárky nebo vánoční přání? A co třeba pletené vánoční 
dekorace z papíru nebo ozdoby z těstovin? ICM pro vás nachystalo sérii kreativních adventních 
odpolední, vždy od 15.00 do 17.30 hod.:

• pondělí 1. prosince – vánoční dekorace pletené z papírových ruliček
• pondělí 8. prosince – vánoční přání, jmenovky a PF
• pondělí 15. prosince – vánoční ozdoby z těstovin

Příspěvek na materiál je vždy 20 Kč. Tvořivé adventní dílny probíhají ve studovně ICM, 
Komenského 17, Prostějov (4. patro budovy CMG). Více informací o jednotlivých dílnách 
najdete na našem webu www.icmprostejov.cz. 

Den internetu zdarma – Světový den dětství
U příležitosti Světového dne dětství (11. prosince) pro vás ICM Prostějov připravilo na čtvrtek 
11. prosince 2014 Den internetu zdarma. Přijít můžete od 14.00 do 17.00 hod. (a to na max. 1 
hodinu). Také pro vás bude připravena tematická nástěnka se zajímavými informacemi.

Co skrývá web ICM
Chcete vyhrát poukaz na nákup v  internetovém obchodě Mall.cz v  hodnotě 1500 Kč? 
Soutěžte s Městským evropským informačním střediskem, které působí při ICM Prostějov, 
a to kdykoli do 16. prosince 2014. Více k soutěži najdete na našem webu www.icmprostejov.cz. 

Galerie pro duši
V prosinci si můžete také ve schodištní galerii ICM v budově Cyrilometodějského gymnázia 
prohlédnout výstavu pořádanou u příležitosti desátého ročníku soutěže žáků základních 
škol Dobrodružství s počítačem. Přijďte se podívat, jak to všechno začalo, jak se soutěž 
v průběhu let měnila a jak se v ní dětem daří.
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Klub Moudrého podnikání žen v Prostìjovì
Tak se to již pomalu stává 

tradicí. Ženy, které chtějí pod-
nikat v souladu sama se sebou, 
se svými touhami a  vášněmi, 
čestným a  poctivým přístu-
pem kultivovat podnikatelské 
prostředí, se již podruhé sešly 
na Kruhu Moudrého podni-
kání žen v Kavárně ve Špalíčku 
v Prostějově, aby zde společně 
v  pospolitosti poznávaly nové 
role ženy v  měnícím se světě, 
vzájemně se inspirovaly, sdílely 
své příběhy a zkušenosti, vzdě-
lávaly se a  rostly ve svých ta-
lentech a moudrosti a byly tak 
k užitku sobě navzájem i světu 
kolem sebe. 

Založení Klubu Moudrého 
podnikání žen v Prostějově se uja-
ly čtyři účastnice celorepublikové-
ho projektu Moudré podnikání 
žen, který se uskutečnil v  letech 
2012 – 2014. Denisa Švecová, 
Helena Volfová, Petra Přidalová 
a  Radana Geryková se rozhodly 
myšlenky programu Moudrého 
podnikání šířit prostřednictvím 
regionálního klubu, který patří 
mezi prvních sedm založených 
klubů v republice. V České repub-
lice se vytváří síť klubů, které fun-
gují samostatně, ale zároveň jsou 
celorepublikově propojeny. 

Kruhy jsou základní aktivi-
tou klubu a  konají se v  pravi-

delných intervalech, a  to vždy 
první středu v  měsíci v  Ka-
várně ve Špalíčku v  Prostějo-
vě. Moudře podnikající nebo 
o  podnikání přemýšlející ženy 
jsou srdečně zvány.

Věřím, že na třetím pro-
stějovském kruhu, který se 
uskuteční dne 3. prosince 2014 
společně vytvoříme stejně krás-
nou atmosféru, jaká byla v říjnu 
i listopadu, kdy kruhové setká-
ní vedla autorka projektu Len-
ka Papadakisová. 

Budeme se na Vás těšit!
Více informací na: 

www.moudrepodnikanizen.
cz/klub-mpz/prostejov

Betlém Josefa Dostála v Galerii N7
Od 1. prosince budete 

moci vidět v  Galerii N7 
betlém vyřezávaný z  lipo-
vého dřeva, jehož autorem 
je Josef Dostál, vrahovický 
patriot, fotbalový funkcio-
nář a  především amatérský 
řezbář. 

Z  Prostějova a  okolí mů-
žete znát například jeho 
velkolepý betlém, který čítá 
více než 150 � gurek a stále se 

rozrůstá. Kromě tradičních 
vyobrazení náboženských 
postav a  ikon do něj zahr-
nul i postavy pozemské, jako 
třeba kolegy z  jeho oblíbené 
vrahovické hospody nebo 
z  fotbalového družstva, ve 
kterém působí. Speciálně pro 
Galerii N7 si Dostál připra-
vil nový vyřezávaný betlém, 
který bude ozdobou prostě-
jovského adventu. -hž-

Oblastní spolek ÈÈK Prostìjov, Milíèova 3, spolu 
s kavárnou AVATARKA, nám. T. G. Masaryka 20, Prostìjov

Vás zvou na módní přehlídku s živou hudbou

ART + FASHION IN SIDE
dne 11. prosince (čtvrtek) v 15 hod. v kavárně AVATARKA

originální batika – oděvy  (všechny modely prodejné za 25 Kč)
originální bižuterie (všechny modely prodejné za 25 Kč)
přírodní glycerínová mýdla od 25 Kč
ručně pletené oděvy Moniky Štěpánkové – šaty, svetry, nákrčníky, 
šály, čepice 
vlněné tkané oděvy Mgr. Marie Čigelské – paleta, kabátky, barety
originální bižuterie Mgr. Radky Krahulcové
uzlíkové kabelky Marcely Skaličkové
patchworkové kabelky Ivety Krchňavé
květinové dekorace 
modelky – studentky ART ECON, Střední škola, s.r.o + dětští mane-
kýni – Mira a Peťa
autorské čtení právě vycházející knihy Ing. Petry Polsen – Deník ko-
čičího intelektuála 
slovem provází Jakub Čech
hudba - „ piáno na ulici – Elton Lodewyk
Každý, kdo vhodí našim dětským manekýnům do klobouku dob-
rovolné vstupné, získá slosovatelný kupon do tomboly o úsměv-
né ceny.
Výtěžek z akce bude využitý na do� nancování služeb ČČK Prostějov 
pro seniory – úklidy v jejich domácnostech a osobní asistence.

Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK Prostějov, 

Milíčova 3

Vážíme si práce našich pøedkù
V  letošním roce si připo-

mínáme 115 roků od založení 
Sboru dobrovolných hasičů 
v  Čechovicích.Tato událost 
byla pro šestset tehdejších 
obyvatel obce velice význam-
ná.Velmi obětavě se hned od 
počátku zapojovali do činnosti 
sboru.

Základní myšlenka pro jejich 
práci ve sboru zněla:Chránit 
bližního svého v neštěstí.

A také se ji snažili v plné míře 
naplňovat svými skutky.

Ale bohužel  události po vy-
puknutí První světové války 
přerušily slibně se rozvíjející 
činnost.Svůj život za vlast v  ní 
položili čtyři členové sboru. Na 
jejich památku a  na památku 
dalších obětí byl postaven v Če-
chovicích Pomník padlých.

 Již v  lednu 1919 se opět 
členové pilně zapojili do prá-
ce. Až do roku 1939 činnost 
sboru vzkvétala.Ale během 

Druhé světové války musela 
být práce ve sboru úplně zasta-
vena.Obnovena byla brzy po 
osvobození,hned 6.6.1945.

I my se v současné době sna-
žíme naplňovat odkaz našich 
předků a  jejich výše zmíněné 

krédo máme stále na mysli. Pra-
cujeme podle našich možností 
a  v  podmínkách,které máme 
pro blaho v naší obci.

Právě v těchto dnech probíhá 
rekonstrukce Hasičské zbroj-
nice. Těšíme se,že tím získáme 

lepší zázemí pro naši činnost.
Chtěli bychom ještě více navá-
zat na odkaz,který nás zavazu-
je a také rozšířit a omladit naši 
členskou základnu.

Na Valné hromadě, která se 
bude konat 21.11.2014 v místní 

sokolovně,si připomeneme 115 
výročí založení Sboru dobrovol-
ných hasičů,zhodnotíme svoji 
práci v  letošním roce a  naplá-
nujeme si další činnost do roku 
2015. Za SDH Čechovice 

 Josef Chromec,starosta

OS Lipka nabízí všem zájemcùm pøíjemná 
a zajímavá setkání v rámci Akademie seniorù

Termín  Hodina Tematické zaměření setkání    Lektor
2.12.2014 14.00 Hrátky s pamětí  Hana Vybíhalová
     Pokud si chcete potrápit mozkové závity, přijďte si s námi zavzpomí-

nat a zasoutěžit na téma České hrady a zámky. 

9.12.2014 14.00 Jak poznat sám sebe  Mgr. Lenka Freharová
    Přednáška z cyklu technik sebepoznání. Takže kdo chce lépe po-

znat  sám sebe, dozví se mnoho zajímavého. 

16.12.2014 14.00 Vánoce na Hané    Mgr. Jana Hanusová
   Sejdeme se ve 14 hodin u Betléma na náměstí a poté přejdeme do 
    Muzea – Špalíčku, kde si vyrobíme hanácký adventní věnec z kynu-

tého těsta. U výroby věnce se dozvíme mnoho zajímavostí o Váno-
cích na Hané, ale určitě bude čas i na Vaše vzpomínky a případné 
vánoční fotogra� e.  

Přejeme všem našim příznivcům spokojené a klidné Vánoce a hodně zdraví a štěstí 
do roku 2015, kdy se na Vás těšíme na našich akcích.

Všechny přednášky a besedy  AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách  OS LIPKA, 
Tetín 1, II. patro  (pokud není uvedeno jinak). Těšíme se na vaši návštěvu..
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A za rok 
zase …!
Rok se s rokem sešel a pro-

stějovská kancelář organizace 
Člověk v  tísni o. p. s. pořádá 
opět Den otevřených dve-
ří, který proběhne tentokrát 
v  předvánočním čase 16. 12. 
2014 od 9:00 do 16:00 hodin 
na ulici Rostislavova 26 v Pro-
stějově.  „Minulý rok byly 
hlavním tématem dluhy a exe-
kuce, ani letos se těmto otáz-
kám nechceme vyhýbat, pro-
tože řešení této problematiky 
bereme jako klíčové, zvláště 
nyní před vánocemi“, říká 
koordinátorka služeb Pavlí-
na Koláříková. Součástí tedy 
bude opět blesková dluhová 
poradna, kde budou všichni 
pracovníci, hlavně naše dlu-
hová poradkyně, zodpovídat 
na otázky týkající se zadlužení. 

,,Letos bychom se chtěli za-
měřit také na představení čin-
nosti naší kanceláře, protože 
se často setkáváme s  názory, 
že někteří lidé neví, jaké služ-
by poskytujeme v  Prostějově. 
Máme připravenou prezen-
taci fotek, která nabídne užší 
pohled do každodenní práce 
terénního sociálního pracov-
níka a  samozřejmě drobné 
občerstvení. Věříme, že Den 
otevřených dveří může vést 
k  navázání spolupráce jak 
s klienty, tak s dalšími organi-
zacemi“, dodává Pavlína Kolá-
říková.

Součástí Dne otevřených 
dveří bude také již tradič-
ně promítání � lmů převážně 
z  edice Jeden svět – Promítej 
i ty! -pk-

PROGRAM NA PROSINEC 

Pondělky 9.30 – 11.30 Mul-
tikulturní klub rodičů a  dětí 
– naše lektorky provedou děti 
postupně celým světem, rodiče 
si zatím můžou u čaje či kávy 
trošku odpočinout. 

Úterky 17.00 – 19.00 Multi-
kulturní podvečery

2.12.2014 Humanitární 
projekty nadace Nehemia ve 
světě (Leoš Cásek)

Ředitel Nadačního fondu 
Nehemia formou besedy po-
sluchačům přiblíží činnost této 
nadace a  její projekty, které 
probíhají po celém světě. Tyto 
projekty nekoordinuje pou-
ze na dálku, ale má i  mnoho 
osobních zkušeností ze zemí, 
kde probíhají.

9.12.2014 Kulinářský pod-
večer - vánoční cukroví růz-
ných zemí světa

V  průběhu podvečera bu-
deme moci vytvořit a  posléze 
ochutnat vánoční cukroví ty-
pické pro různé části světa.

16.12.2014 Vánoce v  růz-
ných kulturách - beseda

Vánoce nejsou vždy jen stro-
meček, kapr a  salát. V  rámci 
podvečera proběhnou prezen-
tace zajímavých způsobů oslav 
vánočních svátků z  různých 
kultur. V  dalekých končinách 
světa slaví Vánoce způsobem, 
o kterém jste neměli ani ponětí. 
  

Čtvrtky 16.00 – 19.00 Ča-
jovna – přijďte si posedět, 
poznat nové lidi, popovídat si 
nebo zahrát stolní hry.

Do konce roku také v Mo-
zaice probíhá výstava foto-
gra� í Ing. Daniela Žingora 
„Krása Božího stvoření aneb 
Detail ve fotogra� i“.

Bližší informace: J. Roze-
hnalová 776  347  021, mozai-
ka@zebrik-os.cz, 

FB: mozaika.multikulturni.
centrum, www.zebrik.org.

Podpořeno grantem z Islan-
du, Lichtenštejnska a Norska 

v rámci EHP fondů.

CENTRUM PODPORY CIZINCÙ, VRAHOVICE
RODIÈÙM A DÌTEM, PRO VÁŠ VOLNÝ ÈAS

Úterky 9.30 – 11.30
jsou vyhrazeny pro děti (0,5 - 4 let) a čekají je pohybové hry, 

říkanky, písničky… Rodiče si mohou zatím společně vydech-
nout u šálku něčeho teplého. Příspěvek na vstup 10 Kč.

Čtvrtky 9.30 – 11.30
hlavní program patří pro změnu rodičům, zatímco pro děti je v her-

ně zajištěn kvali� kovaný dozor s programem. Příspěvek na vstup 10 Kč.
Cizincům navíc nabízíme: 

hlídání dětí ve středy 9.00 – 12.00 
pro děti od 1,5 do 7 let, 1 hod = 20,-/ 3 hod. = 50,-. Nutno ob-

jednat telefonicky či emailem minimálně den předem. 

PROGRAM NA PROSINEC
2. 12. 2014  Klub rodičů a dětí
4. 12. 2014  Pracovní smlouvy a pracovní vztahy 
       Přednáška s Mgr. T. Urbanem
9. 12. 2014  Klub rodičů a dětí
11. 12. 2014  Vánoční přání s andílkem 
  Tvořivá dílna se Z. Kadlčíkovou
16. 12. 2014  Klub rodičů a dětí
18. 12. 2014 Papírové hvězdy – vánoční ozdoby
  Tvořivá dílna se Z. Kadlčíkovou
Kontakty: Žebřík o. s., Centrum podpory cizinců, Dům slu-

žeb, Vrahovická 83, Prostějov
Multikulturní klub pro rodiče s dětmi, Hlídání dětí cizinců, tel: 

605 121 002, Poradna pro cizince, tel: 731 065 267, cpc@zebrik-os.cz
www.procizince.cz, www.zebrik.org
Projekt je podpořen v programu švýcarsko-české spolupráce.

Aktivita probíhá v rámci projektu na integraci cizinců 
� nancovaného MV ČR.

Projekt podpořen  statutárním městem  Prostějov

Podìkování 
Organizace Žebřík, o. s. - zařízení Centrum podpory cizinců ve 

Vrahovicích děkuje statutárnímu městu Prostějovu za poskytnutí 
veřejné � nanční podpory na rok 2014.  Finanční prostředky byly 
využity na do� nancování sociální služby Poradna pro cizince, od-
borné sociální poradenství  a do� nancování  projektu Aktivizace 
a integrace rodin imigrantů, do kterého se velké míře zapojili čeští 
rodiče a děti z Prostějova a okolí. Děkujeme Vám za Vaši přízeň.

Mgr. Alena Křížová, vedoucí CpC
Žebřík o. s., Centrum podpory cizinců, Dům služeb, Vra-

hovická 83, Prostějov, cpc@zebrik-os.cz, www.procizince.cz, 
www.zebrik.org

Podìkování statutárnímu mìstu 
Prostìjovu za poskytnutí VFP

OHK v Prostějově si dovolu-
je touto cestou poděkovat sta-
tutárnímu městu Prostějovu 
za poskytnutí veřejné � nanční 
podpory na projekt „Infor-
mační a internetové místo 
při OHK v Prostějově pro rok 

2014“. Díky tomuto projektu 
mají podnikatelé usnadněn 
přístup k  aktuálním a kvali� -
kovaným informacím z podni-
katelského prostředí. Cílovou 
skupinu tvoří nejen podnika-
telé, ale i nezaměstnaní, kteří 

mají zdarma přístup na inter-
net a mají tak další možnost při 
hledání vhodného zaměstnání. 
Při realizaci tohoto projektu 
úzce spolupracujeme s  Úřa-
dem práce v Prostějově.

 Helena Chalánková

ObchOdní manažer/-kaObch dní manažer/-ka
Pokud vás tato pozice zaujala zašlete nám svůj strukturovaný životopis na adresu: kozak@pv.cz. Vybrané uchazeče budeme kontaktovat.

Pro bližší informace volejte 608 706 148, p. Kozák

dní manažer/-ka

s přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Pros přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Prostějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) stějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) 
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Adventní veèery v Muzeu koèárù
přijměte prosím pozvání do Muzea kočárů, navodit si 

krásnou atmosféru nejen svátků vánočních, ale i Večer 
Tříkrálový bude nádherným zážitkem.

13. prosince 2014 v 17 hod.
Vystoupí Moravské mužské pěvecké sdružení Olomouc, 

sbormistr Dr. Pavel Majer. Vstupné 100 Kč

20. prosince 2014 v 17 hod.
Sopranistka Karolína Žmolíková 

svým zpěvem navodí krásný adventní čas a zazní i nádherné 
duety. Vstupné 150 Kč

9. ledna 2015 v 17 hod.
Tříkrálový večer - Recitál Vlasty Rédla). Vstupné 200 Kč 

  
Předprodej vstupenek v Muzeu kočárů a Výtvarné potřeby v 

Prostějově (u divadla), rezervace na tel. 608 610 324 nebo 608 
421 853

 
Krásný vánoční čas přeje Václav Obr

a kolektiv Muzea kočárů
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Také v  letošní sezóně 
potvrdili prostějovští lu-
kostřelci svoji výbornou 
pozici v rámci České repub-
liky.

V soutěži I. Ligy družstev 
v hale získali naši muži prv-
ní místo, druhé místo pak 
obsadili ve venkovní soutěži 
I. ligy. Stejné umístění zís-
kalo v  této soutěži družstvo 
dorostu. V  přeboru oddílo-
vých družstev se naši žáci 
umístili také na druhém 
místě. Družstvo kladkových 
luků obsadilo v  přeboru 4 
místo. Stejně tak družstvo 
žen v I.lize.

Na   letošních Mistrovství 
české republiky v  lukostřelbě 
jsme získali celkem dvě zlaté, 
sedm stříbrných a dvě bronzo-
vé medaile. Zasloužili se o ně:

V  kategorii žáků získal 
v hale zlatou medaili Michael 
Roba, mix tým žáků Michael 
Roba a  Terezie Moudrá při-
dalo stříbrnou medaili na 
venkovním MČR.

Na halovém šampionátu 
dospělých přidal Mirek Hu-
dec stříbrnou medaili, ještě 

lépe se mu dařilo na akade-
mickém MČR, které vyhrál.

Na venkovním MČR do-
spělých jsme získali pře-
vážně stříbrné medaile a  to 
v  soutěži družstev mužů 
a  seniorů v  divizi reflexního 
luku, a  družstvo mužů v  di-
vizi kladkových luků přidalo 
další stříbro. Další stříbrnou 
medaili získal i  mix tým 
ve složení Petra Indráková 
a  Kamil Kovář. V  jednotliv-
cích pak vybojoval mezi ju-
niory Michal Hlahůlek bron-
zovou medaili, stejně tak má 
bronz Vladimír Michejda 
v kat. kladkových luků.

Na MČR v  terénní lu-
kostřelbě, které se konalo 
v Peci pod Sněžkou, vybojo-
vala, jak jinak než, stříbrnou 
medaili Magda Robová.

Těchto výsledků jsme 
mohli dosáhnout také díky 
dlouholeté podpoře našich 
sponzorů, kterým patří náš 
velký dík. Jsou to: Norma R. 
Z. s.r.o., město Prostějov, Olo-
moucký kraj, Zámečnictví  
Svoboda, Autoservis  ATM.
 -maj-

Lukostøelba  Prostìjov 
ŠTÌPÁNSKÝ RAPID
Pøebor okresu Prostìjov v rapid šachu jednotlivcù na rok 2014.

Šachový oddíl SK Prostějov za přispění sponzora: A. HRADSKÉHO uspořádá dne 26. 
prosince 2014 otevřený šachový přebor okresu Prostějov v rapid šachu jednotlivců, hraný 
švýcarským systémem na 8 kol, řízeno počítačovým programem Swissmanager. 

1. Právo účasti 
Přebor je otevřený všem hráčům, kteří se 

přihlásí na mail: Karel.Virgler@seznam.cz, 
nebo telefonicky (SMS) u ředitele přeboru do 
stanoveného termínu 21. 12. 2014. 

2. Časový průběh konání OP v  rapid 
šachu 26. 12. 2014

Otevření hrací místnosti  08.00 hodin
Prezence: od 08.00 – 09.00 hod.
Losování:  od 09.00 – 09.15 hod.
Začátek 1. kola: 09.15 hod.
2. – 8. kolo  vždy do 5 minut po skončení 

 předchozího kola.
3. Hrací doba, tempo hry
Zahájení v 09.15 hodin. Hraje se dle pravi-

del FIDE pro Rapid šach.
Tempo hry: 15 min pro každého hráče.
4. Hrací místnost
Klubovna SK PROSTĚJOV, Sportovní 1; 1. pa-

tro vlevo. Vchod do budovy od tenisových kurtů.
5. Startovné
Hráči přihlášení do termínu  21. 12. 2014
Jednotný vklad  100 Kč 

Sleva:    50 Kč
Mládež 1996 a  mladší, důchodci 1954 

a starší, ženy a aktivní členové SK Prostějov
Hráči přihlášení až v  den konání turnaje, 

zaplatí + 50 Kč!
Startovné je povinen uhradit každý účast-

ník při prezentaci.
Bez zaplacení startovného nebude hráč do 

turnaje zařazen.
V přihlášce uveďte jméno, příjmení, datum 

narození. 

Veškeré akce provádí 
oddíl šachů SK Prostějov za � nanční 

pomoci statutárního města Prostějova 
a Olomouckého kraje.

Propozice

INZERCE
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Výborná série, kdy pros-
tějovští fotbalisté v  každém 
kole sahali po vedoucí příčce 
tabulky MSFL, skončila v po-
lovině října. Tým bravurně 
zvládl tzv. „anglický týden“, 
kdy v  předehrávaném utkání 
15. kola porazil rezervu Opa-
vy 3:1 a  následně Orlovou 
těsně 1:0. Utkání dvou tehdy 
nejlepších týmů v Zábřehu se 
nemohlo hodnotit jinak, než 
jako ztráta dvou bodů, když 
soupeř srovnával až v  nasta-
vení. Stejný výsledek a  stejné 
hodnocení ve smyslu ztráty 
dvou bodů provázelo i domácí 
utkání s rezervou Zlína. Nao-
pak jednoznačné vítězství 3:0 
jsme o volebním víkendu při-
vezli z hřiště nováčka soutěže 
– brněnské Líšně.

„Porazili jsme spíše sami 
sebe, soupeř nám velké pro-
blémy nenadělal,“ litoval po 
prohře 0:2 s Uničovem asistent 
trenéra Roman Popelka faktu, 
že do smrtících brejků jsme 
soupeře přes varování pustili 
sami. Na následný zápas v Tře-
bíči by všichni v týmu nejraději 
zapomněli, protože nevystře-

lit za celý zápas na soupeřovu 
bránu se často nestává. „Naše 
hra dopředu byla podobná jako 
s  Uničovem, postrádající fot-
balovost, hru v  pohybu a  více 
nabídky,“ posteskl si po prohře 
0:1 Popelka.

V  poslední domácím pod-
zimním představení proti Kro-
měříži jsme sice získali bod, 
gól si ale soupeř musel vstřelit 
sám, protože proměňování 
šancí bylo opět pověstným 
„kamenem úrazu“. „Druhý 
poločas nám vyšel podstat-
ně lépe. Vytvořili jsme si další 
čtyři čisté šance, ale k úspěchu 
nestačí hrát takto jeden polo-
čas, je potřeba sehrát na stejné 
úrovni celý zápas,“ byl si trenér 
František Jura vědom absence 
aktivního přístupu v  prvním 
poločase, který domácí fanouš-
ky nemohl uspokojit.

V  Břeclavi nás pak porazil 
neuvěřitelnými čtyřmi góly 
jediný hráč, útočník Lapeš. 
Přestože hráči stáhli stav z  1:4 
na 3:4 a v samotném závěru sa-
hali i po bodu, herní projev na 
těžkém terénu byl u obou muž-
stev přece jen odlišný. „Břeclav 

předvedla v podstatě to, k čemu 
jsme nabádali naše hráče – 
i  vzhledem k  těžkému terénu 
hrát jednoduše, na jeden či dva 
doteky, co nejvíc střílet a cent-
rovat. Zatímco my se k tomuto 
cíli v  prvním poločase příliš 
nepřiblížili, soupeř byl naopak 
velice efektivní,“ přiznal v  po-
zápasovém rozhovoru Popelka.

Konec dobrý – všechno dob-
ré, dalo by se říci po závěrečném 
utkání v Hlučíně, kterým končil 
podzim a zároveň se předehrálo 
první jarní kolo. „Dnes musím 
manča�  pochválit, prokázal svůj 
charakter. Měli jsme v posledních 
kolech krizi, kdy jsme ve čtyřech 
utkáních nedokázali zvítězit, ale 
dnes to byl organizovaný, týmový 
výkon. Mužstvo šlo jednoznačně 
za vítězstvím, což mě po těch 
čtyřech katastro� ckých zápa-
sech hodně potěšilo,“ zhodnotil 
spokojeně v  Hlučíně hru svých 
svěřenců Jura. Do zimní přípravy 
by povedený závěr měl přenést 
pozitivní atmosféru a pouze pě-
tibodová ztráta na první příčku 
MSFL slibuje napínavé jaro.

Tomáš Kaláb
1. SK Prostějov

Fotbalisté 1. SK Prostìjov uzavøeli podzim vítìznì a jsou tøetí

INZERCE

šipky ● kulečník ● jukebox

Bývalí spoluhráèi. V unièovském dresu se pøedstavil Aleš Krè 
(uprostøed)

PRACOVNÍ PLOŠINA MP 20 
s obsluhou

MOŽNOST PRONÁJMU:

Plošina na podvozku Nissan Cabstar je poháněna 
naftovým i elektrickým pohonem 230V.
To umožňuje i práci v uzavřených prostorech (halách)
Plošina má nízkou hmotnost do 3,5t, 
proto nepoškozuje zámkovou dlažbu, ani jiné povrchy

•	 Max.	pracovní	výška		 20	m
•	 Max.	boční	dosah		 7	m
•	 Max.	nosnost		 200	kg

•	 Min.	průjezdní	výška		 2,9	m
•	 Min.	průjezdní	šířka		 1,97	m
•	 Celková	hmotnost		 3,5t

Tel.: 582 332 078, 602 792 729  E-mail: info@galvys.cz
www.galvys.cz    Tovární 840/9d, 798 11  Prostějov-Vrahovice
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PODPOØTE RESTAUROVÁNÍ VARHAN V CHRÁMU 
POVÝŠENÍ SV. KØÍŽE V PROSTÌJOVÌ
Začíná adventní doba a  k  ní 

neodmysliteně a  s  určitou tradicí 
patří varhanní koncerty, které jsou 
v našem městě hojně navštěvovány. 
V letošním roce však budou chybět 
v  našem hlavním kostele Povýšení 
sv. Kříže. Důvodem je neutěšený 
technický stav varhan, který se kaž-
dým rokem zhoršuje, neboť od vzni-
ku nástroje v r. 1934 nebyla provede-
na žádná rozsáhlejší oprava. Varhany 
jsou díky své mimořádné rejstříkové 
disposici uplatněny nejen při liturgii, 
ale i při interpretaci koncertních skla-
deb období 19. – 21. století. V našem 

děkanátu je to jeden z  největších 
a  zvukově nejvzácnějších nástroju 
tohoto typu. Na podzim letošního 
roku bylo rozhodnuto o restaurová-
ní nástroje, bylo vypsáno výběrové 
řízení a na základě výsledku by bylo 
možné začít v příštím roce s gene-
rální opravou – bude-li dostatek 
finančních prostředku. Obracíme 
se proto na prostějovskou veřejnost 
s prosbou o finanční pomoc na zá-
chranu nástroje. Je více možností, 
jak přispět. Jednak sponzorským 
darem na účet: 1500345309/0800 
var. symbol 720 varhany, dále pak 

přízpěvkem do pokladničky v kos-
tele a  zajímavou možností je tzv. 
„Adopce píšťal“. U  sponzorského 
daru  a  také při zakoupení píšťaly 
(a to v ruzných finančních hodno-
tách od 50 Kč do 1.000 Kč) bude 
každému dárci vystaven certifikát. 
Evidence dárců bude zveřejněna. 
Podrobné informace k nástroji, jeho 
opravě i k „Adopci píšťal“  najdete na 
webové stránce www.varhany-pros-
tejov.webnode.cz. 

Všem dárcům upřímě děkujeme.
 Římskokatolická farnost  
 a varhaníci v Prostějově

Soutìž ke 100. výroèí 
prostìjovské Nové radnice

Vážení čtenáři a účastníci soutěže 
ke 100. výročí prostějovské Nové rad-
nice! Nečekané množství vyčerpáva-
jících a velmi podrobných odpovědí 
na nelehké otázky soutěže trochu 
zkomplikovalo vyhodnocení Vašich 
dopisů. Proto podrobné odpovědi na 
jednotlivé soutěžní otázky spolu se se-
znamem výherců budou zveřejněny 
v  následujícím čísle Prostějovských 

radničních listů, které vyjde 30. pro-
since 2014 a které budete moci najít 
i v elektronické podobě na webových 
stránkách statutárního města Prostě-
jova – www.prostejov.eu.

Děkujeme za pochopení a  pře-
jeme Vám krásný předvánoční čas. 

Mgr. Daniel Zádrapa a JUDr. 
Josef Augustin, 
autoři soutěže

POZOR NA ZMÌNY JÍZDNÍCH ØÁDÙ MHD
Dnem 1.12.2014 se mění jízdní řády na MHD v Prostějově. Jde pou-

ze o drobné časové úpravy. Bližší informace zjistí cestující v Informační 
kanceláři FTL a na www.ftl.cz.

Pøeprava k HM TESCO
Několik let byla přeprava k  HM 

TESCO zajišťována pro občany bez-
platnou linkou MHD 18 na  trase hl. 
nádraží, Olomoucká ulice, Tesco. Tuto 
linku plně hradil HM Tesco. Z důvodů 
jeho výpovědi této přepravy bezplatná 
linka MHD 18 končí dnem 30. 11. 2014.

Od 1. 12. 2014 na základě jednání 
s  objednatelem MHD v  Prostějově, 
což je statutární město Prostějov, bude 
alespoň částečně doprava do oblasti 
obchodní zóny (Tesco, OBI, Kaufland 
a další obchody) zachována prostřed-
nictvím zajížďky některých spojů linky 
MHD 32  na zastávku Tesco. Cestující 

budou odbaveni v tarifu MHD v Pros-
tějově. Dále je možno použít již stávají-
cí spoje linek MHD 15 a 16.

Zaměstnanci v této obchodní zóně 
mohou využít spojení linkou 780 625 
Prostějov – Držovice se zastávkami 
na Olomoucké ulici nebo na zastávce 
Držovice, Zelenina. Na této lince platí 
tarif IDSOK.

Bližší informace o přepravě do této 
obchodní zóny lze získat v Informační 
kanceláři FTL na Svatoplukově ulici 
– tel. 582 333 181 nebo na stránkách 
www.ftl.cz. Ing. Jiří Hloch

 ředitel FTL-BUS

Sdružení rodičů a přátel zdravotně 
postižených celiakií a Dermatitis her-
petiformis Duhring „Sedmikráska“, 
Prostějov, Kostelecká č. 17 pořádá již 
3. rokem

KURSY  BEZLEPKOVÉHO  
PEČENÍ.

Termín:  pátek 5. 12. 2014 od 
15.00 hod. – 19.00 hod. v kuchyňce 
ZŠ Melantrichova v Prostějově. 

Kursy jsou zdarma. 
Rádi poradíme maminkám, které 

začínají s bezlepkovým pečením. 
Výrobky, které se Vám nedaří 

upéct, zařadíme do dalšího kursu 
bezlepkového pečení. 

Pomáháme maminkám poro-
zumět nové situaci ve stravování, 
podpořit je a  předat cenné zkuše-
nosti s přípravou bezlepkové stravy. 
Vzhledem k  tomu, že bezlepková 
dieta patří k nejdražším (jen pro pří-
klad: 1 kg bezlepkové mouky stojí 
od 90 - 150 Kč), má smysl předávat 
zkušenosti s pečením běžného pe-
čiva, moučníků a cukroví mamin-
kám, kterým se přes veškerou snahu 
nedaří doma upéct chutný bezlep-

kový chléb, housky, nebo moučníky. 
Hotové pečivo v prodejnách zdravé 
výživy je totiž 10 – 15x dražší, než 
běžné pečivo v obchodech. 

Tento projekt  je realizován za 
finanční spoluúčasti statutárního 
města Prostějova v  rámci projektu 
Zdravé město Prostějov. Děkujeme 
tímto statutárnímu městu Prostějo-
vu za podporu naší činnosti. 

Těšíme se na setkávání s  Vámi. 
 Informace 

na tel. 777 140 734  
p. Ludmila Bednářová

SEDMIKRÁSKA INFORMUJE
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OSOBNÍ AUTOMOBILY
 do 1 000cm3 976,-
 1 001 - 1 200 cm3 1.118,-
 1 201 - 1 450 cm3 1.299,-
 1 451 - 1 650 cm3 1.478,-
 1 651 - 1 800 cm3 1.694,-
 1 801 - 1 900 cm3 2.385,-
 1 901 - 2 000 cm3 2.421,-
 nad 2 000 cm3 2.556,-
  TAHAČ NÁVĚSŮ            42.651,-

MOTOCYKLY
 do 50 cm3 104,-
 51 - 125 m3 199,-
 126 - 350 cm3 278,-
 nad 350 cm3 do 54 kW 620,-
 nad 350 cm3 nad 54 kW 1.090,-

NÁKLADNÍ AUTOMOBILY
 3 501 - 12 000 kg 5.575,-
 nad 12 000 kg 8.922,-

NEJVÝHODNĚJI POVINNÉ RUČENÍ
! ! !  N O V Ě    O T E V Ř E N O  ! ! !

       OC INTERSPAR PROSTĚJOV
 PLUMLOVSKÁ 456

TEL.: 723 978 978 E-MAIL: INFO@JAROPV.CZ, WW.JAROPV.CZ
Přijďte si k nám zdarma nechat přepočítat Vaši stávající smlouvu

a ušetříte, jsme tu pro Vás.

Zastupujeme všechny pojišťovny na trhu.



Chcete pomoci od dluhů?
Jsem člověk pomáhající lidem,

kteří chtějí žít bez dluhů
Insolvenční zákon upravuje způsob řešení dluhů dlužníka, kterým je oddlužení tj. osobní bankrot. Při splnění zákonem daných podmí-

nek, se může dlužník jednou provždy vypořádat se svými dluhy. Osobní bankrot funguje na spojení všech dluhů, kde věřitelé jsou uspo-
kojeni částečně a zbytek až do výše 70% dluhů je dlužníkovi odpuštěn. Podáním návrhu oddlužení k soudu, se zastavují veškeré, na Vás 
vedené exekuce i nařízené dražby majetku a již Vám nenarůstají úroky.

• Pokud máte poctivé úmysly a chcete řešit svoji tíživou � nanční situaci, domluvte si bezplatnou konzultaci.
• Určeno pro zaměstnané, nezaměstnané, živnostníky i OSVČ. (můžou být i malé dluhy z podnikání)
• Dále nabízím právní poradenství, včetně sepsání veškerých právních smluv a návrhů (i na počkání).

Tomáš Novák Dr. H.C., Nerudova 11, Prostějov, tel. 775 220 192
návštěvy po telefonické dohodě po-pá 9-18

Chcete vědět kolik budete splácet v oddlužení?
Například: Máte celkem 400 tisíc dluh, momentálně splácíte 8-12000,– měsíčně. Pokud se domluvíme na osobním oddlužení, budete 

splácet měsíčně jen 2000 Kč a za 60 měsíců jste úplně bez dluhů. To samé platí i pro dluh 200 tisíc, kde splácíte jen 1000 Kč měsíčně, atd. 
Jednoduše splatíte jen necelou třetinu svých dluhů.

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192

www.osobni-oddluzeni.eu

vstupné zdarma

TTTTommmáš Beerddyycycchhh
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www.tkplus.cz

TENISOVÁ EXTRALIGA
16. - 19. 12 . 2014

AREÁL TK PROSTĚJOV

Mediální partneři


