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Prostějovské radniční listy
25 let naší svobody  
a demokracie

17. listopad je Dnem boje za svobodu a demokra-
cii a naším státním svátkem. Letos si budeme při-
pomínat 25 let od sametové revoluce, která vedla 
ke svržení totalitního režimu v tehdejším Českoslo-
vensku. 

17. listopadu 1989 se konalo v  Praze na Alberto-
vě a Vyšehradě pietní shromáždění k uctění památky 
smrti Jana Opletala a k 50. výročí od uzavření českých 
vysokých škol. Povolené shromáždění studentů pře-
rostlo v protirežimní demonstraci, která byla na Ná-
rodní třídě v Praze tvrdě potlačena jednotkami Sboru 
národní bezpečnosti. Zvedla se obrovská vlna solida-
rity a protestů požadující vyšetření brutálního zásahu 
proti studentům, zrušení monopolu komunistické 
strany, propuštění vězňů svědomí, odstoupení osob 
spjatých s intervencí vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 
1968 a svobodné volby.

Události dostaly rychlý spád. Vznik politického 
hnutí  – Občanského fóra, mohutné demonstrace 
na Václavském náměstí a Letné, generální stávka 27. 
11.1989, demise vlády,  volba Václava Havla prezi-
dentem republiky 29. 12. 1989. Skončila éra norma-
lizační uniformity, uzavřenosti, prázdnoty a šedi, pro 
niž jsou tak typické verše Jana Skácela: Za tolik han-
by plakat nedovedu. / Tlučení na výra je slovo. / Tak 
špatná pravda a tak krásná řeč.

Připomenout můžeme také atmosféru mítinků 
pořádaných občanským fórem před prostějovskou 
radnicí, kulaté stoly mezi představiteli Národní fron-
ty a Občanského fóra, odborné diskuse, studentskou 
blokádu sídla komunistické strany haldou krabic, 
řetěz solidarity studentů středních škol, výlohy i ploty 
plné plakátů a výzev, zpěv hymny či odstranění sochy 
V. I. Lenina. Naše náměstí se vrátilo opět k původní-
mu názvu T. G. Masaryka a v roce 1998 zde byla od-
halena Masarykova socha.

Naše země se na uplynulé čtvrtstoletí změnila 
k  nepoznání. Vrátily se hodnoty demokracie první 
republiky, odkaz T. G. Masaryka, Ferdinanda Perout-
ky a Karla Čapka.  K tomu přibyly principy právního 
státu, státní suverenity a občanské společnosti.  K 20. 
výročí sametové revoluce 22. 11. 2009 byla na náměstí 
T. G. Masaryka v  Prostějově zasazena lípa – národ-
ní strom, symbol naší státnosti.  Byla symbolem na-
šich obrozenců, názvem vlasteneckých a čtenářských 
spolků vzniklých v revolučním roce 1848. Najdeme ji 
i  uprostřed laviček Václava Havla jako míst diskuse 
a zastavení.  

Právě Václav Havel představuje ztělesnění boje za 
naši svobodu a demokracii. Vzpomeňme si na to 19. 
listopadu 2014, kdy mu bude v americkém Kongre-
su ve washingtonském kapitolu odhalena busta. Jeho 
odkaz je pro nás aktuální i dnes. Ve svém vystoupe-
ní k  20. výročí sametové revoluce uvedl tato slova: 
„Právnímu řádu musí předcházet řád morální. Je důle-
žité, aby sdílené hodnoty byly brány celou společností co 
nejvážněji a aby byly přijímány jako ukazatel dobrého 
směru na všech rovinách lidského soužití, což předpo-
kládá trvalé pěstění mravního cítění nás všech anebo 
prostě slušnost. Všichni můžeme v této věci něco udě-
lat.“ Hana Bartková
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Informace

Kácení dřevin z důvodu plánované rekonstrukce kanalizace (ulice Okružní, Šárka)
Ještě do konce roku 2014 

plánuje společnost Vodovody 
a kanalizace Prostějov, a.s. stav-
bu „Kanalizace Okružní ulice 
Prostějov, III. etapa“, která je 
poslední etapou výstavby nové-
ho kanalizačního sběrače. Tato 
nová kanalizace je v  souladu 
s  generelem odvodnění města 
i v souladu s územním plánem 
města Prostějova a  významně 

odlehčí přetěžovaným stokám 
ve středu města.

V  ochranném pásmu stávají-
cí veřejné kanalizace a současně 
v  trase výstavby nové veřejné 
kanalizace se nacházejí vzrostlé 
stromy (topoly, lípy, javory), které 
byly z pohledu vedení kanalizač-
ního potrubí nevhodně vysazeny.

Při realizaci plánované stav-
by tj. demontáži původního 

potrubí a pokládce nového po-
trubí nelze zabránit zásahům 
do stávajících dřevin. Stavební 
akce byla konzultována s  in-
vestorem, hledaly se dostupné 
možnosti jak alespoň některé 
stromy zachránit a  nekácet. 
Společně byla navržena trasa 
nové kanalizace, která co nej-
více respektuje stávající zeleň. 
Dotčeny budou pouze dřevi-

ny, které přímo brání prove-
dení stavby. Celkem se jedná 
o  kácení 28 ks dřevin. Dále je 
nutné, z  důvodu přístupnosti 
mechanizace, provést ořez 13 
ks stromů. Všechny tyto do-
tčené stromy rostou na pozem-
cích ve vlastnictví Statutárního 
města Prostějova – v  blízkosti 
ulic Okružní a Šárka podél pro-
tihlukové stěny dálnice (úsek 

od provozovny Koutný po ulici 
Dolní).  

Kácení dřevin bude provedeno 
v souladu se zákonem č. 114/1992 
Sb. o  ochraně přírody a  krajiny, 
v  platném znění, na základě vy-
daného (povolení) rozhodnutí 
o kácení dřevin rostoucích mimo 
les. Za pokácené stromy bude pro-
vedena v  dané lokalitě náhradní 
výsadba stromů.

Budovy magistrátu jsou pokryty 
veřejným internetem

Celkem 26 vysílačů rozmís-
těných ve všech budovách pro-
stějovského magistrátu, tedy 
na náměstí T.G.Masaryka, 
Školní, Havlíčkově a Křížkov-
ského ulici, zajišťuje nově po-
krytí veřejným internetem. 

„Připojení je bez hesla, stačí 
pouze vyhledat na mobilním 
zařízení síť s  názvem Hotspo-
tMMPV a  zájemce bude připo-
jen bez dalších podmínek. Chtěli 
jsme cestu k veřejnému internetu 
pro občany co nejvíce ulehčit, 
proto jsme volili nejjednodušší 
a  nejméně technicky náročnou 
cestu připojení,“ vysvětlila vedou-
cí Odboru informačních techno-
logií Vladimíra Kresanová.

Jediné omezení je v  podobě 
uměle snížené rychlosti připo-
jení, která umožní klientům 
magistrátu bez problémů pro-
hlížet webové stránky, dostat 
se do mailové pošty, komuni-
kovat po sociálních sítích, ale 
neumožňuje stahování velkých 
objemů dat, jako jsou filmy 
a software. 

„Veřejným internetem jsou 
pokryty zejména chodby, čekár-
ny, zasedací místnosti, obřadní 
síň, některé kanceláře a radnič-
ní věž včetně prostoru náměstí 
T. G. Masaryka,“ dodala Kresa-
nová. 

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Město Prostějov podepsalo
smlouvu se spoleèností MUBEA

Ve čtvrtek 9. října stvrdi-
li svými podpisy 1. náměs-
tek primátora Jiří Pospíšil 
za město Prostějov a  Štěpán 
Urbanec a  Miroslav Mikula 
za firmu MUBEA záměr roz-
šířit výrobu této společnosti 
v Prostějově. Prodej pozemků 
pro výstavbu dalšího areálu 
schválilo na svém zasedání 
23. září Zastupitelstvo města 
Prostějova.

Na pozemcích o  výměře 
57.171 m2 a  o  výměře 15.700 
m2 hodlá společnost MUBEA 
zásadním způsobem rozšířit své 
investice v Prostějově a vytvořit 
zde výrobní centrum světového 
významu.

„К současným 932 zaměst-
nancům přibude dalších pět 
set. Začátek výstavby nového 

výrobního areálu je v  plánu 
během roku 2015 a uvedení do 
provozu se předpokládá v prů-
běhu roku 2017,“ shrnul 1. ná-
městek primátora Jiří Pospíšil.

Společnost MUBEA pat-
ří k  celosvětovým leaderům 
v  oblasti odlehčených kon-
strukcí pro automobily, jméno 
společnosti je synonymem pro 
špičkovou kvalitu a mezi její zá-
kazníky patří všichni významní 
světoví výrobci automobilů.  
Společnost MUBEA  má po 
světě 28 závodů a  po realizaci 
investice bude Prostějov nej-
větším celosvětovým závodem 
s  výzkumným a  vývojovým 
pracovištěm. V současné době 
má Mubea v Prostějově ve sti-
pendijním programu 89 učňů 
a  středoškolských studentů 

a v rámci spolupráce s univer-
zitami 8 vysokoškolských stu-
dentů. 

Význam společnosti nejen 
pro Prostějov, ale i  pro celý 
region, ocenil při své červen-
cové návštěvě také premiér 
České republiky Bohuslav 
Sobotka. 

„Je to pro nás velmi dobrá 
zpráva, že se firma rozhodla roz-
šířit svou výrobu právě v našem 
městě, protože zde působí už 15 
let, navíc jde o  společnost sta-
bilní, která skutečně významně 
ovlivňuje a  do budoucna ještě 
bude ovlivňovat zaměstnanost 
na Prostějovsku,“ uzavřel Po-
spíšil.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Ustavující zastupitelstvo
V pondělí 3. listopadu od 15:00 hodin se uskuteční v jednací 

síni prostějovské radnice ustavující jednání Zastupitelstva města 
Prostějova.

POZOR! Část ulice Plumlovská bude uzavřena 
V období od 3. do 10. lis-

topadu 2014 bude uzavřen 
zhruba dvousetmetrový 
úsek ulice Plumlovská od 
restaurace U  Sluníčka po 
ostrůvek před nákupním 
střediskem Haná. 

Důvodem uzavírky je frézo-
vání a oprava komunikace včet-
ně pokládky nového povrchu.

Objízdná trasa je stanove-
na následovně:

Směr Olomouc – ulicemi 
Josefa Lady a U Stadionu 

Směr Brno – ulicemi Ang-
lická, Anenská, Drozdovice, 
Źeranovská.

V době od 3. do 7. listopa-
du bude uzavřeným úsekem 
umožněn průjezd linkovým 
autobusům a  autobusům 
MHD, vozidlům Integrova-
ného záchranného systému, 
po dohodě se stavbyve-
doucím dopravní obsluze. 
V  době pokládky nového 
povrchu, tedy o  víkendu 
ve dnech 8. a  9. listopadu 
bude úsek uzavřen pro veš-

kerý provoz včetně MHD 
a  vozidel IZS. Některé au-
tobusové zastávky na Plum-
lovské ulici nebudou proto 
o uvedeném víkendu obslu-
hovány, upozornění vyvěsí 
FTL včas na příslušná sta-
noviště. Uzavírka se dotkne 
linek MHD 2, 5, 6, 9, 21, 32, 

které pojedou po objízdných 
trasách. V pondělí 10. listo-
padu, kdy bude prováděno 
vodorovné dopravní znače-
ní, již bude opět umožněn 
průjezd MHD a  vozidlům 
Integrovaného záchranného 
systému, případně dopravní 
obsluhy.

V  době konání utkání 
v  ledním hokeji, dne 5., 
event. 10. listopadu bude 
platit v  ulici U  Stadionu 
zákaz zastavení.

Investorem akce je Správa 
silnic Olomouckého kraje, 
zhotovitelem firma Strabag. 
Náklady na rekonstrukci 

jsou vyčísleny na přibližně  
1 milion korun.

V  uvedeném období oče-
káváme dopravní komplika-
ce, prosíme všechny občany 
i řidiče o trpělivost.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

29. října 2014 Strana 5

Prostějovské radniční listy Informace

INZERCE

Koneèné výsledky komunálních voleb
do zastupitelstva statutárního města Prostějov

Česká strana sociálně 
demokratická

1. Miroslav Pišťák 3 684
2. RNDr. Alena Rašková 3 656
3. MUDr. Pavel Holík 3 496
4. Božena Sekaninová 3 433
5. PhDr. Alois Mačák, MBA 3 410
6. Ing. Zdeněk Fišer 3 307
7. Bc. Pavel Smetana 3 144
8. Mgr. Milada Galářová 3 137
9. Ing. Bedřich Grulich 3 044
10. Jana Halvadžievová 2 996

ANO 2011
1. Ing. Jaroslav Faltýnek 2 394
2. Ing. Hana Naiclerová, MBA 2 296
3. Mgr. František Švec 2 109
4. Mgr. František Jura 2 045
5. Marcela Župková 1 987
6. Ing. František Filouš 1 935

Pévéčko
1. Mgr. Ivana Hemerková 2 147
2. Mgr. Jiří Pospíšil 1 999
3. MUDr. Martin Balák 1 793
4. PaedDr. Jan Krchňavý 1 667

Komunistická strana 
Čech a Moravy

1. PaedDr. Jaroslav Šlambor 1 651
2. JUDr. Josef Augustin 1 604
3. Ing. Václav Šmíd 1 400
4. Ivana Copková 1 307

Změna pro Prostějov
1. Ing. Jan Navrátil 2 029
2. Ing.arch. František Fröml 1 581
3. PhDr. Věra Palacká 1 484
4. Petr Kapounek 1 341

TOP 09 a nezávislí Prostějované
1. PhDr. Václav Kolář 1 479
2. Ing. Aleš Matyášek 1 354
3. MUDr. Aleš Nevrla 1 308

Občanská demokratická strana
1. Ing. Tomáš Blumenstein 1 472
2. Ing. Milada Sokolová 1 415

Křesťanská a demokratická unie - 
Československá strana lidová

1. Ing. Petr Kousal 1 092
2. MVDr. Zuzana Bartošová 1031

VOLIČI
   34,76 %

NEVOLIČI
64,24 %

Volební účast v Prostějově

ČSSD ANO 2011 PéVéèko KSČM
Změna pro Prostějov Top 09 a nezávislí KDU-ČSL ODS

Nové rozložení zastupitelstva statutárního města Prostějov
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Miroslav Pišťák

Bc. Pavel Smetana

Božena Sekaninová

RNDr. Alena Rašková

Mgr. Milada Galářová

PhDr. Alois Mačák, MBA

MUDr. Pavel Holík

Ing. Bedřich Grulich

Ing. Zdeněk Fišer
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Mgr. Jiří PospíšilIng. František Filouš 

Mgr. František Švec

PaedDr. Jaroslav ŠlamborMUDr. Martin Balák

Mgr. František Jura

JUDr. Josef Augustin

PaedDr. Jan Krchňavý

Marcela Župková

Ing. Václav Šmíd

Mgr. Ivana Hemerková

Nově zvolení zastupitelé města Prostějova
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Ing. Jan Navrátil Ing. arch. František Fröml

Nově zvolení zastupitelé města Prostějova
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Změna pro Prostějov je otevřena 
ke spolupráci v zastupitelstvu

Těšíme se na práci v novém Zastupitel-
stvu a rádi přispějeme ke kvalitní spolupráci 
při přípravě a projednávání materiálů. Jsme 
připraveni podpořit takové návrhy, které 
budeme považovat za užitečné pro občany 
a které budou v souladu s naším dlouhodo-
bě deklarovaným programem. Je jedno, jestli 
dobrý návrh vzejde z řad  koalice či  opozice. 
Rádi do práce zastupitelstva vneseme nové 
postupy a nové technologie.

Děkujeme všem voličům Změny pro 
Prostějov za projevenou důvěru a voličům 
jiných stran za velikou motivaci k politické 
práci.  Naši práci můžete nadále sledovat na 
www.zmenaproprostejov.cz

Zejména jsme připraveni v první 
fázi podpořit, či sami začít 

připravovat následující návrhy:
- Zřízení registru smluv města Prostějova 

a městských organizací, dostupného na inter-
netu. 

- Streamované video ze zastupitelstev na 
internetu a  veřejný jmenovitý přehled všech 
hlasování.

- Transparentní účetnictví (ze systému Gi-
nis) a transparentní účet města na internetu.

- Úpravy v připravovaném rozpočtu 2015 
(zjednodušení, zpřehlednění a  zpřístupnění 
občanům).

- Zřízení Fondu Veřejných finančních pod-
por a přidělování VFP formou participačního 
rozpočtu.

- Zákaz přidělování VFP a veřejných zaká-
zek subjektům bez dohledatelného vlastníka.

- Oprava chyb a  nedořešených problémů 
a klientelistických zásahů do územního plánu 
na základě pečlivé přípravy a prověření územ-
ními studiemi.

- Nový strategický plán rozvoje města - (ži-
votní prostředí, doprava, koncepce cyklostezek, 
parkování a parkovacích domů, koncepce správy 
majetku a zařízení pro volnočasové aktivity nejširší 
veřejnosti).

- Příprava žaloby na určení (ne)platnosti 
smlouvy se společností Manthellan.

- Rozšíření funkce kontrolního výboru za-
stupitelstva (např. o pravomoc kontroly smluv)

- Změna struktury a posílení významu pra-
covních komisí za širšího zapojení odborníků 
z praxe.

- Rozpočtové opatření pro zabezpečení majet-
ku před příchodem zimy (Jezdecká kasárna atd.).

Další  návrhy a akce pak budou následovat 
v následujícím roce. 

Vycházíme přitom ze společných deklarací 
nejen z  našeho programu, ale i  řady dalších 
stran, které se před volbami rovněž prihlásily 
k větší otevřenosti a transparentnosti.

Ing. Jan Navrátil, Ing. arch František 
Fröml, PhDr. Věra Palacká, Petr Kapounek.

TOP 09 informuje
Je krátce po volebním klání. TOP09 

děkuje všem svým voličům za proje-
venou důvěru. V  novém období Vás 
budou z  volebního uskupení TOP09 
a  nezávislí Prostějované zastupovat 
v  prostějovském zastupitelstvu PhDr. 
Václav Kolář, MUDr. Aleš Nevrla 
a Ing. Aleš Matyášek. 

V prvé řadě bych však chtěl poděko-
vat svým kolegům, kteří své působení 
v zastupitelstvu ukončili. MUDr. Danuši 
Pelikánové, MUDr. Stanislavu Spur-
nému a  Ing. Václavu Kopečnému. Za 
poctivou práci pro Prostějovany. Prožili 
jsme společně nelehká čtyři léta při sprá-
vě záležitostí nás všech. Prokázali jsme, 
že poctivá práce, byť v opozici má smysl. 
Vždy jsme měli na paměti náš zastupi-
telský slib. Jsem přesvědčen, že nikdo 
z  nás se mu nezpronevěřil. Po čtyřech 
letech práce mohu tvrdit, že mám o pět 
úžasných přátel více. Ano prožívali jsme 
spolu nelehké situace, pronikli jsme pod 
pokličku věcem, které bychom rádi ani 
neřešili. Leč práce pro Prostějov nás 
před ně postavila. Ano řeč je o případu 
Manthellan. Usilovali jsme o  spraved-
livé a  hospodárné využití společných 
prostředků k  rozvoji města. Naše po-
stoje se promítly do našeho volebního 
programu. Považujeme za úspěch, že 
jsme v  mnohem větší konkurenci než 

minule dostali důvěru, která zavazuje.  
  Do nového volebního období vstupuje-
me se zkušenostmi i chutí pracovat dál. 
Budeme se držet vizí našeho programu, 
který je naším závazkem vůči všem ob-
čanům. Ne nestraníme nikomu. Má-li 
se naše město rozvíjet, musí mít stejnou 
šanci všichni. Chceme spolupracovat 
se všemi, kteří to s  Prostějovem myslí 
dobře. 

Jestliže jsem na začátku poděkoval 
voličům našim, chci na závěr poděkovat 
i  voličům našich soupeřů. Volit je při-
znaná odpovědnost. Za sebe, za město, 
za druhé. Stejně chci poděkovat i našim 
soupeřům za slušnost letošní kampaně 
a  popřát, aby i  jejich práce směřovala 
vždy k  tomu nejdůležitějšímu: rozvoji 
našeho města. 

Na závěr mi dovolte malé zamyšlení. 
V kolotoči volební kampaně a jejích vý-
stupů si uvědomuji cenu naší demokra-
cie. Nejde jen o  výstupy jako výsledky 
voleb, ale o  čas, kdy se skutečně v  dis-
kusích tříbí názory. I  názory soupeřů 
obohacují. Dávají zpětnou vazbu. Dávají 
šanci jít dál. A pokud zvítězí demokra-
cie, je to jen dobře. V tomto smyslu není 
poražených. 

Všem Prostějovanům přeji, aby to 
nadcházející období bylo dobré, k pro-
spěchu nás všech. Aleš Matyášek 

Rodina je tisíciletími osvědčený způ-
sob fungování lidské společnosti, i když 
ne výlučný, kdy muž a žena zplodí po-
tomka, kterého vychovávají podle hod-
not, které vyznávají. Takto se stává rodina 
základní stavební jednotkou společnosti 
i státu a je schopna nést štafetu lidského 
rodu i do budoucnosti.

A co dnes vidíme – evropská rodina je 
snižována na alternativu variabilních vzta-
hů jedinců. Vnucuje se otázka, kam to spě-
je, když Evropa vymírá, přibývá početných 
rodin z třetího světa se zcela odlišnou kul-
turou a je jen otázkou času, kdy může dojít 
k vymazání Evropy z mapy světa i s jejími 
anticko-křesťanskými kořeny. To chceme? 
Vím, co všechno se dělá pro rodinu v ži-
dovském či muslimském světě, proto je pro 
mě varujícím signálem postoj představitelů 
států naší sjednocené Evropy, kteří se ne-

dávno na půdě OSN při snaze znovu kodi-
fikovat práva rodiny, postavili proti takové 
rezoluci nebo se zdrželi hlasování. 

Kam kráčíš, Evropo? Máslu, tvarůžkům 
či špekáčku umíš dát ochrannou známku, 
ale ochraňovat rodinu zato nestojí? Kde je 
naše prozíravost a zdravý rozum?

A tak dnes po komunálních volbách při 
vzniku patových výsledků na mnoha rad-
nicích, kdy bude naše demokracie vystave-
na zkoušce zralosti při sjednávání koalic ne 
mezi dvěma, ale hned třemi a více politic-
kými subjekty, nezapomínejme příští čtyři 
roky společně a napříč všemi politickými 
uskupeními hlavně pracovat pro občana 
a pro rodinu, a tím pro naše město. Zaslou-
ží si to, a to jediné má taky cenu!

 Jindřich Miklas
MO KDU-ČSL Prostějov, podáno pro-
střednictvím zastupitele Petra Kousala

INZERCE

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

Podporujme více rodinu!
Na všech úrovních, i na té komunální 
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Tvoje správná volba podruhé
Znovu po čtyřech letech zavítala do Prostě-

jova výstava s názvem „Tvoje správná volba“. 
Tento projekt, jehož cílem je snaha o eliminaci 
trestné činnosti pod vlivem návykových lá-
tek a informování o škodlivosti jejich užívání 
se zaměřením na tabákové výrobky, alkohol 
a  marihuanu, začal vznikat v  roce 2008 ve 
spolupráci Odboru komunikace a  prevence 
Prezídia Policejního sboru Slovenské repub-
liky a  preventivně informačních oddělení 
krajských ředitelství policie Olomouckého 
a Moravskoslezského kraje. V Prostějově byl 
poprvé realizován v září roku 2010, kdy se jej 
zúčastnilo 427 žáků dvaceti čtvrtých tříd ze tři-
nácti základních škol.

Tento projekt je určen pro děti ve věku 
9 – 10 roků a využívá interaktivní přístupy 
k dětem formou tzv. tvořivé dílny. Děti se tak 
seznamují s danou problematikou zážitkovou 
formou, která jim usnadňuje příjem a vstřebá-
ní informací, které by si měly z výstavy odnést.

Slavnostní zahájení výstavy za účasti ve-
doucího Územního odboru Prostějov plk. 
Mgr. Pavla Nováka, ředitele gymnázia Jiřího 

Wolkera ing. Michala Šmucra, ředitele peda-
gogicko-psychologické poradny a  speciálně 
pedagogického centra Olomouckého kraje 
Mgr. Lubomíra Schneidera, krajského škol-
ského koordinátora prevence PhDr. Ladislava 
Spurného a vedoucí oddělení tisku a prevence 
krajského ředitelství policie Olomouckého kra-
je mjr. Mgr. Marty Vlachové proběhlo dne 29. 
září 2014 v 9:00 hodin v aule Gymnázia Jiřího 
Wolkera v Kollárově ulici v Prostějově, kde poté 
výstava pokračovala až do 10. října 2014.

Téma závislostí je u  nás stále velice aktu-
ální. Vždyť v  různých průzkumech se česká 
mládež pravidelně řadí na špičku mezi evrop-
skými vrstevníky a to jak v pití alkoholu, tak 
i  kouření tabákových výrobků i  marihuany. 
Právě prevence je jednou z nejsilnějších zbraní 
v boji proti užívání legálních i nelegálních drog 
a proto k nám tato výstava znovu zavítala. 

Akce se zúčastnilo celkem  902 žáků ze  
42 tříd dvanácti škol z Prostějova a okolí.

Další informace na: http://www.policie.cz/
clanek/tvoje-spravna-volba-podruhe.aspx

por. Bc. František Kořínek

Policie investuje v Prostějově i do infrastruktury 

Nově zrekonstruovaného 
chodníku a  funkčního veřej-
ného osvětlení, jehož je policie 
vlastníkem, a  které v  současné 
době prochází rekonstrukcí, se 
dočkají občané chodící kolem 
budovy Územního odboru Po-
licie České republiky v  Prostě-
jově na Újezdě. Obrátili jsme se 
proto na vedoucího územního 
odboru plukovníka Nováka 
s několika dotazy. 

Můžete prozradit, proč se po-
licie pustila do této investice?

Zlepšování pracovních pod-
mínek a  pracovního prostředí 
pro naše policisty a zaměstnance 

je pro vedení územního odbo-
ru jednou z  priorit. Současně 
však máme zájem i na tom, aby 
prostředí, ve kterém s  občany 
jednáme, bylo důstojné. V  tom-
to směru se v  posledních letech 
udála celá řada změn. Za připo-
menutí stojí nejenom nové sídlo 
územního odboru na ulici Újezd, 
ale např. i provedená rekonstruk-
ce oddělení v  Němčicích nad 
Hanou a Konici, kde byly mimo 
jiné zbudovány nové recepce, 
stavební úpravou a  rekonstrukcí 
etapově prochází i  dopravní in-
spektorát.  

Vrátím-li se k Vašemu dotazu, 
pak k  osvětlení v  okolí budovy 
jsme od občanů obdrželi řadu 
podnětů. Těchto si vážíme a jak již 
jsem uvedl, máme zájem na kva-
litě poskytovaných služeb a  za-
jímá nás názor veřejnosti, proto 
jsme prostřednictvím Krajského 
ředitelství policie Olomouckého 
kraje vyjednali finanční prostřed-
ky, které realizaci opravy osvět-
lení umožní. Současně jsme při 
jednání poukázali na ne zrovna 
dobrý stav chodníku, který se 
před sídlem policie nachází. I zde 
byly naše argumenty akceptová-

ny a jsem rád, že i touto formou 
můžeme veřejnosti vyjít vstříc.

Je zmiňovaná rekonstrukce 
na ulici Újezd jedinou letošní 
stavební akcí ze strany policie 
v prostějovském regionu?

Není. Investujeme i  v  dalších 
budovách. Například v  součas-
né době probíhá na Obvodním 

oddělení v  Konici rekonstrukce 
kanalizace a  dláždění dvorního 
traktu. Na dopravním inspekto-
rátu proběhla rekonstrukce elek-
troinstalace, provádějí se opravy 
sociálních zařízení a řada dalších 
akcí, např. zateplení a opravy fa-
sád i budov, se připravuje.

Mluvíte o  přípravě dalších 

akcí, můžete být konkrétnější?
Samozřejmě realizace projektů 

závisí zejména na objemu přidě-
lených finančních prostředků, 
ale mohu sdělit, že intenzivně 
jednáme a v brzké době bychom 
ještě rádi dořešili plánovanou re-
konstrukci areálu Policie České 
republiky ve Vrahovicích. -red-

INZERCE
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Cyklus Tvořivé ètvrtky - Keramický workshop
I v listopadu zveme všechny 

příznivce rukodělného tvoření 
do ECHA. Oba tvořivé čtvrtky 
budou mít tentokrát jednotné 
téma, kterým bude KERAMI-
KA.  Přijďte se odreagovat od 
předvánočního shonu a  třeba 
přitom i vyřešíte dárky pro své 
blízké. Není nad to, přenést 
část svojí energie do vlastno-
ručně vyrobeného výtvoru, 
kterým může být například 
soška, miska, svícen, či jiný by-
tový doplněk nebo originální 
keramický šperk.

Workshopem vás provede 
lektorka, která vám bude po 

celou dobu plně k  dispozici.   
Na výběr budou tři dru-
hy keramické hlíny a  bo-
hatá barevná škála glazur.     
Protože budeme pracovat s hlí-
nou, přineste si zástěru nebo jiný 
oděv u kterého nebude vadit pří-
padné ušpinění. Nezapomeňte 
přibalit hlavně dobrou náladu 
a chuť vyzkoušet si něco nové-
ho. Vše ostatní pro vás zařídíme. 
Stačí jen přijít a začít tvořit. :)

Workshop bude roz-
dělený do 3. částí, kte-
ré na sebe navazují: 
1) 13.11 - tvorba výrobků

2) 27.11 - glazurování   

3) 04.12 - předání hotových 
vypálených výrobků.

Začátek je vždy v 17 hodin. 
Příspěvek na uspořádání 

akce je dobrovolný. Podle po-
čtu a  velikosti výrobků zapla-
títe akorát za použitý materiál 
a náklady spojené s vypálením.

Tato akce vznikla za fi-
nanční podpory Statutárního 
města Prostějov

Adresa pro ty, co u nás ještě 
nebyly:

Nezávislý prostor ECHO
Kostelecká 39, Prostějov
(slepá ulice naproti restau-

race U Chmelů)

Den otevřených dveří 
Již tradičně se Centrum 

sociálních služeb Prostějov, 
p. o. začátkem října zapo-
juje prostřednictvím dne 
otevřených dveří a  dalších 
aktivit do Týdne sociálních 
služeb. Letos připadl den 
otevřených dveří na úterý 
7. října. Kromě komento-
vaných prohlídek byla jeho 
součástí také prezentační 
výstava výrobků uživatelů 
služeb a  soutěž v  dlabání 
dýní.

Výstavu výrobků z tvořivé 
dílny zhlédlo několik desítek 
návštěvníků z  řad uživatelů 
našich služeb a  personálu 
a také z řad veřejnosti. Nejví-
ce se všem líbila již tradičně 
keramická tvorba. Všichni, 
kdo si zde zakoupili nějaké 
výrobky, podpořili možnost 
dalšího rozvoje ergo-aktivi-
zací, v  rámci nichž uživate-
lé služby zmíněné výrobky 
tvoří.

Dlabání a  vyřezávání 
dýní bylo pro uživatele slu-
žeb příjemným zpestřením 
podzimního období, které 
podle staré slovanské tradice 
je obdobím stěhování světla 
a  tepla zpátky do domovů 
a lidských příbytků.

A  právě dlabání dýní si 
vyzkoušeli uživatelé služeb 
z každé budovy naší organi-
zace. Již den předem vypukla 
velká dýňová akce hledáním 
různých motivů, nápadů  
a  ozdob na dýně. Veškeré 
úsilí mělo jediný cíl - dodat 
do společné soutěže právě 

ten nejhezčí a  nejoriginál-
nější výtvor. Během dne se 
díky všem přítomným poda-
řilo udělat z obyčejných dýní 
nádherná díla. Nemalý podíl 
na tom jistě měla i  úžasná 
atmosféra, kterou se účastní-
kům podařilo vytvořit.

Nakonec se na přehlídko-
vém stole sešlo pět nádher-
ných výtvorů. V  Den ote-
vřených dveří dýně dostaly 
čísla a v průběhu dopoledne 
mohli hlasovat všichni – ná-
vštěvníci, uživatelé služeb, 
ale i zaměstnanci CSSP. 

Hodnocení bylo opravdu 
těžké, protože každá dýně 
měla své kouzlo a  byla ori-
ginální. 

Při odpoledním vyhlášení 
výsledků soutěže v  dlabání 
dýní nechybělo příjemné 
posezení soutěžících u  kávy 
a  dýňového koláče, vzájem-
né sdílení informací „ze svě-
ta dýní“, ale i  dojmů a  zku-
šeností ze  společné práce. 
Všichni si tak užili hezké 
odpoledne spojené právě 
s nádherně zářícími vyřeza-
nými dýněmi, které alespoň 
na krátkou dobu ozdobily 
a provoněly CSSP.

 Lýdia Navrátilová 
 Centrum sociálních 
 služeb Prostějov, p.o.

Hledáte vhodnou střední školu nebo uèiliště?
Myslíte na uplatnitelnost po ukončení školy?

Dne 26. listopadu 2014 od 
14:30 hod. se uskuteční v rámci 
dne otevřených dveří v  prosto-
rách SOŠ průmyslové a  SOU 
strojírenského Prostějov, Li-
dická č. 4, ve spolupráci s Úřa-
dem práce ČR, Hospodářskou 
komorou ČR a  významnými 
zaměstnavateli, akce s  názvem: 
„STROJAŘI JSOU STÁLE 
V KURZU“.

Je určena zejména žákům 8. 
a  9. tříd ZŠ, kteří se právě roz-
hodují o  svém budoucím po-
volání, vybírají vhodný obor 
studia a střední školu, dále jejich 
rodičům, výchovným poradcům 
a  případným dalším zájemcům 
o  strojírenství a  další technické 

obory z řad veřejnosti.
Představitelé vybraných firem 

např. MUBEA - HZP s.r.o., PRE-
CIOSA, a.s., Hanácké železárny 
a pérovny, a.s. a Windmöller & 
Hölscher Prostějov k.s. seznámí 
přítomné např. s  historií firmy, 
výrobním programem, pracov-
ními profesemi, požadavky na 
absolventy škol, možnostmi je-
jich uplatnění a  kariérním růs-
tem, dále s nabídkou exkurzí pro 
zájemce, spoluprací se školami, 
sociálním programem apod. 

Ředitelka kontaktního praco-
viště Úřadu práce ČR poskytne 
údaje o  vývoji situace na trhu 
práce se zaměřením na technic-
ké obory, zejména strojírenství, 
o  možnostech uplatnění absol-
ventů a  požadavcích zaměstna-
vatelů v Olomouckém kraji.

Zástupce vedení SOŠ průmys-
lové a SOU strojírenského Pros-
tějov bude informovat přítomné 
o hlavních učebních a studijních 
oborech, které škola vyučuje, 
jejich perspektivou v  souvislosti 
s  uplatnitelností na trhu práce, 
a  nabídne možnost prohlídky 
učeben a dílen po ukončení pro-
gramu.

Ředitelka Okresní hospodář-
ské komory v Prostějově stručně 
pohovoří o prioritním významu  
technických oborů  v  našem 
regionu a  seznámí přítomné 
s  možnostmi získání stipendií 
u vybraných oborů.

Během přednášek budou 
mít zúčastnění možnost poklá-
dat dotazy a  dozvědět se další 
podrobnosti, které nebyly v pre-
zentacích jednotlivých vystupu-
jících uvedeny.  Účast na akci je 
zcela zdarma. 

Půjde o jedinečnou příležitost, 
jak získat další informace užiteč-
né při rozhodování se o  volbě 
vhodného oboru uplatnitelného 
na trhu práce po ukončení stu-
dia. Správnou volbou dalšího 
směru vzdělávání snížíte riziko 
budoucí nezaměstnanosti.  Stro-
jaři jsou stále v kurzu.

Střední škola 
designu a módy
Díky veřejné finanční pod-

poře Statutárního města Pro-
stějova na podporu projektů 
žáků nad rámec výuky a vlast-
ní seberealizaci, mohli žáci 
Střední školy designu a  módy 
prostřednictvím Klubu přátel 
školy vytvořit soutěžní a  pře-
hlídkové kolekce oděvů.  Do-
tace jim umožnila dokoupit 
pro svoji tvorbu přesně to, co 
ve školních zásobách chybě-
lo. Vznikly tak modely, které 
úspěšně reprezentovaly školu 
i město v soutěžích v  loňském 
i  letošním roce. Nově se stu-
denti připravují do Liberce na 
soutěž středních škol Bez texti-
lu by nebylo oděvu. 

V  prosinci se zúčastní škola 
soutěže Mladý módní tvůrce 
v Jihlavě, kde studenti se svými 
kolekcemi obsadili 1. a 3.místo. 

Duben je již tradičně ve zname-
ní soutěže Doteky módy, kde 
studenti připravují inspirativní 
módní přehlídku svých prací, 
ale také soutěží s vlastními mo-
dely a  kolekcemi. V  květnu se 
každoročně zapojí do soutěže 
Prostějovská zlatá jehla, i  letos 
studenti získali 1.místo v  ka-
tegorii Lesk a  sláva. Studenty 
čtvrtého ročníku čeká v  rámci 
maturity v  květnu obhajoba 
maturitní práce, tím je navržený 
a  vyhotovený oděv na zadané 
téma, doplněný o  výtvarnou 
a  technickou dokumentaci.  
V letošním roce se studenti in-
spirují  následujícími tématy 
UNISEX,  OP-ART,  SURFA-
CE, některé práce představí 
již v dubnu na Dotecích módy 
2015. Městu Prostějovu za pod-
poru našich aktivit děkujeme.
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V sobotu 4. října 2014 byl od-
halen v parčíku u kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Vojáčkově 
náměstí v  Prostějově náhrobek 
pruského poručíka Ernsta Fran-
kenberga. Pietní akt se konal za 
účasti primátora Statutárního 
města Prostějova Miroslava 
Pišťáka, náměstkyně primátora 
Ivany Hemerkové, předsedy Ko-
mitétu pro udržování památek 
z války roku 1866 Jiřího Jemelky 
a převora Konventu Hospitálské-
ho řádu sv. Jana z Boha-Milosrd-
ných bratří v  Brně Fr. Martina 
Macka OH.

Do Prostějova se tímto vrátila 
funerální památka připomínající 
prusko-rakouskou válku. Uvedený 
náhrobek se nacházel na bývalém 
klášterním hřbitově Milosrdných 
bratří. Kolem roku 2000 byl zcizen. 
V roce 2011 jej členové Komitétu 
1866 náhodně objevili u  jednoho 
soukromého sběratele. Převzali jej 
a v roce 2012 jej nechali odborně 
zrestaurovat v dílně Milana Sušeně 
v  Radslavicích. Potom následo-
vala jednání s Magistrátem města 
Prostějova a dalšími orgány státní 
správy ohledně umístění náhrob-
ku a  pronájmu pozemku. Jelikož 

je areál kláštera dlouhodobě ne-
přístupný, byl náhrobek po dohodě 
s magistrátem umístěn na Vojáčko-
vě náměstí v těsné blízkosti kláštera.

Poručík Ernst von Frankenberg-
-Proschlitz, rodák z  Königsbergu 
(dnešního Kaliningradu) v tehdej-
ším východním Prusku, se jako 
příslušník 2. východopruského 
granátnického pluku č. 3 zúčastnil 
27. 6. 1866 bitvy u Trutnova, 3. 7. 
1866 bitvy u Hradce Králové a 15. 
7. 1866 srážky u Tovačova. Při po-
bytu na Moravě onemocněl tyfem 
a od 7. 8. 1866 se léčil v klášterní ne-
mocnici Milosrdných bratří v Pros-

tějově. Zde 27. 8. 1866 zemřel a byl 
pohřben na tamním hřbitově. Jeho 
pluk mu nechal na hrob umístit 
jednoduchý pískovcový náhrobek 
s plastickým reliéfem typické prus-
ké přilby – piklhaubny.

Představitelé města Prostějova 
a Komitétu 1866 položili k náhrobku 
kytice. Pietní akt byl zakončen čestnou 
salvou vojáků v  historických unifor-
mách 8. pěšího pluku a 27. praporu 
polních myslivců. Hana Bartková

Návštěva velvyslance Spojených 
států amerických u vojáků

Ve středu 8. října 2014 
navštívil 601. skupinu spe-
ciálních sil nový velvyslanec 
USA pan Andrew H. Schapi-
ro. Na Síni tradic speciálních 
sil seznámil plukovník Karel 
Řehka velvyslance s  historií, 
úkoly a  činností útvaru. Pan 
velvyslanec byl také podrobně 
seznámen s vývojem mnoha-

leté spolupráce mezi českými 
speciálními silami a  ame-
rickou stranou, a  to jak při 
výcviku, vzdělávání a materi-
ální pomoci, tak i při společ-
ných operacích. Amerického 
velvyslance krátce pozdravil 
i primátor Statutárního města 
Prostějova Miroslav Pišťák, 
který mu předal knihy o his-

torii Národního domu a pro-
stějovské radnici.

Po prohlídce Síně tradic s vý-
kladem měl pan velvyslanec 
možnost zhlédnout materiál, 
který používají operátoři 601.
skss a zároveň s příslušníky po-
hovořit či se seznámit s podrob-
nostmi o prezentovaném mate-
riálu. Po krátkém zastavení na 
pietním místě útvaru se host 
zúčastnil krátké dynamické 
ukázky.

V  průběhu diskuze projevil 
Andrew H. Schapiro veliký zá-
jem o aktuální dění útvaru, ze-
jména pak se zajímal o podrob-
nosti budoucího přepodřízení 
jednotky. Před rozloučením se 
velvyslanec USA zapsal do 
útvarové kroniky, a slíbil, že se 
v budoucnu ještě určitě vrátí.

Zdroj: www.601.skss.cz 
(redakčně upraveno)

Do Prostějova se vrátil náhrobek pruského poruèíka Ernsta Frankenberga

To je název pamětí, které sepsal 
prof. PhDr. Miloš Trapl, známý 
i širší prostějovské veřejnosti. Kni-
ha byla prezentována 18. září 2014 
v  Besedním sále Muzea umění 
v  Olomouci za účasti početných 
žáků a přátel autora.

Rodina Traplů pochází z  Bos-
kovic, otec Miloše Trapla, Miloslav 
Trapl, rodák z  Blanska, absolvoval 
gymnázia v  Brně a  Boskovicích, 
vystudoval obory filozofii, geografii 
a historii na Karlově univerzitě a pů-
sobil pak jako středoškolský profesor 
na různých místech ( i na Slovensku ). 
V roce 1930 se oženil, učil pak v Hus-
topečích, kde se 15.ledna 1935 naro-
dil Miloš Trapl. Traplův otec, později 
univerzitní profesor, byl známý pře-
devším odborným zájmem o  Ma-
sarykovo dílo, o sociologické otázky 
a  v  neposlední řadě i  o  historická 
témata, takže Miloš Trapl měl histo-
rickou literaturu takříkajíc po ruce.

Trapl ve svých pamětech popisuje 
své dětství, zážitky z války, studia na 
gymnáziu.

Původně chtěl Miloš Trapl stu-
dovat dějepis a  zěměpis, ale tato 
kombinace již na Vysoké škole 
pedagogické, v  níž se proměnila 
Filozofická fakulta, nebyla. Studoval 
tedy obory češtinu a dějepis. Nebu-
deme podrobně sledovat Traplovy 
vzpomínky na tato léta, byť jde o věci 
mimořádně zajímavé a  o  setkání 
s  osobnostmi, které jsou důvěrně 
známy generacím vysokoškolských 
studentů, věnujme se především 
prostějovským souvislostem.

Trapl se po vysokoškolských 
studiích a po práci v muzeu a ar-
chivu dostal na katedru historie 
Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého, kde se postupně vě-
noval novodobým politickým 
dějinám s hlavním zaměřením na 
politický systém první republiky. 
Z těchto jeho zájmů vznikly práce 
o dějinách lidové strany a o jejích 
představitelích, především o  Janu 
Šrámkovi.

Na katedře historie pracoval Tra-
pl v  Kabinetu regionálních dějin, 
kde postupně vzniklo monumen-
tální dílo Historický místopis Mo-
ravy a Slezska v letech  1848 – 1960. 
V roce 2011 vyšel poslední – šest-
náctý – svazek tohoto projektu, kte-
rý byl plodem půlstoleté práce nejen 
pracovníků Kabinetu, ale i četných 
spolupracovníků z celé Moravy. To 
byla druhá oblast jeho odborného 
zájmu. Třetím okruhem jeho práce 
jsou dějiny českého a českosloven-
ského exilu ve 20. století.

Za léta působení na Filozofické 
fakultě UP zažil prof. Trapl okamži-
ky radostné , ale také si musel pro-
žít  v trudných časech normalizace 
chvíle hořké. To vše vypráví Trapl 
s  nadhledem, se suchým humo-
rem, aniž by soudil ty, kteří mu život 
ztrpčovali. Poučné je v tomto smyslu 
čtení o roce 1968 a o létech sedmde-
sátých a osmdesátých, o prověrkách 
a čistkách, o roce 1980, kdy se prof. 

Trapl po přednášce o  únoru 1948 
dostal i do spárů StB.

V  Traplových pamětech mají 
své místo i vzpomínky na práci na 
dějinách Prostějova, kdy prof. Trapl 
byl předsedou redakční rady obou 
svazků i autorem statí v obou svaz-
cích. (Připomínám, že nejdříve vyšel 
druhý svazek roku 1999 a pak násle-
dujícího roku svazek první.)

Trapl se také podrobně zabýval 
událostmi v  Prostějově v  dubnu 
1953. Ke 40. výročí prostějovských 
událostí byla v prostějovském mu-
zeu uspořádána výstava, kterou 
prof. Trapl zahajoval. Traplova 
stať v knize Osudy sochy ( Pros-
tějov 1999 ) nazvaná Prostějovský 
,,černý pátek“ 10. dubna 1953 je 
zásadním vkladem k této smutné 
události.

Těsně před výstavou objevil Karel 
Müller, ředitel opavského zemského 
archivu, v  pobočce archivu v  Jano-
vicích u Rýmařova tubus , původně 

uložený v noze zničené Masarykovy 
sochy.

Tubus zřejmě vypadl z nohy so-
chy při jejím ničení, nějaký estebák 
ho vzal a uložil do archivu v Janovi-
cích, kde ležel zapadlý a zapomenutý 
za knihovnou.

A ještě na jednu souvislost s Pros-
tějovem vzpomíná prof. Trapl. V roce 
2003 byl v Prostějově přijat  do Špi-
tálního a  rytířského řadu sv. Lazara 
Jeruzalemského. V roce 2009 byl pa-
sován na rytíře  dnešní hlavou Morav-
skoslezského bailiviku prostějovským 
rodákem Dr. Jiřím Pořízkou, který se 
po roce 1989 vrátil ze švédského exilu 
do Prostějova a výrazně se podílel na 
švédské pomoci Československu.

Závěrem naší krátké informace 
bychom chtěli vybídnout čtenáře, 
aby si paměti profesora Trapla pře-
četli. Budou udiveni jeho pamětí, 
ale především pocítí úctu k člověku, 
který odvedl poctivou práci na poli 
historie, udržel si víru v lidi a bytost-
ný optimismus, že věci se pohnou 
k lepšímu. Václav Kolář

MOZAIKA ZAHÁJILA SVOU ČINNOST
V sobotu 11. října bylo slavnostně otevřeno 

prostějovské multikulturní centrum.

Hlavním hostem večera 
byla taneční skupina Rút, kte-
rá svým vynikajícím výkonem 
nadchla početné publikum. Ti 
odvážnější z hostů se následně 
zapojili do výuky židovských 
tanců. Vyvrcholením oslavy se 
stala ochutnávka specialit me-
zinárodní kuchyně, které pro 
tuto příležitost připravili cizinci 
dlouhodobě usazení v  Prostě-
jově. Hosté tak mohli ochutnat 
např. ukrajinské bramborové 
plněné kuličky, holubce, játro-
vý dort nebo sladké tvarohové 
placičky. Svou exotičností lá-
kaly mexické molletes a sopes. 
Sladkou tečkou se staly vy-
nikající zákusky bosenského 

původu. Děti nejvíce ocenily 
možnost pobýt část odpoledne 
na zahradě a skluzavka tak byla 
v neustálé permanenci.

Mozaika tímto vydařeným 
odpolednem odstartovala svou 
pravidelnou činnost, jež zahr-
nuje různorodé aktivity pro ši-
rokou veřejnost: Multikulturní 
klub rodičů a dětí, Multikultur-
ní podvečery a Čajovnu. Bližší 
informace J. Rozehnalová 
776 347 021, mozaika@zebrik-
-os.cz, www.zebrik.org, face-
book: mozaika.multikulturni.
centrum.

Podpořeno grantem z Islan-
du, Lichtenštejnska a  Norska 
v rámci EHP fondů.

Můj život s historií
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Zámek prošel rekonstrukcí
Zatím poslední investicí byla oprava fasády nádvoří, která proběhla od dubna do srpna letošního roku. Zhotovitelem byla firma  Stavimal s.r.o., Viničné Šumice, 

náklady dosáhly 3.290.640,-Kč, projektantem byla firma CAD PROJEKT PLUS, s.r.o. Prostějov. Můžete se podívat na snímky nádvoří před rekonstrukcí a po ní.

Před rekonstrukcí. Před rekonstrukcí.

Před rekonstrukcí.

Před rekonstrukcí.

Po rekonstrukci. Po rekonstrukci.

Po rekonstrukci.

Po rekonstrukci.
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V Prostějově se rozběhl projekt 
Restaurant Day díky Okrašlo-
vacímu spolku města Prostějo-
va a  účastnicím kurzu Okres-
ní hospodářské komory „Od 
kočárku k  podnikání“ už letos 
v květnu. Pod záštitou Zdravého 
města Prostějov nabídl vůbec 
poprvé    možnost komukoliv 
z  obyvatel Prostějova pochlubit 
se svým kulinářským uměním. 
Akce se celosvětově koná čtyři-
krát do roka, v Prostějově se tedy, 
jako v  jiných městech, zopakuje 
15. listopadu od 13:00 hodin, ten-
tokráte ve Společenském domě 
v Prostějově.

„Již nyní víme, že se můžeme tě-
šit na bezlepkové speciality, anglické 

muffiny, dorty. V  nabídce budou 
speciality z  baskického či polév-
kového baru, sama se pokusím 
o  domácí bramboráky, “ popsala 
s úsměvem předsedkyně spolupo-
řádajícího Okrašlovacího spolku 
Milada Sokolová. Podle další z or-
ganizátorek, Martiny Šponarové, 
můžeme očekávat i speciality z al-
ternativní kuchyně, jako jsou kobyl-
ky v čokoládě či červi na česneku.

„Věříme, že po dvou předešlých 
Restaurant Days, které proběhly 
v  měsících květnu a  srpnu, bude 
ten listopadový ještě lepší a přidají 
se další možní kuchaři, cukráři či 
pekaři“, těší se Šponarová.

I tentokrát čeká děti doprovodný 
program. „Pojišťovna GENERALI 

připravila pro děti spousty her, ne-
zapomeňte je vzít s sebou“, přidala 
pozvání další z organizátorek Mar-
kéta Valentová.

 Restaurant Day
Nápad Restaurant Day, neboli 

festival dočasných restaurací, vznikl 
v roce 2011 v Helsinkách a rychle se 
rozšířil do celého světa. Den ama-
térských restaurací ale není jenom 
o jídle, může napomoci utužit na-
příklad sousedské či kamarádské 
vztahy. Zapojit se do projektu může 
každý, kdo si na to troufne. V Čes-
ku se letos koná po čtvrté a po Pra-
ze, Brně, Lednici, Berouně, Děčíně 
a Jeseníku se do něj zapojil i Prostě-
jov. -ms-

9. roèník branně-vlastivědné 
soutěže vyhráli žáci  

ze ZŠ Dr. Horáka 
Dne 17. září 2014 proběhl 

ve sportovním areálu Základní 
školy Dr. Horáka v Prostějově  9. 
ročník  branně-vlastivědné sou-
těže pro žáky 2. – 5. tříd prostě-
jovských základních škol. 

Na této soutěži s Muzeem a ga-
lerií Prostějov a  Základní školou 
Dr. Horáka dále spolupracovali: 
102. průzkumný prapor gene-
rála Karla Palečka, Hasičských 
záchranných sbor v  Prostějo-
vě, Městská policie v  Prostějově 
a Střední zdravotnická škola v Pro-
stějově.

Soutěžící na devíti stanovištích 
plnili různé úkoly – hod graná-
tem na cíl, museli proběhnout na 
čas překážkovou dráhu, správně 
zorientovat mapu  pomocí busoly. 
Dále tam byla odborná stanoviště, 
která prověřila znalosti soutěžících 
z prostějovských památek, zdravo-
vědy nebo otázek dopravně-bez-
pečnostních.

Putovní pohár a zároveň první 
místo získala ZŠ Dr. Horáka, na 
druhém místě se umístili  žáci ze 
ZŠ a MŠ Palacká a třetí místo vy-
bojovala ZŠ Vl. Majakovského.

S  velkým úspěchem se setkal 

i doprovodný program, na kterém 
si soutěžící mohli prohlédnout 
rozvinutý padák.

Chtěli bychom poděkovat 
veliteli pplk. Ing. Renému Sabe-
lovi, por. Stanislavu Lánskému 
a vojákům ze 102. průzkumného 
praporu generála Karla Palečka, 
Ing. Monice Štěpánkové a  Ing. 
Tomáši Majerovi z  Hasičského 
záchranného sboru v Prostějově, 
Janě Adámkové a Tereze Greplo-
vé z Městské policie v Prostějo-
vě, Mgr. Anežce Vítkové, Mgr. 
Martině Papšové a  studentům 
třídy 3. B ze Střední zdravotnic-
ké školy v Prostějově, Mgr. Pet-
ře Rubáčové, PaedDr. Jindřišce 
Markové, Mgr. Zdeňce Koleč-
kové, Karlu Schneiderovi a  ku-
chařkám ze Základní školy Dr. 
Horáka za vstřícnost, realizaci 
a  zabezpečení 9. ročníku bran-
ně-vlastivědné soutěže, protože 
bez nich by soutěž nemohla vů-
bec proběhnout.

Odměnou nám všem byly spo-
kojené úsměvy dětí.

Doufáme, že i  v  roce 2015 
proběhne 10. ročník soutěže  
a bude mít obdobný úspěch. -js-

Modeláři mají stálou expozici v Atriu
V  letošním roce náš klub slaví 

(neuvěřitelných) 40. let od svého 
vzniku. V roce 1974 se o jeho po-
čátek zasloužil přípravář a  kon-
struktér forem na první modely 
vyráběné v Kovozávodech Prostě-
jov Jaroslav Zatloukal a  soustředil 
tehdy kolem sebe řadu zájemců 
nejen o modelářství, ale i o letectví 
a leteckou historii. I po jeho tragické 
smrti v roce 1985 se v jejich řadách 
našli jeho pokračovatelé, kteří do-
kázali za těch 40. let dát klubu, bez 
přehánění, celorepublikový věhlas 
a úroveň. Za tu dobu jsme organi-
zovali u nás snad na 100 kvalitních 
modelářských soutěží (nepočítal 
jsem je), které reprezentovaly nejen 
náš klub, ale i naše město a přivedly 
do Prostějova řadu našich i zahra-
ničních návštěvníků. Příkladem 
budiž mezinárodní výstava a sou-
těž „Prostějov 98“, na níž více jako 
3000 návštěvníků v  hale Sport-
centra mohlo obdivovat, kromě 
tuzemských i  výtvory účastníků 
z  Německa, Maďarska, Anglie, 
Francie, Švédska, Norska a Sloven-
ska. HKPM, jak se od roku 1986 po 
přechodu pod AMK Minerva Pro-
stějov náš klub jmenuje, byl rovněž 
několikrát pořadatelem Mistrovství 
republiky modelářů v žákovských 
a  později i  v  seniorské kategorii. 

Jsme také spolupořadateli dnes již 
mezinárodního modelářského ve-
letrhu a  soutěže Model Brno. Na 
druhé straně se naši modeláři zú-
častňují mnoha soutěží a to nejen 
domácích, ale i v zahraničí – v Pol-
sku, Maďarsku, Rakousku a samo-
zřejmě i na Slovensku. Z těchto akcí 
si přivezli celou řadu cen a čelných 
umístění. Náš člen Zdeněk Zavadil 
se pak stal i mistrem světa na neo-
ficiálním mistrovství světa v anglic-
kém Tellfordu v roce 2004. 

Špičková úroveň našich modelá-
řů se projevuje i v jejich oceňované 
publikační činnosti, kdy se nejen 
v tuzemských, ale i v zahraničních 
odborných a zájmových časopisech 
objevuje řada jejich článků, odbor-
ných statí, výkresů a fotografií. Ing. 
Jaroslav Špaček je pak autorem pu-
blikace „Jednapadesátý“ o  historii 
prostějovského 51. let. pluku Dr. 
Ed. Beneše a  Aleš Karban vydal 
knihu „ Chlapci létejte pomalu a při 
zemi“, která mapuje historii letectví 
v Kroměříži.

Několik našich členů také spo-
lupracuje s  tuzemskými výrobci 
plastikových modelů při přípravě, 
testování a kompletaci jejich výrob-
ků a měli významný podíl na zno-
vuobnovení výroby modelů pod 
značkou Kovozávody Prostějov.

Chtěl bych také zmínit zásluž-
nou práci našich členů na zachová-
ní a další činnosti kroužku mladých 
modelářů, kterému hrozil po reor-
ganizaci tehdejšího DDM v r. 1999 
zánik. Naši instruktoři pokračují 
ve vedení kroužku i  po jeho pře-
chodu pod Sportcentrum DDM, 
které tak převzalo ekonomické 
zajištění činnosti, které předtím za-
bezpečoval AMK Prostějov. Řada 
dřívějších mladých modelářů dnes 
úspěšné reprezentuje náš klub, ně-
kteří z  nich svůj zájem proměnili 
v  povolání a  slouží v  armádních 
a  policejních úvarech. Za ně rádi 
připomínáme Boniho Hájka, který 
se před pár týdny stal mistrem světa 
v parašutismu v juniorské kategorii.

Je třeba zmínit, že všechny tyto 
aktivity by nebyly možné bez pod-
pory řady sponzorů, ale především 
a to na prvním místě Statutárního 
města Prostějova a jmenovitě pana 
primátora Miroslava Pišťáka, který 
je i  individuálním sponzorem na-
šeho klubu. Jim patří v  této chvíli 
velké poděkování.

Nechtěl bych ani zapomenout 
poděkování našim rodinám, man-
želkám a  přítelkyním, kteří nám 
tolerují naše zaujetí a množství času 
i prostředků, které věnujeme naše-
mu úžasnému koníčku. -ts-

Pedagogický kolektiv a děti 
mateřské školy ZŠ a  MŠ Me-
lantrichova 60, Prostějov 
mnohokrát děkují vrchní 
sestře operačních sálů ne-
mocnice Agel paní Věře Šim-
kové, zdravotní sestře paní 
Radmile Balákové, mana-
žerce a  PR paní Ing. Darině 
Formánkové za realizaci akce 
celosvětového formátu WHO 
„Den čistých rukou“ v  naší 
mateřské škole.

15. 10. 2014 se děti hravou 
formou seznámily s  důležitostí 
a  významem hygieny. Poutavý 
výklad byl doplněný příběhem 
na DVD, obrazovým materiá-
lem, bacilovou kapičkou v  po-
dání žákyně zdravotní školy 
a  praktickou ukázkou „Jak na 
to“. Následně si děti pod odbor-
ným dohledem vyzkoušely mytí 
rukou a správnost si ověřily kon-
trolou na speciálním zdravotnic-
kém přístroji. Děti byly odmě-

něny nálepkou „Umíme si mýt 
ruce“ a drobnými dárky. 

Velký dík celému zdravot-
nickému týmu, že si při velké 
vytíženosti našel čas na tuto 
smysluplnou, preventivní akci 
pro děti. Zkrátka zdraví dětí 
jim leží na srdci!

Přejeme jim hodně úspěchů při 
jejich náročné práci a pevné zdraví. 

Za kolektiv MŠ Alena Žáková
ZŠ a MŠ Melantrichova 60, 

Prostějov. 

Restaurant Day v listopadu? Bramboráky, baskická 
kuchyně, ale i kobylky v èokoládě a èervi na èesneku!

Střední škola, základní škola 
a mateřská škola JISTOTA, o. p. 
s. děkuje Statutárnímu městu 
Prostějovu  za poskytnutí veřejné 
finanční podpory  ve výši 10 000 
Kč z rozpočtu Statutárního města 
Prostějova. Příspěvek byl využit 
na rehabilitaci žáků  školy s kom-
binovaným postižením ve Výšo-
vicích.

Střední škola, základní škola 
a  mateřská škola JISTOTA, o. 
p. s. děkuje Statutárnímu měs-
tu Prostějovu   za poskytnutí 
veřejné finanční podpory   ve 
výši    5 000 Kč z rozpočtu Statu-
tárního města Prostějova č. KP/
Dvo/11. Příspěvek byl využit na 
nákup materiálu pro vybudová-
ní haptické stezky. -mt-

Poděkování
Poděkování
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JIŘÍ VALTR - KOLÁŽE
Po třech letech se do výstavního 

sálu Regionálního informačního 
centra v  prostějovském zámku vrací 
prostějovský rodák, Čechokanaďan 
Jiří Valtr. 

V  březnu 2012 pan Valtr vysta-
voval v  RIC své akrylové krajiny. 
Tentokrát se představí kolážemi, kte-
rými trefně glosuje ekologii, národní 

hrdost, maloměšťáctví, konzum, po-
litické a  společenské dění u  nás i  ve 
světě. Autor své koláže nazývá „ná-
stěnkami“, ztvárněním se inspiroval 
u  muže z  indiánského kmene Cree.  
V  jeho kolážové tvorbě objevíte jak 
úsporné lepené výstřižky doplněné 
kresbou či malbou, tak složité obrazce, 
zachycující současnost i  minulost po-

hledem autora. V  neposlední řadě se 
představí kolážemi, které vytvořil z kůry 
platanů nasbíraných v  Rejskově ulici.  
Výstava začíná 3. listopadu 2014 a po-
trvá do 30. listopadu 2014.

Autor bude přítomen každé úterý 
od 14 do 16 hodin.

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

Ohlédnutí za vernisáží 
výstavy stART III

Již potřetí hostily vý-
stavní prostory v  kině Me-
tro 77 v Prostějově výstavu 
studentských prací Střední 
školy designu a  módy, na-
zvanou stART. Tato výstava 
je ve shodě se svým názvem 
opravdu slavnostním umě-
leckým startem nového 
školního roku a  zároveň 
zhodnocením a  bilancí vý-
tvarné tvorby v roce přede-
šlém.

Slavnostní vernisáž výsta-
vy se uskutečnila ve čtvrtek 
25. září za účasti náměstky-
ně primátora RNDr. Aleny 
Raškové, ředitelky SŠDAM 
PhDr. Ivany Vaňkové a  ku-
rátora výstavy fotografa Ji-

řího Andrýska. Všichni tři 
popřáli studentům hodně 
inspirace, mnoho tvůrčích 
sil a  podnětnou spolupráci 
s pedagogy.

 Na výstavě mohli ná-
vštěvníci obdivovat nejen 
zdařilé olejomalby studen-
tů oboru „Užitá malba“, ale 
také prostorové a  kinetické 
objekty a fotografie studentů 
oboru „Multimédiální tvor-
ba“. 

Tato zářijová výstava se již 
stala na Střední škole desig-
nu a módy tradicí a studen-
ty je vnímána jako výborná 
možnost prezentovat svou 
tvorbu prostějovské veřej-
nosti. -iv-

Soutěž 100letá dáma na ZŠ Melantrichova
Prostějovská Nová radnice 

je krásným, vznešeným a  dů-
stojným symbolem historické-
ho města Prostějova i  celého 
našeho rodného kraje a  také 
se může stát velice zajímavým 
objektem k  soutěžnímu klání 
vybraných žáků prostějovských 
škol. Letos tomu bylo již sto let 
od slavnostního otevření Nové 
radnice. K  tomuto slavnému 
výročí ZŠ Melantrichova vyhlá-
sila vědomostně literární soutěž 
pod záštitou primátora Statutár-

ního města Prostějova Miroslava 
Pišťáka. Do soutěže se přihlásilo 
12 tříčlenných družstev z  pros-
tějovských základních škol: ZŠ 
Kollárova, ZŠ Majakovského, ZŠ 
Melantrichova, ZŠ Palackého, 
RG a  ZŠ Prostějov, ZŠ Valenty 
a  ZŠ J. Železného. Žáci se sešli 
v pátek 19. září 2014 na ZŠ Me-
lantrichova. Jejich úkolem bylo 
postupně splnit tři části soutěže. 
Nejprve vypracovali vědomostní 
otázky z  historie Nové radni-
ce, poté napsali krátký literární 

útvar ze současného nebo mi-
nulého Prostějova. Ve třetí části 
si zahráli na průvodce kama-
ráda z  Londýna Prostějovem 
a  připravili si text v  anglickém 
jazyce. Vše nakonec prezento-
vali před odbornou porotou, 
která byla jejich výkony nadše-
na. Porotě předsedal zastupitel 
města a  člen Komise kulturní 
Rady města Prostějova JUDr. 
Josef Augustin. Vítězná druž-
stva ze škol RG a ZŠ Prostějov, 
ZŠ Melantrichova, ZŠ Kolláro-
va, ZŠ J. Železného se dne 24. 
září 2014 sešla v  obřadní síni 
Nové radnice, kde byla oceněna 
primátorem Statutárního města 
Prostějova Miroslavem Pišťá-
kem. Tento slavnostní okamžik 
byl odměnou žákům za jejich 
píli a  nevšední úsilí, které vy-
naložili při plnění zajímavých 
soutěžních úkolů.  

 PaedDr. Milada Daňková, 
 Mgr. Šárka Dědochová

II. roèník branného závodu „O pohár primátora města Prostějova“.
 V  lesoparku Hloučela 

proběhl v  pátek 3. října již 
II. ročník branného závodu 
„O  pohár primátora města 
Prostějova“. Tuto akci pro žáky 
sedmých, osmých a  devátých 
tříd základních prostějov-
ských škol připravila Městská 
policie ve spolupráci s  ČSOP 
regionálním centrem IRIS 
a Sportcentrem – DDM.

 Děti ve čtyřčlenných druž-
stvech (dvě dívky, dva chlapci) 
měly za úkol zdolat trať v délce 
3  580 m, a  to v  co nejkratším 
čase. Na trase bylo rozmístěno 
osm stanovišť. Soutěžící plnili 
nejrůznější disciplíny, jako na-
příklad střelba z  praku na cíl, 
práce s  mapou, zdolání úseku 
chůzí na laně a další. Nechyběly 
ani vědomostní úkoly. Za ne-
splnění sbírali závodníci trestné 
body. Za 1 bod se přičítalo 30 
sec. k běžeckému času. 

 Závodu se zúčastnilo osm 
základních škol. Nejpočetněj-
ší byla kategorie sedmých tříd 
v  počtu 15 družstev. Násle-
dovala kategorie osmých tříd, 
v  počtu 12 družstev a  nejmé-
ně zastoupená byla katego-
rie devátých tříd, v  počtu 11 
družstev. Dvanácté nebylo 
úplné, jelikož dorazili jen tři 

soutěžící, a  proto nemohli být 
zařazení do soutěže. Přesto 
projevili sportovního ducha 
a  trať si vyzkoušeli i  se všemi 
úkoly. V  průběhu dopoledne 
se na startu vystřídalo celkem 
155 dětí. Slavnostního zahá-
jení branného závodu se ujal 
primátor Statutárního města 
Prostějova Miroslav Pišťák. Po 
poledni vítězové z každé kate-
gorie obdrželi z rukou paní ná-
městkyně Mgr. Ivany Hemer-

kové pohár i věcné ceny. Nikdo 
neodešel s prázdnou.

Na úplný závěr soutěže do-
stalo každé družstvo žáků 
za odměnu pizzu a  drobné 
dárky. Velké poděkování pa-
tří provozovateli občerstvení 
u  Abrahámka za vstřícnost 
a poskytnutí tamějších prostor. 
V  neposlední řadě děkujeme 
i  studentkám Střední zdravot-
nické školy Prostějov za zdra-
votnický dozor. 

A jak soutěž dopadla? Zde je 
umístění na prvních třech mís-
tech:

Kategorie sedmých tříd

1.místo 
 ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri-

chova 60 třída 7.B
Kateřina Burgetová, Domi-

nika Ponížilová, Adam Černý, 
Marek Micka

2.místo 
 ZŠ Prostějov, ul. Vl. Maja-

kovského třída 7.A
Klára Vymazalová, Vanessa 

Ivanková, Patrik Streit, Michal 
Horil

3.místo
 ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty 

třída 7.B
Martin Hanták, Marek Ma-

šek, Gabriela Přikrylová, Anna 
Krátká

Kategorie osmých tříd

1.místo 
 ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri-

chova 60 třída 8.A
Laura Šobrová, Sára Hraba-

lová, Jakub Páleník, Jakub Zdo-
bina

 2.místa 
 ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty 

třída 8.B
Andrea Kučerová, Klára Dvo-

řáčková, Jiří Jašíček, Petr Gerneš

3.místo
 ZŠ a MŠ Prostějov, Palacké-

ho tř.14 třída 8.B
Terezie Ondroušková, Na-

tálie Šterclová, David Vykopal, 
Michal Glacner

Kategorie devátých tříd

1.místo 
ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty 

třída 9.A
Petra Šišmová, Alexandra 

Ejemová, Daniel Halenka, 
Adam Jurníček

2.místo 
ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého 

tř.14 třída 9.C
Stanislav Přikryl, Jakub Berg, 

Kristýna Nováková, Anna Po-
spíšilová

3.místo
 RG a ZŠ města Prostějov tří-

da 9.B
Michaela Sonnevendová, 

Dominika Reková, Patrik Fica, 
Jan Havel
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Připomínáme změny časů projekcí 
v prázdninových měsících!!!
SOBOTA 1. LISTOPADU

17.30 Mezi náhrobními kameny am. detek. thriller
V hl. rolích: L. Neeson, D. Stevens
Režie: Scott Frank, 113 min., premiéra, pro mládež 
do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Falešní poldové  americká komedie
V hl. rolích: J. Johnson, D. Waynas Jr. R. Riggle aj.
Režie: Luke Greenfield, 104 min., české titulky, premi-
éra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

NEDěLE 2. LISTOPADU
17.30 Mezi náhrobními kameny
20.00 Falešní poldové

PONDěLí 3. LISTOPADU
14.00 Bijásek – Velká oříšková loupež
Kanada 2013, 86 min., český dabing
Režie: Peter Lepeniotis
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSKU!!!
17.00 Hunger Games: Vražedná pomsta
 americké akční sci-fi
V  hl. rolích: J. Lawrenceová, J. Hutscherson, ad., 
režie: Francis Lawrence, 146 min., české titulky, re-
príza, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 90 Kč
20.00 Mapy ke hvězdám  koprodukční film
V hl. rolích: J. Moore, Mia Wasikowska aj.
Režie: David Cronnenberg, 111 min., české titulky, pre-
miéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

ÚTERý 4. LISTOPADU
14.00 Bijásek – Velká oříšková loupež
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSKU!!!
17.30 Století Miroslava Zikmunda - Art
 film český životopisný film
Režie: Petr Horký, 75 minut, repríza, mládeži pří-
stupný, Vstupné 90 Kč
20.00 Mapy ke hvězdám

STŘEDA 5. LISTOPADU
17.30 Hunger Games: Vražedná pomsta
20.00 Mapy ke hvězdám

ČTVRTEK 6. LISTOPADU
17.30 Pohádkář  česká moderní lovestory
V hl. rolích: E. Herzigová, J. Macháček, A. Geislerová, 
M. Hádek. Režie Vladimír Michálek, 90min., premi-
éra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 140 Kč
20.00 Pohádkář

PÁTEK 7. LISTOPADU
15.30 Včelka Mája  německý animovaný film
Režie: Alexs Stadermann, Simon Pickard, 79 min., 
český dabing, premiéra, mládeži přístupný.
17.30 Pohádkář
20.00 Annabelle  americký horror
V hl. rolích: A. Harris, B. Hove, režie: J. R. Leonetti, 
95 min., repríza, ŠUP, mládeži do 15 let nepřístup-
ný, vstupné 100 Kč

SOBOTA 8. LISTOPADU
15.30 Včelka Mája 3D
17.30 Včelka Mája 3D
20.00 Pohádkář

NEDěLE 9. LISTOPADU
15.30 Včelka Mája 3D
17.30 Včelka Mája 3D
20.00 Pohádkář

PONDěLí 10. LISTOPADU
17.30 Pohádkář
20.00 Interstellar  americké akční sci-fi
V hl. rolích: M. McConaughey, A. Hathaway, M.Caine, 
režie: Christopher Nolan, 169 min., české titulky, premi-
éra, pro mládež do 12 let nevhodný vstupné 110 Kč

ÚTERý 11. LISTOPADU
17.30 Zmizení Eleanor Rigbyové: ON
 americké filmové drama
Dvojí pohled na jeden vztah ve dvou filmech….
V hl. rolích: J. McAvoy, J. Chastain aj., režie: Ned Benson
89 min., české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 110 Kč / při zakoupení lístků na 
oba tituly 80 Kč
20.00 Interstellar

STŘEDA 12. LISTOPADU
17.30 Zmizení Eleanor Rigbyové: ON
20.00 Interstellar

ČTVRTEK 13. LISTOPADU
N e p r o m í t á m e

PÁTEK 14. LISTOPADU
19.00 SLAVNOSTNí PREMIÉRA FILMU
Živá zapřažená krása – Josefkol 2014 
 český dokumentární film
Mezinárodní setkání v Čechách pod Kosířem, které 
souvisí se známým Muzeem kočárů a jeho všestran-
nými aktivitami – to je námětem dokumentu
Režie: Pavel Surma, 60 min mládeži přístupný, 
vstupné 50 Kč

SOBOTA 15. LISTOPADU
15.30 Magické stříbro – Hledání kouzelného rohu 
 norská pohádka
Režie: Arne Lindter Naess, český dabing, mládeži přístupný
17.30 John Wick  americký akční thriller
Naštvat Keanu Reevese se zkrátka nevyplácí!!!
V hl. rolích: K. Reeves, W. Dafoe, aj., režie: Chad 
Stahelski, 96 min., české titulky, premiéra, pro mlá-
dež do 12 let nevhodný,vstupné 110 Kč
20.00 Železná srdce  americký válečný film
Vražedná mise v týlu nepřítele
V hl. rolích: B. Pitt, S. La Beouf, M. Peńa, J. Bernat aj.
Režie: David Ayerm 135 min., české titulky, premi-
éra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 140 Kč

NEDěLE 16. LISTOPADU
15.30 Magické stříbro – Hledání ztraceného rohu
17.30 John Wick
20.00 Železná srdce

PONDěLí 17. LISTOPADU
17.30 John Wick
20.00 Zmizení Eleanor Rigbyové: ONA
 americké filmové drama
V hl. rolích: J. McAvoy, J. Chastain aj., režie: Ned Benson
100 min., české titulky, premiéra, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 110 Kč / při zakoupení líst-
ků na oba tituly 80 Kč

ÚTERý 18. LISTOPADU
17.30 Železná srdce
20.00 Zmizení Eleanor Rigbyové - ONA

Další lákavý záznam z MET je tady!!! 
Poprvé naše národní opera!!!

STŘEDA 19. LISTOPADU
18.00 Antonín Dvořák: Rusalka
Délka představení:  3  hodiny 15min, 2 přestávky, 
opera zazní v češtině, v záznamu jsou použity ang-
lické a české titulky, vstupné 300 Kč

ČTVRTEK 20. LISTOPADU
17.30 Hunger Games – Síla vzdoru I. 
Oheň září jasněji v temnotě… americké akční sci-fi
V  hl. rolích: J. Lawrence, J. Hutscherson. L. 
Hemswort  aj. režie: Francis Lawrence, české ti-
tulky, premiéra, pro mládež do 12  let nevhodný, 
vstupné 110 Kč
20.00 Hunger Games – Síla vzdoru I.

PÁTEK 21. LISTOPADU
17.30 Hunger Games – Síla vzdoru I
20.00 Jessabelle  americký horror
Horor od režiséra SAW VI a SAW 3D!
Režie: Kevin Greutert, 89 min., premiéra, české ti-
tulky, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč

SOBOTA 22. LISTOPADU
17.30 Hunger Games – Síla vzdoru I
20.00 Jessabelle

NEDěLE 23. LISTOPADU
17.30 Hunger Games – Síla vzdoru I.
20.00 Get On Up – Příběh Jamese Browna
Svět jej zná jako Mr. Dynamit! am. filmové drama
V  hl. rolích: Ch. Boseman, V. Davis, D.Aykroyd,  
N. Ellis, režie: Tate Taylor, 139 min., české titulky, pre-
miéra, pro mládež do 12 let nevhodný, Vstupné 110 Kč

PONDěLí 24. LISTOPADU
14.00 Bijásek – Ať žijí rytíři 
ČR 2009, 105 min., český dabing
Režie: Karel Janák
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSKU!!!
17.30 My2  česká velkoměstská filmová romance
V  hl. rolích: J. Plodková, O. Nosálek, M. Stein-
masslová, L. Sobota, A. Mišík aj., režie: Slobodan-
ka Radun, Graham, premiéra, mládeži přístupný, 
vstupné 100 Kč
20.00 Get On Up – Příběh Jamese Browna

ÚTERý 25. LISTOPADU
14.00 Bijásek – Ať žijí rytíři 
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSKU!!!
17.30 My2
20.00 Frank - Art film irsko-britská hudební komedie
V hl. rolích: M. Fassbender, M. Gyllenhaal ad.
Režie: Lenny Abrahamson, 95 min., české titulky, 
premiéra, vstupné 95 Kč

STŘEDA 26. LISTOPADU
17.30 My2
20.00 Get On Up – Příběh Jamese Browna

ČTVRTEK 27. LISTOPADU
17.30 Šéfové na zabití 2  americká komedie
V hl. rolích: J. Bateman, J. Sudekis, J. Aniston, K. Spa-
cey aj., režie: Sean Anders, 108 min., české titulky, pre-
miéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Šéfové na zabití 2

PÁTEK 28. LISTOPADU
15.30 Tučňáci z Madagaskaru  am. anim. film
Superšpióni se nerodí – oni se líhnou!
Režie: Eric Darnell, Simon Smith, český dabing, pre-
miéra, mládeži přístupný, vstupné 125 Kč
17.30 Šéfové na zabití 2
20.00 Ouija  americký horor
Režie: Stiles White, 9 min., české titulky, premiéra
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

SOBOTA 29. LISTOPADU
15.30 Tučňáci z Madagaskaru 3D
Vstupné 140 Kč
17.30 Šéfové na zabití 2
20.00 Ouija

NEDěLE 30. LISTOPADU
10.00 Adventní filmové dívánky - Splněná přání
Nepřetržitá dopolední projekce krátkých filmů 
pro nejmenší diváky!!!
 Vstupné 20 Kč
15.30 Tučňáci z Madagaskaru 3D
17.30 Tučňáci z Madagaskaru 3D
20.00 Šéfové na zabití 2

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!

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

SOBOTA 1. LISTOPADU
15.00 Cvrček a spol. 
vstupné 20 Kč  pásmo pohádek
17.30 Kráska a Zvíře  
 francouzský fantasy film
V hl.rolích L. Seydoux a V. Cassel
Režie: Christophe Gans, 112 min., 
český dabing, repríza, mládeži přístup-
ný vstupné 40 Kč
20.00 Koleje osudu  am. vál. drama
V hl. rolích: N. Kidman, C. Firth aj.
Režie: Jonathan Teplitzky, 116 minut, 
repríza, pro mládež do 12 let nevhod-
ný, vstupné 80 Kč

SOBOTA 8. LISTOPADU
15.00 Kamarád kapříků 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Tři oříšky pro Popelku 
Kultovní český film, který okouzluje 
další a další generace.
V hl.rolích L. Šafránková, P. Trávníček
Režie: Václav Vorlíček, 75 min., reprí-
za, mládeži přístupný vstupné 20 Kč
20.00 Blízko od sebe  am. tragikom.
V hl.rolích M. Streep, J. Roberts aj.
Režie: John Wells, 130 min., české ti-
tulky, premiéra, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 80 Kč

STŘEDA 12. LISTOPADU
15.00 Bio Senior – Anna Karenina 
 americké romantické drama
V  hl.rolích K. Knightley, J. Law, M. 
Macfayden, K. Macdonald aj. režie: Joe 
Wright, 130 min., české titulky, pro mlá-
dež do 12 let nevhodný, vstupné 35 Kč

SOBOTA 15. LISTOPADU
15.00 Krušnohorské pohádky 
vstupné 20 Kč  pásmo pohádek
17.30 Ptačí úlet  
 americký animovaný rodinný film
Režier: Jimmy Hayward, 85 min., čes-
ký dabing, premiéra, mládeži přístup-
ný, vstupné 40 Kč
20.00 Pompeje 3D americký akční film
V hl. rolích: K.Harrington aj.
Režie: Paul W. S. Anderson, 102 min., 
český dabing, repríza, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 130 Kč

SOBOTA 22. LISTOPADU
15.00 Krtek o vánocích 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Asterix a  Obelix ve službách 
jejího veličenstva
V hl.rolích G. Depardieu, E. Baer aj.
Režie: Laurent Tirard, 125 min., čes-
ký dabing, repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 40 Kč
20.00 Need for Speed  
 americký akční film
V hl.rolích A. Paul, D. Cooper, M. Ke-
aton režie: Scott Waugh, 103 min., re-
príza, mládeži přístupný, vstupné 80 Kč

Prostějovská zima 2014!!!
SOBOTA 29. LISTOPADU

8.30 O mašince  pásmo pohádek
10.00 Dešťová víla  čes. film. pohádka
V hl.rolích: V. Kerekésová, J. Gottwald 
režie: Milan Cieslar, 96 min., repríza, 
mládeži přístupný, vstup volný
 dobrodružný film

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

Kultura
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 ZUŠ Vl. Ambrose - výtvarný obor 
vyhlašuje okresní výtvarnou soutìž na téma

Stroje a strojky na ...
Soutìž je urèena žákùm MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ v okrese Prostìjov ve vìku 
od 5 do 18 let.

Námìt: Inspirovat se mùžete technikou a vynálezy - známými i neznámými.
              Výtvarné øešení práce lze propojit s textem, mùže být souèástí    
              kompozice a  vzájemnì ji doplòovat.

Výtvarné techniky: kresba, grafika, PC grafika, koláž, dekoláž,         
                                  kombinované a autorské techniky,
                                  prostorové práce a objekty z hlíny, papíru

Uzávìrka: støeda 3.12. 2014

Oznaèení výtvarných prací:  - jméno a pøíjmení
                                                 - vìk
                                                 - název školy 
                                                 - emailové spojení školy (na tuto adresu budou pozdìji  
                                                                                                              zaslány informace o výsledcích)

                        Slavnostní vernisáž - ètvrtek  8. ledna 2015 - 16:30 hodin 
                        v prostorách výtvarného oboru ZUŠ Vl. Ambrose, Vápenice 3, 
                                 Prostìjov.

                                                        Informace na: 582 35 17 52
                                                                                  zusvapenice@seznam.cz
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Zřízení Městské  hudební a zpěvní školy povoleno!
Koncert ke 125. výročí založení Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose

Když se 5. září 1889 na pro-
stějovských nárožích objevila 
německo-česká vyhláška, kte-
rá povolovala zřízení Městské 
hudební a zpěvní školy, nikdo 
ze ctihodných občanů si ne-
dovedl představit, že v  roce 
2014 se bude slavit její 125. 
výročí.

Návrh na zřízení školy podal 
mladý hudebník Ezechiel Am-
bros a v prvním roce působení 
školy se vyučovalo zpěvu a hře 
na smyčcové nástroje a na fou-
kací nástroje.

V  prvním školním roce na-
vštěvovalo školu 84 žáků, v roce 
1915 již 320.

Dnes má Základní umělec-
ká škola Vladimíra Ambrose 
v  Prostějově 4 obory – hudeb-
ní, taneční, výtvarný a literárně 
dramatický a  loňský školní rok 
se učilo ve škole přes 1400 žáků.

Nejprve byla výuka organizo-
vána ve třídách obecné školy na 
Rudolfově náměstí (dnes nám. 

E. Husserleho), pak ve Škol-
ní ulici, dále v  ul. na Vápenici 
a v roce 1931 byla škola přemís-
těna do bývalého internátu ob-
chodní akademie v  Kravařově 
ul. č. 14, v níž je sídlo školy do 
dnes.

Výtvarný obor však od roku 
2008 využívá zrekonstruovaných 
učeben na ul. Vápenice a Taneční 
obor spolu s Literárně dramatic-
kým oborem se v roce 2012 usíd-
lil v nově opravených prostorách 
zámku na Pernštýnském nám. 

Činnost ZUŠ V. Ambrose 
v  roce 2014 je rozmanitá. Na 
škole působí řada souborů: 
dechový orchestr, kytarový 
soubor, smyčcový soubor, ko-
morní orchestr, soubor zob-
cových fléten, akordeonový 
soubor a  pěvecký sbor. Kaž-
doročně škola pořádá ve spo-
lupráci s  Městským divadlem 
dva  festivaly -  Prostějovské 
dny hudby a divadelní festival 
MEDart.   

Vyjmenovat všechny úspěchy, 
kterých za 125 let svého působe-
ní škola dosáhla, není možné.

A  tak připomeňme alespoň 
to nejzásadnější, čeho žáci do-
sáhli v loňském školním roce.

Je potěšující, že žáci a studen-
ti Hudebního oboru se kaž-
doročně umísťují na předních 
místech v celostátních kolech.

V interpretační soutěži Karla 
Ditterse ve Vidnavě si kvartet 
klarinetů odvezl Cenu za nej-
lepší interpretaci skladby a titul 
Laureáta soutěže.  

Dechovému orchestru, pod 
vedením Rudolfa Proseckého, 
byla ku příležitosti 10. výročí 
vzniku tohoto tělesa předána 
Cena za výchovu mládeže a re-
prezentaci města České republi-
ky i v zahraničí. 

Taneční obor získal v  Kraj-
ské postupové přehlídce dět-
ských skupin scénického tance 
i  v  Krajské postupové přehlíd-
ce tance mládeže a  dospělých 

Ceny poroty a  v  Přehlídce Ta-
neční učitel roku 2013 nomina-
ci na finálový večer.

Žáci Literárně dramatického 
oboru dosáhli nejvyšších oce-
nění v  soutěžích Dětská scéna 
a  v  Celostátním kole soutěže 
literárně dramatických oborů 
v  sólovém projevu v Uherském 
Hradišti.

Největšího ocenění v  loň-
ském roce se dostalo žákům 

a pedagogům Výtvarného obo-
ru ZUŠ, který si z Mezinárodní 
dětské výtvarné soutěže v Lidi-
cích přivezl nejvyšší cenu pro 
školy udělené porotou – Cenu 
poroty pro školu a několik Me-
dailí.  

Základní umělecká škola 
Vladimíra Ambrose v Prostějo-
vě bude své založení oslavovat 
koncertem v Městském divadle 
23. listopadu 2014 v 17 hodin.

Základní umělecká škola 
V. Ambrose v Prostějově

Kravařova 14, telefon: 582 406 050
ŘÍJEN 2014

VÝTVARNÝ OBOR 
17. 10. – 28. 11. 2014 Galerie Linka, Kravařova 14 

Na věky věkův… – Vendula Burgrová
Výstava z cyklu „Bývalí žáci ZUŠ se představují“

Expozice fotografií zasvěcená divadelnímu souboru  
Bombičky při ZUŠ.

Vernisáž se koná 17. 10. v 16.30 hod.
Vyhlášení výtvarné soutěže na téma Stroje a strojky…

HUDEBNÍ OBOR
Zřízení Městské hudební a zpěvní školy povoleno!

Koncert ke 125. výročí založení ZUŠ Vladimíra Ambrose
23. 11. 2014 v 17.00 hod. – sál Městského divadla

Besídky žáků v 17.00 hod. sál ZUŠ
13.,18.,20.,25.,26. 11. 2014

Koncert starších žáků 
19. 11. 2014 v 17.00 hod. v sále ZUŠ  

Vánoční koncert Dechového orchestru ZUŠ Vladimíra Ambrose
3. 12. 2014 v 18.00 hod v kostele Povýšení svatého Kříže

Organizace Podané ruce – osobní 
asistence tímto děkuje Statutárnímu 
městu Prostějovu za poskytnutí ve-
řejné finanční podpory na rok 2014. 
Částku jsme dle smlouvy využili na 
pokrytí nákladů osobních asistentů 
pracujících pro klienty v  Prostějově. 
Organizace Podané ruce – osobní asi-
stence poskytuje občanům Statutár-
ního města Prostějova služby osobní 
asistence osobám se zdravotním po-
stižením a seniorům již od roku 2007. 
Díky finanční pomoci města jsme 

mohli také v roce 2014 zajistit veškeré 
potřeby u  našich klientů v  rozsahu, 
v jakém požadují. 

Děkujeme Vám za přízeň, kterou 
jste naší organizaci projevili. 

Bc. Eliška Dvorská, Dis.
sociální a administrativní 

pracovník 
Podané ruce – osobní asistence

777 011 745
Polišenského 4467/3, Prostějov
osa.prostejov@podaneruce.eu

www.podaneruce.eu

PODĚKOVÁNÍ
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40. výroèí  vzniku HaDivadla připomenou 

Maryša a Bulisovy písně
Představení Maryša 

brněnského HaDivadla 
připomene ve čtvrtek 20. 
listopadu čtyřicet let od 
založení tohoto souboru. 
Divadlo, které již třicet 
let působí v  Brně, vzniklo 
v  roce 1974 právě v  Pros-
tějově. U  jeho zrodu stál 
režisér Svatopluk Vála 
a  dramaturg Josef Koval-
čuk, další významnou po-
stavou, která ovlivnila tvář 
souboru, byl tehdy Arnošt 
Goldflam. 

Diváky i  kritikou oce-
ňovaná Maryša začíná v 19 
hodin a zhlédnou ji předpla-
titelé skupiny 5P. „Pozvánku 
k setkání u příležitosti výročí 
založení HaDivadla obdrží 
samozřejmě všichni, kdo 

měli nebo stále mají s tímto 
souborem cokoliv společné-
ho,“ uvedla ředitelka Měst-
ského divadla v  Prostějově 
Jana Maršálková. 

Pořad Písně Jiřího Bulise, 
který je v komorním prosto-
ru za oponou na programu 
v  pátek 21. listopadu v  18 
hodin, bude pohlazením pro 
všechny obdivovatele tohoto 
hudebního skladatele. „Jiří 
Bulis napsal hudbu k něko-
lika inscenacím HaDivadla. 
Jeho písně berou za srdce 
a soubor již roky uvádí pís-
ňový vzpomínkový pořad 
na tohoto předčasně zesnu-
lého skvělého muzikanta,“ 
řekla ředitelka divadla.

HaDivadlo  navázalo na 
hnutí studiových divadel 

ze 60. let minulého století. 
Vyhraněnou poetikou pat-
řilo k  nejpozoruhodnějším 
českým scénám 60. a 80. let. 
Zatímco divadelní zájezdy 
ve velkých městech se setká-
valy s mimořádnou odezvou 
u publika i divadelních od-
borníků, v rodném Prostějo-
vě byl ohlas tohoto ansámb-
lu poněkud problematický.

Po deseti letech HaDiva-
dlo Prostějov opustilo a dod-
nes je jednou z předních br-
něnských scén. 

Brno má již výroční osla-
vy za sebou – uskutečnily se 
v polovině září na brněnské 
přehradě pod názvem LET 
40. Dvouhodinovým pořa-
dem připomněl divadelní 
jubileum koncem září také 

Radůza zazpívá v Prostějově, 
zazní i písně z nového alba

Koncert Radůzy - prv-
ní dámy českého písnič-
kářství a  trojnásobné dr-
žitelky prestižní hudební 
ceny Anděl - chystá na 
středu 12. listopadu v  19 
hodin  Městském divadlo 
v Prostějově.

Na koncertě s  kape-
lou zazní kromě skladeb 
z nového alba i „Radůzi-
na klasika“, bez níž si její 
vystoupení nelze před-
stavit.

Na jaře vydala Radůza 
přelomové album s  ná-
zvem Gaia. V  autorských 
písních rozkládá svět opti-
kou svého vidění na atomy, 
aby z nich na jiném místě 
a v jiném čase složila nové 
zvuky, příběhy a  obrazy. 
Slova jejích písní se chovají 
nečekaně, vtáhnou poslu-
chače do svébytného světa, 
kterým nelze projít beze 
změny. 

“Prošla jsem za posled-

ní dva roky výraznými 
životními změnami, které 
značně ovlivnily můj po-
hled na svět, a to se samo-
zřejmě projevilo i v tvorbě. 
Své emoce teď transformuji 
jinou cestou”, popsala Ra-
důza své pohnutky.

Na rozdíl od posledního 
alba, které nahrávala zpě-
vačka živě na koncertech, 
se nyní opět vrátila do stu-
dia spolu se svou dopro-
vodnou kapelou.  -eze-

Ve středu 5. listopadu 
v 19 hodin se pódium pro-
stějovského divadla stane 
dějištěm Festivalu shake-
spearovských baletů, kte-
rým si Moravské divadlo 
Olomouc připomíná 450 
let od narození  geniální-
ho dramatika Williama 
Shakespeara. Skvělý ba-
letní ansámbl vedený Ro-
bertem Baloghem uvede 
v  Prostějově představení 
Macbeth. 

Umělecký šéf bale-
tu Moravského divadla 
Olomouc Robert Balogh 
začal o  shakespearov-
ském festivalu uvažovat 
po loňské premiéře in-
scenace Romeo a  Julie. 
„Při celém představení, 
kdy jsem byl součástí 
publika, jsem cítil, jak se 
diváci ztotožňují s  hlav-
ními představiteli dra-

matu, jak s  nimi dýcha-
jí, jak prožívají tragédii 
mladé lásky od prvního 
jednání až po dojetí se 
slzami v  očích ve finále. 
Následný aplaus vestoje 
mě přesvědčily o tom, že 
má smysl zorganizovat 
festival, který by během 
tří slavnostních večerů 
představil náš shakespea-
rovský repertoár - tedy 
balety Macbeth, Romeo 
a  Julie a  Sen noci svato-
jánské,“ uvedl Balogh.

Olomoucké publikum 
zhlédne tyto balety ve 
třech po sobě jdoucích 
dnech (20. - 22. října). 
Prostějov uvede Mac-
betha mimo předplatné 
ve středu 5. listopadu, 
balet Romeo a  Julie je 
pro předplatitelskou 
skupina A  na programu 
v pondělí 8. prosince.

„Šéf baletu Balogh 
chtěl Macbetha odehrát 
původně na Helfštýně, 
nakonec si však jako 
dějiště zvolil divadlo 
v Prostějově. V jeho roz-
hodnutí určitě sehrála 
roli dlouhodobá dobrá 
spolupráce s  naším di-
vadlem, ale i vřelé publi-
kum, které olomouckým 
tanečníkům již dvakrát 
aplaudovalo při baletním 
večeru na nádvoří plum-
lovského zámku,“ uvedla 
ředitelka Městského di-
vadla v  Prostějově Jana 
Maršálková. 

Vstupenky na mi-
mořádné baletní před-
stavení jsou k  dispozici 
v divadelní pokladně, dr-
žitelé všech typů abonen-
tek Městského divadla 
v Prostějově mají padesá-
tiprocentní slevu. -eze-

Baletní představení Macbeth připomene 

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

do 23. 11.     GENDER
Tímto vás zveme na jedinečnou událost – derniéru, kde uvidíte ne-
jen velkoformátové fotografie Jakuba Svobody, ale i módní přehlíd-
ku vybraných modelů od návrhářů (Hana Prchalová, Miroslav Rajtr, 
Michaela Mazalová, Martina Jakubíčková, Martin Kelbl...), klavírní 
performance Michaely Mazalové, talentovaného hudebníka Matěje 
Slámu, oficiální video k projektu a video-performance Jany Zimčíko-
vé, která řeší podobná témata ve svých pracích.
Derniéra nevyžaduje žádný dresscode. Každý může přijít v tom, 
v čem se cítí nejlépe, v čem nejvíce vyjádří svoji osobnost (i o tom 
Gender je). Prostor bude zaplněný pozitivní energií a lidmi, kteří 
milují módu, hudbu, umění a snaží se bojovat o lepší svět. Proto si 
přijďte užít uvolněnou atmosféru plnou skvělých lidí 20. 11. v 18 hod. 
do hlavní budovy Muzea a galerie v Prostějově, nám. T. G. M. 2.

do 23. 11.     LIBOR JAROŠ - Tanec se štětci
Tvorba tohoto umělce se vždy pohybovala na poměrně dramatickém 
rozhraní – jeho malby se tematicky velmi často dotýkaly duchovních 
hodnot a neskrývaly umělcovo křesťanské cítění, současně však byla 
jejich vizualita velmi silně odvozena od fyzických kvalit materiálu. 

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

Od pátku 28. listopadu bude v hlavní budově muzea zpřístupněn zce-
la mimořádný exkluzívní výtvarný projekt, kterým vyvrcholí letošní 
výstavní sezóna a současně bude předvánočním dárkem všem milov-
níkům umění. Pod názvem Emil Filla – Pozoruhodná osobnost české-
ho výtvarného umění se představí kolekce olejomaleb a plastik jedné 
z nejvýznamnějších osobností českého umění 1. poloviny 20. století.
Do Prostějova bude přivezeno více než sto exponátů, které v retro-
spektivě mapují jednotlivé fáze kubismu především v početných 
umělcových zátiších, ukázky z cyklu Boje a zápasy, Písně a balady 
i závěrečné realistické krajinářské tvorby.
Obrazy budou zapůjčeny ze sbírek mnoha prestižních galerií a muzeí 
České republiky a zájemci si je budou moci prohlédnout do 1. února 
příštího roku.

TAJEMNÉ PUTOVÁNÍ PRAVĚKEM
pro děti od 5 do 10 let a jejich rodiče

Povídání o tom, jak lidé bydleli, čím se živili, děti si vyzkouší drtit 
obilí na zrnotěrce, vyrobí si misku, ozdobu nebo si vymodelují 

jednoduchou pravěkou sošku. Na návštěvníky bude čekat spoustu 
překvapení a zajímavých úkolů.V pátek  7.  11.  od  17.00  do  19.00 
hodin. Je nutné se přihlásit na tel. čísle: 605 477 147, nebo na email: 
jhanusova@volny.cz, podrobnější informace budou následně zaslány.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

do 30. 11.     Drahanská vrchovina a...
Markéta Dvořáková, Vladimíra Jašková, Martin Kováček, 
Tomáš Lehotský, Josef Plaček, Hynek Skořepa, Eva Zatloukalová
Hluboké neprostupné lesy, strmé žleby, kvetoucí louky a pastviny na-
bízejí řadu přírodovědných zajímavostí. K nim patří kromě stromů, 
rostlin, mechorostů a zajímavých kamenů různého stáří také zvěř, 
ptactvo a hmyz.
Motýly a další ekologicky a ochranářsky zajímavé druhy bezobrat-
lých živočichů obývajících Drahanskou vrchovinu představí na mu-
zejním podvečeru dne 20.  listopadu  v  16,30 hodin RNDr. Alois 
Čelechovský, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci. O tom, že na první pohled nenápadné mechorosty  před-
čí často svou krásou a rozmanitostí běžné rostliny návštěvníky pod-
večera přesvědčí další přednášející, jeden z autorů výstavy, botanik 
a lesník Ing. Josef Plaček. 
Muzejní podvečer proběhne přímo ve výstavních prostorách Špalíč-
ku, Uprkova 18, kde je nainstalována výstava o Drahanské vrchovině.

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 ad-
ventní 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.

V rámci cyklu koncertů, výstav a besed 
HUDBOU PROTI ZAPOMNĚNÍ 
k 25. výročí listopadové revoluce v Prostějově 
a ve spolupráci s realizačním týmem projektu 

3. 11. – 26. 11.
Život všední před listopadem ́89

Výstava fotografií a artefaktů dokumentující předlistopadové období.
Výstava bude otevřena vernisáží 3. 11. v 17.30 hod. úvodním slovem 
doc. PhDr. Jan Roubala.
Po zahájení výstavy uvede Jan Rejžek Listopadový kaleidoskop – 
hudební pořad s komentářem ke společenskému a kulturnímu vývoji 
po roce 1989. 

26. 11. v 17,00 hodin
„Unavená demokracie a co s tím“ 
pohledem polistopadové generace

Beseda  s úvodní přednáškou Mgr. et  Mgr. Jakuba Lyska z Katedry 
politologie FF UP  Olomouc, jehož generace již vnímá komunismus 
a demokracii na základě odlišných zkušeností.

www.muzeumpv.cz

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

.
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PŘEDNÁŠKA:
6. 11. (čtvrtek) v 18,00 HOD. – ETUDY ZE ŽIVOTA 
OSAMĚLÉ HVĚZDY ANEB PROČ JSOU HVĚZDY 
TAKOVÉ JAKÉ JSOU?

prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. 

Kdy se projdeme po povrchu nějaké hvězdy a jak by dopadl expe-
riment s žáruvzdorným kosmonautem? Proč se hvězdy nezhroutí 
do sebe a proč jsou uvnitř takové horké? Proč vlastně svítí? Může 
hvězda vychladnout? A co je to vlastně za hvězdu u které žijeme? 
Co už má naše nejbližší hvězda za sebou a co ji ještě čeká? Nejenom 
o tom, ale i mnoho dalšího o tělesech, z jejichž popela jsme sami 
povstali, se dozvíte v přednášce prof. RNDr. Zdeňka Mikuláška, CSc. 
(*1947), nestora české astronomie, dlouholetého ředitele Hvězdárny 
a planetária Mikuláše Koperníka v Brně, dnes profesora Ústavu teo-
retické fyziky Masarykovy univerzity v Brně.
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  A  NOČNÍ  POZOROVÁNÍ  HVĚZDNÉ  OBLOHY 
DALEKOHLEDY se konají každé pondělí, čtvrtek a pátek od 18:30 
do 19,30 hodin a ve středu od 17,30 do 18,30 hodin. 
Ve čtvrtek 6. 11. se pozorování koná po ukončení přednášky a v pon-
dělí 17. 11. je státní svátek a hvězdárna je zavřená.
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, 
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND:
8. 11. (sobota) a 9. 11. (neděle)
Během Astronomického víkendu je možné navštívit Astronomické 
oddělení (hvězdárnu) a zúčastnit se pozorování Slunce od 14,00 ho-
din a pozorování večerní hvězdné oblohy od 18,30 hodin.
Soutěž pro děti 
V neděli 9. 11. v 15,00 hodin soutěž pro děti z cyklu soutěží „SOU-
HVĚZDÍ“- PODZIMNÍ OBLOHA. Soutěži bude předcházet povídá-
ní o podzimní noční obloze. O souhvězdích a viditelných planetách.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

POHÁDKOVÉ STŘEDY PRO DĚTI:
BRNĚNSKÁ MĚSÍČNÍ POHÁDKA

Pohádku uvádíme každou listo-
padovou středu v 15,30 hodin.
Dva kamarádi, Kryšpín a Imanuel, 
chtějí očistit špinavý Měsíc. 
Když se jim to podaří, hledají 
místo kam s ním, aby se znovu 
neušpinil. Umístí ho na oblohu, 
daleku od smogu, špíny a kouře, 
který uniká z továrních komínů.
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 každou středu od 16,30 hodin. 
Obsahem listopadových setkání bude seznámení se sluneční sousta-
vou. Za vhodných podmínek doplněno pozorováním Měsíce, planet 
a souhvězdí. Pololetní poplatek 200 Kč.

XLIV. ROČNÍK KLUBU GEMINI
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. Podrobné informace lze získat na telefonu 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.

TOURFILM 2014
47. ročník mezinárodního filmového festi-
valu turistických filmů a videí se uskuteč-
ní 9. – 11. října 2014 v Karlových Varech. 
TOURFILM je nejstarší filmový festival 
turistických filmů na světě (http://www.
tourfilm.cz). Prostějovská hvězdárna je je-
diná v republice, která převážnou část sou-

těžních a především vítězných snímků reprízuje. Letos se tak stane 
po třiadvacáté a to 25. 11. – 30. 11. vždy v 17,00 hodin. Přehled kon-
krétně nabízených snímků bude zveřejněn na plakátech, našich www 
stránkách a získáte je i telefonicky. Z pochopitelných důvodů až těsně 
před termínem. 
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

Změna programu vyhrazena.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ - 
HVĚZDÁRNA

Kolářovy sady 3348
796 01 Prostějov
Tel.:582 344 130
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Přijměte pozvání na koncert  

EDGAR - BALADY
kytara, zpěv

který se ukuteční v sobotu 29.11. 2014 
v 19 hodin

v Paxu na Brněnské ulici v Prostějově 
vedle kostela sv.Cyrila a sv. Metoděje
Na setkání se těší Zuzana Bartošová

BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ, 
ANEB LAMPIONOVÁ  

CESTA ZA PANEM MYSLIVCEM
13. ročník akce pro celou rodi-
nu. Lampiony a krmení pro les-
ní zvěř s sebou!
čtvrtek 6. 11. 2014 - sraz 16.45 
-17.00 hod. před MC Cipísek, 
sídl. Svobody 6
Akce se koná pod záštitou 1. 
náměstka Olomouckého kraje 
Aloise Mačáka.

EMOCE V ŽIVOTě DěTí 
I RODIČŮ

seminář pro rodiče, sobota 8.11. 
2014 9.00-12.00 hod.
Emoce hrají zásadní roli v na-
šich životech. A jakou roli hraje 
vztek, smutek nebo radost ve 
výchově? Jak zvládat negativní 
emoce a jak to naučit děti? Při-
jďte načerpat informace, zážitky 
a podělit se se svými zkušenost-
mi. Přihlášky co nejdříve v MC. 
Omezený počet míst.
  

VýCHOVA BEZ TRESTŮ  
A POCHVAL?

beseda pro rodiče o výchově  
a komunikaci s dětmi
úterý 18.11. 2014 v 18 hodin, 
přihlášky předem
  

JAK PODPOŘIT ZDRAVí 
PŘíRODNíMI PROSTŘEDKY 

NA PODZIM A V ZIMě?
besedy v pravidelných progra-
mech dle rozpisu skupin 
  

INDIVIDUÁLNí 
PSYCHOLOGICKÉ 

PORADENSTVí PRO DěTI
I DOSPěLÉ

konzultace s psycholožkou, ob-
sazeno - jen náhradníci

INDIVIDUÁLNí 
PORADENSTVí PRO 

ROZVOJ DěTSKÉ ŘEČI
poradenství s logopedkou a po-
radenskou psycholožkou každé 
první pondělí v měsíci dle ob-
jednání, poradenství je zdarma
  

VÁNOČNí FOCENí
čtvrtek 20. 11. 2014 a pátek 21. 
11. 2014 dle objednávky, bližší 
informace v MC
  

POHÁDKOVÉ SOBOTY 
S CIPíSKEM

1. 11. 2014 Světýlková pohádka
29. 11. 2014 Andělská pohádka
Odpoledne s pohádkou a tvoři-
vou dílnou pro rodiče s dětmi.
Listopadové soboty jsou už ob-
sazeny, zapisujeme náhradníky.

  VOLNÉ HERNY pro rodiče 
s dětmi do 5 let

herny probíhají vždy v pondělí 
15.00-17.00 hod., bez společné-
ho programu a bez předchozího 
nahlášení.    Termíny, přihlášky  
a bližší informace v MC nebo na 
www.mcprostejov.cz

Tel: 723 436 339,602 364 874 
www.facebook.com/cipisekprostejov
e-mail: mcprostejov@centrum.cz,

  Projekt je realizován za 
podpory Statutárního města 

Prostějova, Olomouckého 
kraje a MPSV.

MC Cipísek- komunitní 
centrum pro rodinu

Program MC Cipísek na listopad

Pondělí 3.11.2014 v 17:00
podkrovní sálMěstské knihovny Prostějov

Diskusní!večer!s!Danielem!Haslingeremž!

RNDr.!Mojmírem!Kallusem!a!Ing.!Danielem!Žingorem

na!téma!Proč!stojíme!za!Izraelem?S

IZRAEL
DEN PRO

MĚSTO!PROSTĚJOV
www.proizrael.cz

Církev!bratrská!a
církev!Slovo!života
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DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov

10. SEZÓNA, LISTOPAD 2014
Sobota 1. listopadu v 19 hodin 

Klášterec nad Ohří
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 jeden 
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 ! ! !

Středa 5. listopadu v 19 hodin 
TESTOSTERON

(Andrzej Saramonowicz)
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Pátek 14. listopadu v 19 hodin -  Kyjov
TESTOSTERON 

(Andrzej Saramonowicz)
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Středa 26. listopadu v 19 hodin
BASKERVILLSKÁ BESTIE 

(Arthur Conan Doyle, 
Aleš Procházka a kol.) 

Sherlock Holmes a  doktor Watson na stra-
ně dobra. Proti nim stojí záhadná bestie, která 
uprostřed ponuré krajiny plné močálů terorizuje 
rod Baskervillů. Dokáže si doktor Watson po-
radit s  metodou dedukční a  převleky slavného 
detektiva?

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

INZERCE

Prostějov/pr - Pátek 31. října je 
oficiální termín Halloweenu, svátku, 
kterým se připomíná oslava úrody, 
žní, začátku zimy. Tento svátek se 
koná v předvečer Všech svatých a  je 
tedy i  připomínkou všech blízkých, 
kteří nás opustili. Pro angličtinu 
a  její „děti“ jde o  důvod k  tradiční-
mu koledování, průvodu v  maskách 
a  připomenutí některých tradičních 
halloweenských zvyků.

V  páteční podvečer se studenti an-
gličtiny vypraví v  černo-oranžových 
kostýmech koledovat Trick-or-treat 
a v rámci koledovacích zastávek budou 
mít příležitost si zahrát strašidelné hal-
loweenské hry nebo si vyrobit některý 
z  halloweenských symbolů. Mezi tyto 
symboly patří lampy z  dýní, čaroděj-
nice, černé kočky, duchové a další. Ko-
ledování se neobejde bez zpívání, říka-
nek a strašidelných historek. 

Ať už se Halloweenem straší či ne, 
určitě nejde o svátek zlých duchů, zlo-
myslností či špatností. Halloween je 
chápán jako veselý, pozitivní, pokorný, 
byť možná extravagantní svátek, a přes-
ně v tomto duchu ho bude slavit i Ang-
ličtina pro děti. Přece si nemůžeme ne-
chat ujít jedinečný průvod v maskách!

Pokud se tedy chcete bát příjemně 
a  něco se přiučit, jste srdečně zváni. 
Angličtina vyráží v   pátek 31. 10. 
v 17:00 hodin od LC Angličtiny pro 

děti na Žižkově náměstí. TRICK-OR-
-TREAT!

DEMO HODINY A  ZÁPISY DO 
KURZŮ: 

Aktuální informace o  Angličtině 
pro děti najdete na serveru angličtiny 

www.helendoron.cz - LC Prostějov, 
nebo www.anglictinaprodetipros-
tejov. 

Nebo jednoduše napište na info@
anglictinaprodetiprostejov.cz či zavo-
lejte na tel. 604 792 446.

angličtina pro děti
od malička do 19 let

AngličtinA, která přináší 
skutečné výsledky! zápis právěteĎ+420 604 792 446
info@anglictinaprodetiprostejov.cz 

pozvánka na 
ukázkovou 
hodinu zdarMa

HDE_inzerce_137x70_PROSTEJOV.indd   1 6/30/14   6:51 PM

HELEN DORON ENGLISH - ANGLIČTINA PRO DĚTI

NA ANGLIČTINĚ STRAŠÍ! 
HALLOWEEN JE TADY!
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INZERCE

Odborná konference pro nelékařské  
zdravotnické pracovníky akreditovaná  

u České asociace sester pro obory: 
•	 všeobecná sestra
•	 porodní asistentka 
•	 zdravotní laborant
•	 asistent ochrany veřejného zdraví
•	 nutriční terapeut
•	 ortoptista
•	 zubní technik
•	 dentální hygienista
•	 zdravotnický záchranář
•	 farmaceutický asistent
•	 zdravotně sociální pracovník.
Konference se bude konat 15. listopadu 2014 (sobota) 

v 8.30 hodin na Českém červeném kříži Prostějov, Milíčova 3.

Témata a přednášející:
1/ Aromaterapie v denní praxi 
      – Mgr. Veronika Jurečková
2/ Zelené potraviny – Jiří Kousal
3/ Epileptické záchvaty -Mgr. Lenka Mroščáková
4/ První pomoc u epilepsie – Ing. Lenka Černochová
Na závěr konference bude vydáno osvědčení s 4 pasiv-

ními kredity. Poplatek 200 Kč se platí na začátku konfe-
rence, přezůvky s sebou.

Pokud máte zájem o přihlášení, napište Vaše jméno + 
datum narození na mail: prostejov@cervenykriz.eu nebo 
SMS na mobil: 723005411. Ing. Lenka Černochová

ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK Prostějov
mobil: 723005411

e-mail : prostejov@cervenykriz.eu
www.cervenykrizprostejov.cz
facebook/Lenka Černochova

OLGA MĚSÍCOVÁ: 
TÓNY BAREV

vernisáž obrazů 11. 11. 2014 v 17 hod.
v prostorách Galerie Mánes Club, 

Kostelecká 18, Prostějov.
Výstava potrvá do 9. 12. 2014.

Otevřeno: PO - PÁ, 9 - 12, 13 - 16 hod.
Mimo tyto hodiny po domluvě 

na tel.: 777 160 402

Moravsko - slezská křesťanská akademie, 
region Prostějov Vás srdečně zve 

na přednášku, kterou prosloví

Ing. Julius KAHOVEC
dobrovolný pracovník CSI, 

Mezinárodní křesťanská solidarita
Lokální pronásledování - nebo globální válka 

proti křesťanům 

Přednáška se uskuteční ve středu 12.listopadu 2014 
v 17.30 hod. na Cyrilometodějském gymnáziu v Pros-
tějově, Komenského 17.

Přednáška se uskuteční za finanční podpory  
statutárního města Prostějova.

Srdečně zveme Vás i Vaše přátele.
 Ing. Václav Kopečný

člen MSKA v Prostějově

Omezení otevírací doby ICM Prostějov
Ve čtvrtek 6. listopadu (z důvodu soutěže Dobrodružství s  počítačem) a ve středu 

19. listopadu (z důvodu prezentace ICM na Scholarisu Prostějov) bude ICM Prostějov 
zavřeno. Případné další změny najdete vždy na našich stránkách www.icmprostejov.cz. 

Akce plánované na listopad
Dobrodružství s počítačem

Již desátý ročník tradiční počítačové soutěže pro čtyřčlenná družstva žáků 4. a 5. tříd ZŠ, Dobro-
družství s  počítačem, kterou pořádá CMG a MŠ v  Prostějově ve spolupráci s ICM Prostějov, proběh-
ne ve  čtvrtek 6.  listopadu 2014. Bližší informace najdete na www.icmprostejov.cz a www.cmgpv.cz. 

Den internetu zdarma – Mezinárodní den studentstva
U příležitosti Mezinárodního dne studentstva (17. listopadu) pro vás ICM Prostějov připravilo 

na  úterý 18.  listopadu 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.

Scholaris Prostějov a Scholaris Olomouc 
ICM Prostějov se v  listopadu chystá na dva veletrhy středních škol. Nejprve na Scholaris Pros-

tějov, který proběhne ve středu 19. listopadu 2014 v  KaSCentru v  Prostějově (Komenského 6), 
a potom na Scholaris Olomouc, který se koná ve dnech 26. a 27. listopadu 2014 v  prostorách 
Střední školy polytechnické Olomouc. Přijďte se podívat na náš stánek, kde získáte zajímavé in-
formační materiály a informace o studiu, dobrovolnictví i možnostech trávení volného času. 

Infoabsolvent.cz – prezentace pro rodiče žáků 8. a 9. tříd
Jste rodiči žáka 8. nebo 9. třídy a začínáte uvažovat, kde najít informace o středních školách a 

která škola bude vhodná pro vaše dítě? A znáte portál Infoabsolvent.cz? Pokud ne, pak přijďte na 
prezentaci, kterou pro vás nachystalo ICM Prostějov na úterý 25. listopadu v  17.00 hod. Během 
45minutové prezentace se v  ICM Prostějov (Komenského 17) dozvíte, jaké informace můžete 
najít v  portálu Infoabsolvent.cz, jak se v  nich orientovat, co je to Profitest a samozřejmě, jak portál 
může pomoci vašim dětem při hledání vhodné střední školy.

Slevové karty ISIC Scholar, ISIC, ITIC a IYTC
Chcete využívat i v  novém školním roce slevy, které vám zajistí slevové karty ISIC SCHOLAR 

(žáci), ISIC (studenti), ITIC (pedagogové) nebo IYTC (mládež do 26 let), v  Prostějově, na cestách 
v  ČR i v zahraničí? Kartu si můžete vyřídit na počkání v  ICM Prostějov, Komenského 17 v  oteví-
rací době. Informace o tom, co potřebujete k  vyřízení karty, a naši otevírací dobu najdete na našem 
webu www.icmprostejov.cz. 
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V  Městské knihovně Pros-
tějov se otevírá LiDr – Literár-
ně-dramatický klub pro stře-
doškolskou mládež. Zabývá 
se hledáním zajímavých témat 
české a světové literatury a jejich 
interpretací. Je určen především 

zájemcům, kteří se hodlají hlásit 
na umělecké školy, kde je znalost 
literatury a  dramatu podmín-
kou a  také těm, kdo se věnují 
přednesu jako samostatné disci-
plíně. Budeme se scházet od 4. 
listopadu 2014 vždy v úterý od 

14 do 16 hodin v Podkrovním 
sále knihovny. Kapacita klu-
bu je omezena, proto je nutné 
se přihlásit předem na adrese 
w w w.k ni hov napv.cz / l idr 
nebo na telefonním čísle  
582 329 667.

LiDr klub

Radek Malý měří asi dva 
metry. Píše krásné knížky pro 
děti, ale také básně pro dospě-
lé, překládá a  na olomoucké 
univerzitě o tom všem učí.

 Prvního října to však učil 
i děti ze třídy 5.B ZŠ Palacké-
ho. Do prostějovské knihovny 
pro děti a mládež totiž za nimi 
přijel na návštěvu. Představil 
jim radosti i strasti spisovatel-
ského řemesla, přečetli si spo-
lu ukázky z jeho knížek, a do-

konce spolu přímo na místě 
vymysleli vlastní limerik... 
Listonoška z  Prostějova, stala 
se dnes v noci vdova, její muž 
není už, odnesla jej za tmy 
sova. Spousty legrace, které při 
tom prožily, si právě tyto děti 
i  jejich učitel Oldřich Dlabal 
zasloužili. Jsou totiž letošními 
vítězi naší tajné bodovací sou-
těže. V minulém školním roce 
děti nasbíraly nejvíc bodů ze 
všech tříd, které knihovnu 

pro děti a  mládež navštěvu-
jí. Třídy získávají body za své 
dovednosti i chování jako tým 
během besed v  knihovně, ale 
každé dítko může svými ná-
vštěvami a přečtenými knížka-
mi přispívat také samo. Kromě 
čtení a  povídání o  knížkách 
a psaní děti nenechaly na panu 
spisovateli nit suchou. Všeteč-
nými otázkami o  něm zjišťo-
valy, co se dalo, až mu málem 
ujel vlak.

Malý spisovatel pro ještě menší ètenáře

Audiostop, tedy taková 
„knihovní“ verze oblíbeného 
televizního pořadu Videostop, 
se v  prostějovské knihovně 
konal už několikrát. V  soutě-
ži, kterou vymyslel, připravuje 
i  moderuje Jaroslav Knejp, se 

poznávají ukázky z  audiok-
nih - z knih načtených na CD. 
Tentokrát plánujeme malou 
změnu. Nebudeme hádat spi-
sovatele a  knihy, ale ukázky 
ze známých filmů. Soutěžní 
dopoledne proběhne v  úterý 

11. listopadu v  rámci setkání 
Senior klubu a  zúčastnit se 
ho může každý, kdo má chuť 
a náladu. Výborně se baví jak 
soutěžící, tak diváci. Přijďte 
se sami přesvědčit, začínáme 
v 10 hodin.

Pro příznivce fantasy…
Fantasy je v  dnešní době 

velmi oblíbený a rozvíjející se 
žánr nejen v literatuře, ale i ve 
filmu a  ve výtvarném umě-
ní. Jeho fanoušci se sdružují 
v  klubech, pořádají tematická 
setkání, čtou a vydávají své ča-
sopisy a provozují specializova-
ná knihkupectví. Zajímá Vás, 
oč se vlastně jedná? Nebo jste 
také příznivci tohoto žánru? 
Pak si nenechte ujít zajímavou 
akci – ve středu 12. listopadu 
v  17 hodin se v  prostějovské 
knihovně uskuteční vernisáž 
výstavy obrazů Miroslava Za-

pletala z Rozstání. Jak sám říká, 
je amatér – samouk a v jeho ob-
razech, většinou malovaných 
temperou a  olejem, se promí-
tají pohanská mytologie, histo-
rie, příroda, okultismus a další 
fantazie i  abstrakce.  Výstavu 
jeho prací s názvem „Severská 
mytologie a  runy v  obrazech“ 
budete moci navštívit v Galerii 
Na Půdě až do konce letošního 
roku. Starodávné mýty, báje 
i pohádky jsou také svědectvím 
o  době, životě, víře a  kultuře 
národů předkřesťanské Evro-
py a dodnes nás inspirují. Jsou 

to mimo jiné i  kořeny dneš-
ní fantasy literatury. A  právě 
o  ní bude přednáška velkého 
fanouška sci-fi a  fantasy lite-
ratury, knihovníka Knihovny 
města Ostravy, Bohdana Volej-
níčka, jehož prezentace nazva-
ná „Fantastická literatura – vše 
co jste chtěli vědět, ale báli jste 
se zeptat“, nás provede ději-
nami fantastické literatury od 
gotických románů, přes fantas-
tiku Julese Verna, Tolkienova 
Pána prstenů, až ke králi horo-
rů Stephenu Kingovi. Nenechte 
si ujít tento zajímavý podvečer.

Audiostop pokraèuje
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ze dne 2. 10. 2014
Tereza Sovíková
Martin Žilka
Melany Sperátová
Matyas Varhalík
Dita Šperková
Jakub Vojkůvka
Martin Hrubý
Šimon Hradečný
Adam Langer
Vanesa Kropogová
Beáta Smékalová
Petr Gottwald
Václav Čech
Matyáš Roman Čížek

Adéla Kolářová
Anna Zábojová
Anna Prokopová
Dominik Gamberský
Damián Ernst
František Navrátil
Patrik Josífek
Daniel Texl
Ester Pečová
Viktorie Volfová
Emma Rösslerová
Matyáš Horna
Matěj Kašuba
Jan Páša

Seznam pøivítaných dìtí

VÝLETY PRO SENIORY 
V LISTOPADU 2014

Pojeďte na výlet i v listopadu. V úte-
rý 11. 11. 2014 nám bude dělat celý den 
průvodce Pavel Moš z muzea v Draha-
nech. Dopoledne podnikneme okružní 
jízdu Drahanskou vrchovinou s několi-
ka zastávkami. Po obědě je na progra-
mu návštěva muzea v Drahanech. Co 
nás tam čeká? Třeba ukázky zařízení 
řemeslných dílen nebo samoobslužná 
kavárna. Druhý výlet je naplánovaný 
na středu 26. 11. 2014. Podíváme se 
do některé jeskyně v Moravském kra-
su a navštívíme Boskovice. V místním 
arboretu budou právě probíhat Dny 

adventní vazby. Je pravděpodobné, že 
oba výlety zakončíme zastávkou v pod-
nikové prodejně MOT v  Otinovsi. 
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 hodin. do 
17:00 hod. anebo na telefonním čísle 
728 337 983.

Na výlety vás zve koordinátorka 
Zdravého města Prostějov PaedDr. 
Alena Dvořáková a  provozovatelka 
webu a  obchůdku pro seniory Jana 
Šmudlová.
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Společnost

INZERCE

 V měsíci září 2014 oslavili své 
životní jubileum tito občané 
města a příměstských částí: 

 70 let  Vymazalová Anežka, Kaprál Miroslav, Dadák Miroslav, Krč 
Reinhold, Pírek Jaroslav, Hájek Miroslav, Matušková Dana, 
Urbánková Dagmar, Lišková Jana, Krejčířová Anna, Poláková 
Irena, Svobodová Helena, Kabilková Božena, Jahoda Pavel, 
Schneider Karel, Drkula Josef, Svoboda Jaroslav, Šťastný Josef, Mgr. 
Nevrlík František, Hrubý Antonín, Valentová Jarmila, Mazouch 
Josef, Strobl Otto, Vičar Miloš, Zlatohlávková Jiřina, Jirkova 
Ludmila, Šefrnová Marie, Nesvadba Lubomír, Slavotínek Jaroslav

 75 let  Kolářová  Jindra, Kašpar Zdeněk, Šeha Stanislav, Krchňák Antonín, 
Kaíusková Emilie, Kravák František, Macík Miroslav, Dostál 
Josef, Mgr. Vystavělová Vlasta, Herlichová Helena, Bednařík 
Ladislav, Petráš Jiří

 80 let  Kýr Alois, Heinzlová Marie, Malečková Štěpánka, Romanovský 
Stanislav, Urbancová Emilie, Čechová Olga, Procházková Ludmila, 
Janská Božena, Šilerová Marta, Čechová Zdeňka, Skopal Rudolf, 
Beck Rudolf, MUDr. Dýcka Jan, Antl Václav, Jelínková Marie 

 85 let  Horáková Zdenka, Šinová Emília, Paseka Jan, Vedmochová 
Maria, Mlčochova Ludmila, Čížková Milada, Samson František, 
Štefka Václav

 90 let  
 Husarova Margita, Blumenstein Rudolf, Sedláčková Věra, 
Malíšková Alžběta, Polášková Drahomíra, Gorošová Alma

 91 let Churá Irenka, Pituchová Blažena, Homolová Blanka, 
Zatloukalová Jarmila

 92 let  
Matušková Anežka, Petrželová Drahomíra, Šišma Josef, 
Kuželová Věra

 93 let Tomek Večeslav

 94 let  
Dokoupilová Františka

 95 let  
Stružková Jarmila

 96 let  
Dašková Marie

 97 let  
Janotová Anna

Dodatečně blahopřejeme paní Anně Různarové, která oslavila v červenci letošního roku 93 roků.

Blahopřejeme
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OS Lipka nabízí všem zájemcům příjemná  
a zajímavá setkání v rámci Akademie seniorů

Termín  Hodina Tematické zaměření setkání    Lektor
4.11.2014 14.00 Cestujeme po Nepálu Mgr. Lenka Freharová
Další díl oblíbené besedy o cestování po Asii s naší oblíbenou cestovatelkou.
11.11.2014 14.00 Vesmír, hvězdy a slizcí ufoni?   RNDr.Jiří Prudký
 Sejdeme se ve 14 hod. před hvězdárnou a budeme se těšit na pořad o malých zelených mužíčcích. 
Ve skutečnosti půjde o pohled na eventuální život ve vesmíru v představách lidské fantazie a v zr-
cadle vědy.  S sebou 10 Kč na vstupné.
18.11.2014 14.00 Vaši zmizelí sousedé   Ivan Čech
Trochu jiná přednáška o neveselých dějinách našeho města a jeho obyvatel v době okupace.
25.11.2014 14.00 Indie  Mgr. Lenka Freharová
Předposlední díl oblíbené besedy o cestování po Asii s naší oblíbenou cestovatelkou.

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.

 

vás zve na listopadové akce:
  8.11. 2014 so 10.00 hod

 TRADIČNÍ USUIHO RE-
IKI – II. ST. – ART ECON 
Střední škola Prostějov, Huso-
vo  nám. 91, 2. NP, multimedi-
ální posluchárna

Seminář začne individuál-
ním naladěním každého účast-
níka na tři symboly druhého 
stupně. V rámci semináře Vám 
budou poskytnuty potřebné 
informace, metodiky a  vy-
zkoušíte si zajímavé techniky 
spadající do druhého stupně.

 Mimo to získáte certifikát 
a  manuál. Stejně jako u  prv-
ního stupně, ti, kteří již absol-
vovali  II. stupeň u Dr. Hodka 
nebo Mgr. Frantise, mohou 
přijít na opakování (doporu-
čujeme příchod okolo 12 hod 
tj. po úvodu a iniciaci nových 
účastníků.).

 15.11. 2014 so 10.00 hod
 Tradiční Usuiho REIKI – I. 

STUPEŇ – Slatinice, lázeňský 
dům Balnea,  konferenční sál

 Přibližně hodinová pre-
zentace o REIKI, potom ini-
ciace/naladění/ a  následuje 
seminář o práci s energií RE-
IKI s průběžným procvičová-
ním jednotlivých technik,

 které jsou součástí výuky 
prvního stupně. Naladění 
probíhá individuálně. Získáte 
certifikát a  praktický manu-
ál. Ti, kteří již získali I. stupeň 
u Dr. Hodka nebo Mgr. Fran-
tise mohou přijít na opakování 
(doporučujeme příchod okolo 
12 hod po úvodní části.) 

 Na výše uvedené akce vás 
srdečně zveme. 

Členové Rady  ASOCIACE 
REIKI MORAVA o. s.

 Projekt „Seznamování 
veřejnosti s tradičním Usui-
ho REIKI“ je podporován  

Olomouckým krajem 

VZDĚLÁVACÍ AKCE
ASOCIACE REIKI 

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

INZERCE

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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Nová sezóna krasobruslařů 
je na svém počátku a úspěšná 
prostějovská krasobruslařka, 
sedmnáctiletá Eliška Hubáč-
ková, se chystá na vstup do 
nejvyšší – seniorské- kategorie 
celorepublikové soutěže Čes-
kého krasobruslařského svazu.

Znamenalo to především 
připravit zcela novou volnou 
jízdu a  rozšířit stávající krátký 
program o  nové povinné prv-
ky. Eliška je již natolik vyspě-
lá a  zkušená závodnice, že si 
troufla sestavit si choreografii 
volného programu sama, včet-
ně výběru a  sestřihu hudby. 
Znamenalo to také zvyknout 
si na nové brusle, neboť ty sta-

ré a  „zaježděné“ již dosloužily, 
ušít nový kostým, který by ko-
respondoval s tématikou a cha-
rakteristikou volné jízdy (Eliška 
si vybrala starověký motiv Kle-
opatry), prostě změn a novinek 
bylo hodně, proto příprava na 
sezónu začala již někdy v dub-
nu na soustředění v Kravařích 
ve Slezsku, kam se každoroč-
ně sjíždějí krasobruslaři z  celé 
republiky, aby pod odborným 
vedením našich, ale i  zahra-
ničních trenérů zdokonalovali 
především skluz, skokanskou 
techniku a  fyzickou kondici. 
Zde také vznikla první předsta-
va o  nové volné jízdě. Po ma-
lém oddechu v červenci pak už 

Eliška naplno rozjela přípravu 
v Ostravě a ve Zlíně.

Poprvé se s  novým volným 
programem představí na Velké 
ceně Kopřivnice, ale předpre-
miéru si udělala již první říj-
novou neděli na prostějovském 
stadionu, v  rámci kulturního 
programu charitativní akce 
„Odpoledne s  Dianou“, kterou 
pod záštitou primátora města 
Prostějova pořádal Klub Diana 
s  možností přispět na onko-
logicky nemocné děti. Eliška 
spolu s  dalšími členkami ma-
teřského krasobruslařského 
klubu vystoupila velmi ráda 
i proto, že nemá mnoho mož-
ností představit se prostějovské 

veřejnosti a  poděkovat tak za 
podporu, neboť soutěže pro 
vyšší kategorie krasobruslařů se 
v Prostějově nejezdí.

Krasobruslení je krásný, ale 
samozřejmě náročný sport vy-
žadující pracovitost, odhodlání, 
smysl pro hudbu, houževnatost, 
vytrvalost, sebekázeň a  touhu 
vítězit. Kromě toho všeho je to 
sport i finančně náročný, a tak 
je na místě poděkovat všem, 
kteří svou podporou umož-
ňují Elišce nerušenou a  kva-
litní přípravu. Díky Sdružení 
na podporu mladých talentů 
v  krasobruslení, kde je Eliška 
zařazena, podpořilo její pří-
pravu v tomto roce i Statutární 

město Prostějov v  rámci ve-
řejné finanční podpory a  jako 
přebornici Olomouckého kraje 
i Olomoucký kraj. Děkujeme za 
tuto podporu.

Eliška studuje třetím rokem 
ve sportovní třídě Gymnázia 
a  jazykové školy ve Zlíně, kde 
také trénuje. Na závodech však 
reprezentuje mateřský Klub 
KRASO-bruslení Prostějov. 
Nejinak tomu bude i  na seni-
orském Mistrovství ČR, kde by 
chtěla Eliška co nejlépe uspět 
a  letošnímu 5. místu z  junior-
ského mistrovství přidat čestné 
umístění i  v  seniorské soutěži. 
Takže držme palce a  přejme 
hodně úspěchů. -jh-

Prostějov má reprezentantku v nejvyšší krasobruslařské soutěži

Romana a Michaela budou vystavovat v Avatarce
Pomalu ale jistě se do po-

vědomí veřejnosti dostává vý-
stavní činnost v  Art kavárně 
AVATARKA na nám. TGM 
20. Samotný režim výstav se 
již stabilizoval a  od nového 
roku budou výstavy pravidel-
ně uváděny

vernisáží  první úterý v mě-
síci. Nicméně v  listopadu to 
bude ještě trochu jinak a  sice 
vernisáž výstavy proběhne 
ve středu 5. listopadu 2014.  
A  jaká výstava nás čeká? Jde 

o výstavu maleb, kreseb a gra-
fiky mladých prostějovských 
výtvarnic Romany a  Michaely 
Cáskových, která bude trvat 
do 7.12.2014. Výstava sester  
Cáskových je zaměřena na pre-
sentaci děl z doby jejich studia, 
školní práce i volnou tvorbu.

Vůbec touto výstavou se 
galerie presentuje mladými 
tvůrci, na něž v  lednu naváže 
kolektivní výstava dalších začí-
najících  autorů  Prostějovska.

Obě tyto výstavy jsou konci-

povány právě jako určitý kon-
trapunkt k výstavám matadorů 
výtvarného umění a  sice Mi-
roslava Šmída - od 1.12.2014 
v  Kulturním klubu  DUHA.  
A avizovaná druhá výstava jako 
protipól skupiny A7 v  Galerii 
RIC v zámku  v lednu 2015. Be-
zesporu nádherná díla starších 
autorů jsou výzvou pro novou 
generaci výtvarníků.

Věříme, že si najdete  ale-
spoň chvilku na prohlídky uve-
dených výstav. Iva Polická

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV, o. s.
Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,

http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126
NABíDKA PRAVIDELNýCH TýDENNíCH AKTIVIT 

PONDěLí 9-12 hod Mateřské centrum – program 
pro děti a jejich maminky
16.30-18 hod Tvořivá dílna pro rodiče a děti
19 - 21 hod Tvořivé podvečery pro ženy
ÚTERý 9-11 hod Mateřské centrum - tvoření, vol-
ná herna 
17-19.30 Přednáškové podvečery
STŘEDA 9-12 hod Mateřské centrum - katecheze
10-11 Mateřstvím získávám– program pro ženy na MD
17-18.30 Příprava dětí na školu – pro předškoláky
ČTVRTEK 8.30-11.30 První školička - dopolední 
kroužek typu miniškolky vhodný pro děti před-
školního věku
16.30 -17.30 ABY MALÉ BYLO VELKÉ – kroužek 
zaměřený na základní etické hodnoty a předávání 
víry pro děti od 3 do 6 let. 
17.30 Dětská mše svatá s katechezí pro děti 
PÁTEK 9-12hod Mateřské centrum - volná herna

Přijímáme přihlášky:
TVOŘIVÁ DíLNA – výtvarný kroužek pro děti 
a jejich rodiče 
Bude probíhat každé pondělí od 16.30 do 18 hodin.
KREATIVNí PODVEČERY PRO ŽENY
10.11. Tvoření z papírových proužků - Quilling
24.11. Adventní věnce
PŘíPRAVA DěTí NA ŠKOLU – kroužek pro 
předškoláky, zaměřený na rozvoj jemné a  hrubé 
motoriky, na grafomotoriku, logopedii, rozvoj slov-
ní zásoby a komunikačních schopností.
Bude probíhat každou středu od 17 do 18.30 hodin.

ABY MALÉ BYLO VELKÉ - kroužek pro děti 
a jejich rodiče zaměřený na základní etické hodno-
ty a předávání víry pro děti od 3 do 6 let. 
Probíhá každý čtvrtek od 16.30 do 17.30 hod.
MATEŘSTVíM ZíSKÁVÁM - diskusní program 
pro rodiče na MD, který je zaměřen na posílení se-
bevědomí ženy, sebepoznání, komunikační doved-
nosti, psychohygienu a  zvládání stresu, timema-
nagement, ale i  na vymezení osobních možností 
a perspektiv do budoucna.
Ve středu od 10 do 11 hodin, doprovodnou služ-
bou bude hlídání a péče o děti. 
PRVNí ŠKOLIČKA – je dopolední kroužek typu 
miniškolky, určený rodinám s  dětmi od 2 do 4 
roků. Usnadňuje přípravu na nástup do MŠ, při-
pravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů 
s vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí. 

Rodiče s jejich ratolestmi zveme do
KŘESŤANSKÉHO MATEŘSKÉHO CENTRA 

MATKY MARKÉTY
Pro děti je připravena vybavená herna a další zá-
zemí – knihy, hudební nástroje, kreativní materiál.
Maminkám nabízíme společenství v  přátelském 
prostředí.  Za příznivého počasí možnost her a po-
sezení na uzavřené zahradě s vybavením.
Otevřeno každé dopoledne od 9 - 12 hod. 
Programy jsou podpořeny z dotačního progra-
mu Rodina a  ochrana práv dětí MPSV, Statu-
tárním městem Prostějovem a  Olomouckým 
krajem..

"Dušièkový" jízdní řád
Platí pouze 28. 10., 1. a 2. 11. 2014
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Parašutisté DUKLY Prostějov završili jednu z historicky nejúspěšnějších sezón

S devíti medailemi z toho s tře-
mi tituly mistrů světa a pěti tituly 
vicemistrů světa ukončili parašu-
tisté DUKLY sportovní rok 2014.

Svůj úspěch započali na 33. mis-
trovství světa seniorů a 7. mistrovství 
světa juniorů v klasickém parašutis-
mu v bosenské Banja Luce na konci 
měsíce srpna, kde družstvo ve slože-
ní Jindřich Vedmoch, Jiří Gečnuk, 
Libor Jiroušek, Oldřich Šorf a Hynek 
Tábor vybojovalo v  konkurenci 11 
států světa titul mistrů světa v abso-
lutním hodnocení, k  tomuto titulu 
přidal Libor Jiroušek titul mistra 
světa v  akrobacii za volného pádu 
a  junior Bonifác Hájek titul juni-
orského mistra světa v  přesnosti 

přistání. Další dvě medaile získali Jiří 
Gečnuk za třetí místo v individuální 
akrobacii a Bonifác Hájek za druhé 
místo v kombinaci juniorů.

Dalšího úspěchu dosáhli koncem 
září na 38. armádním mistrovství 
světa v Indonésii. V konkurenci 30 
zemí světa si odneslo armádní druž-
stvo ve složení Libor Jiroušek, Jakub 
Pavlíček, Petr Směšný, Oldřich Šorf 
a Miloslav Kříž dvě stříbrné medai-
le a to v absolutním hodnocení států 
a v přesnosti přistání družstev. Další 
dvě stříbrné medaile získali v indi-
viduálním hodnocení jednotlivců 
Libor Jiroušek v akrobacii za volné-
ho pádu a Oldřich Šorf v přesnosti 
přistání.

Kaleidoskop

INZERCE

“HUDBOU PROTI ZAPOMNĚNÍ“
Cyklus koncertů, výstav a besed k 25. výročí od listopadu 1989 v Prostějově

Zahájení 3. 11. Pondělí v 17:30 hod. :
„Život všední před listopa-

dem 89” - výstava fotografií a arte-
faktů (noviny, časopisy, audiovizu-
ální a výpočetní technika, drobné 
předměty každodenní potřeby). 
Uvede doc. PhDr. Jan Roubal. 
Místo konání: výstavní prostory 
muzea ve Špalíčku. Doba trvání 
do 26. 11. 2014.

„Listopadový kaleidoskop“ – 
hudební pořad s komentářem Jana 
Rejžka ke společenskému a kultur-
nímu vývoji po roce 1989. Proběh-
ne po zahájení výstavy v prostorách 
muzea ve Špalíčku.
Výstava 10. 11. Pondělí od 17:00 hod.:

„Od listopadu 89 do května 
1990“ - výstava fotografií, knih, 
časopisů a  tiskovin (včetně ex-
ponátů samizdatové techniky). 
Uvedou Jana a  Miroslav Zik-

mundovi. Místo konání: státní 
okresní archív. Doba trvání do 
29. 11. 2014.
Beseda 11. 11. Středa od 17:00 hod.:

„Unavená demokracie a  co 
s  tím“ pohledem polistopadové 
generace - beseda s úvodní přednáš-
kou Mgr. et Mgr. Jakuba Lyska z Ka-
tedry politologie FF UP v Olomouci. 
Místo konání: prostory muzea ve 
Špalíčku. Původní termín 26. 11. 
byl změněn z důvodu zahraniční 
cesty.

Anotace:  Je společnost unave-
ná? Nízká volební účast, nedůvěra 
k  politickým institucím a  neochota 
občanské participace tuto domněnku 
zdánlivě potvrzují. Jak si ale Česká 
republika skutečně stojí oproti tradič-
ním dlouholetým demokraciím na 
Západě? Beseda o  občanské společ-
nosti s mladým politologem Jakubem 

Lyskem, jehož generace komunismus 
a demokracii vnímá na základě již 
odlišných zkušeností.
Koncert 17. 11. Pondělí od 19:00 hod.:

Karel Vepřek – český písničkář, 
který hrával se skupinou Svatoplu-
ka Karáska. Současně pracuje jako 
redaktor Českého rozhlasu. Místo 
konání: chrám Husova sboru v Pro-
stějově.
Beseda 18. 11. Úterý od 18:00 hod.:

„25 let svobody a  demokra-
cie“ – přednáška s  besedou prof. 
Petra Oslzlého ke společenskému 
i  kulturnímu vývoji naší společ-
nosti od konce let osmdesátých po 
současnost. Součástí bude hudební 
vystoupení skupiny Ječmeni. Místo 
konání: výstavní prostory okresního 
státního archívu.
Beseda 25. 11. Úterý od 17:00 hod.:

„Dialog osobností: prof. Josef 

Jařab a doc. Pavel Šaradín“ – vzá-
jemný dialog dvou významných 
intelektuálů, kteří jsou nerozluč-
ně spjati s  Univerzitou Palackého 
v Olomouci. Součástí bude hudební 
vystoupení – dialog dvou jazzových 
kytar. Místo konání: výstavní prosto-
ry okresního státního archívu.

Anotace:  Univerzita v  revoluční 
době. Jak významný amerikanista 
a politolog prožívali rok 1989, na co 
hezkého či špatného vzpomínají? 
Dialog se i jistě stočí směrem k sou-
časným problémům, kterým česká 
společnost čelí.
Koncert 29. 11. Sobota od 19:00 hod.:

Jaroslav Hutka – koncert legen-
dárního folkového písničkáře, au-
tora fejetonů a básní. Místo konání: 
Bar 12 opic.
Zakončení 30. 11. Neděle v 18:00 hod.:

Daniel Jun a  Moravskoslezská 

Sinfonietta (na programu: A. Viv-
aldi, G. M. Moon, J. S. Bach) – ad-
ventní slavnostní koncert k završení 
projektu „HUDBOU PROTI 
ZAPOMNěNí“. Místo konání: sál 
farního sboru ČCE U Kalicha.

Veřejnost bude o  všech ak-
cích také informována pro-
střednictvím výlepových ploch, 
informačních letáčků a  tištěných 
i  elektronických médií. Podrob-
né informace budou obsahovat 
webové portály kulturních insti-
tucí města. S  jejich představiteli 
jsme navázali potřebné kontakty 
a na řadě akcí již s nimi spolupra-
cujeme.

Realizační tým projektu „HUD-
BOU PROTI ZAPOMNěNí“, 
Doc. PhDr. Jan Roubal Ph.D., Ing. 
Miroslav Zikmund, Bob Pacholík 
a Mgr. Jan Jun.  - Ing. Ivo Lužný - 



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 32 29. října 2014

Sport

Úspory energie,  dřevěné stavě-
ní, moderní architektura - témata 
podzimního veletrhu STAVO-
TECH – Moderní dům Olomouc 

Další již 48. pokračování staveb-
ního a  technického veletrhu STA-
VOTECH  - Moderní dům Olo-
mouc se uskuteční ve dnech 6. – 8. 
listopadu 2014 na  olomouckém 
Výstavišti Flora již v  rekonstruo-
vaném a  rozšířeném pavilonu A. 
Listopadový veletrh STAVOTECH 
– Moderní dům  je největším pod-
zimním stavebním veletrhem na 
Moravě a přináší bohatou nabídku 
stavebních materiálů, výrobků, slu-
žeb a technologií. Součástí veletrhu 
je řada doprovodných výstav, kon-

ferencí, seminářů a  prezentací - 
právě tady mohou stavaři, investoři 
i individuální stavebníci najít spous-
tu nových myšlenek, nápadů a  in-
formací – EKOENERGA (úspory 
energie a  využití obnovitelných 
zdrojů energie), MORAVSKÁ 
DŘEVOSTAVBA (dřevěné stavě-
ní), REGIONINVEST (přehlíd-
ka investičních příležitostí) nebo 
OLOMOUCKÉ DNY ARCHI-
TEKTURY A STAVEBNICTVí.

Nenechte si tedy ujít příležitost 
a  zavítejte do nového pavilonu 
A  olomouckého Výstaviště Flora 
ve dnech 6. - 8. listopadu 2014 
mezi 9,00 – 18,00 hod., v sobotu do 
17.00 hodin.

Veletrh STAVOTECH Okresní šachový svaz Prostějov, ČUS Prostějov,OR AŠSK Prostějov
 Statutární město Prostějov, Olomoucký kraj a oddíl šachů SK Prostějov pořádají

Okresní kolo přeboru družstev 
škol v šachu Prostějov 2014

Termín: 21. listopadu 2014
Místo:  Kinokavárna DUHA, 
Školní ul., 1. poschodí sál
Kategorie:  A  – žáci 1. - 5. 
tříd ZŠ.(datum narození 2003 
-2008)
B – žáci 6. – 9. tříd ZŠ (popř. 
příslušných ročníků víceletých 
gymnázií).
(datum narození 1999 – 2002)
C – studenti středních škol 
a učilišť.(datum narození 1995 
– 1998) 
Právo účasti: žáci základních 
a  středních škol Prostějovska, 
školu reprezentuje čtyřčlenné 
družstvo, povoleni jsou max. 
2 náhradníci – všichni hrá-
či musí být žáky stejné školy. 
Podmínky věku a  třídy musí 
být splněny současně. Mladší 
žák může hrát za starší katego-
rii, může však hrát pouze v jed-
nom družstvu.
Pedagogický dozor: Každé 
družstvo musí mít vedoucího 
staršího 18 let, který zodpovídá 
za žáky v průběhu celé akce.

Soupiska: Vedoucí družstva 
předloží při prezentaci sou-
pisku, potvrzenou vedením 
školy, na které jsou hráči se-
řazení dle výkonnosti. Pořadí 
hráčů nelze měnit. Náhrad-
ník nastoupí v pořadí uvede-
ném v soupisce.

Přihlášky: Nejlépe e-mailem 
na adresu Karel.Virgler@se-
znam.cz  ředitele turnaje do 21. 
11. 2014.

Systém hry: bude upřesněn dle 
počtu družstev
Tempo hry: 15 min. na partii 
pro každého hráče
Časový program: 08:00 - 8:30 
hod. prezentace
08:40 - 13:00 hod. turnaj
13:30 hod. zakončení   

Startovné: 200 Kč za družstvo 
Ceny: Nejlepší 3 družstva 
v každé kategorií obdrží diplo-
my, všichni účastníci drobné 
věcné ceny
Postupy: 1. a  2. družstvo ve 
všech kategoriích má právo zú-
častnit se krajského finálového 
kola v Olomouci.
Ředitel turnaje: Ing Karel  
VIRGLER, e-mail: Karel.Vir-
gler@seznam.cz 

Poznámka: Všichni účastníci 
i doprovod musí mít přezůvky. 

Veškeré akce pořádá SK Pro-
stějov za finanční podpory 
Olomouckého kraje a  Statu-
tárního města Prostějov

Na Vaší účast se těší 
pořadatelé

INZERCE
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Dne 20. - 21. 9. 2014 se jel po-
slední závod road racingového 
šampionátu na území České 
republiky v  malém městě Dy-
mokury u Hradce Králové. 

Pořadatelům se povedlo vzkří-
sit historii tohoto okruhu a letos 
se jel již druhý ročník po dlouhé 
pauze. Pro letošek pořadatelé 
zajistili na velkou část okruhu 
nový asfaltový povrch, aby trať 
byla pro jezdce ještě bezpečnější. 
Richard Sedlák na tento podnik 
přijížděl jako nováček, jelikož se 
loňského závodu díky nehodě 
na Těrlicku nemohl zúčastnit. 
Jeho ztráta na celkové 3. místo 
v  šampionátu nebyla nijak vý-
razná, takže se sem jelo pro zisk 
co největšího počtu bodů a dosa-
žení co nejlepšího celkového vý-
sledku. Sobotní první kvalifikaci 
nepřálo počasí, tak se odjela za 
mokra, což pro Richarda nebyla 
nevýhoda. Naopak, mohl se na-
učit trať a seznámit se s nových 
povrchem. Druhá kvalifikace již 
byla suchá a Richardovi se poda-
řilo držet krok s  nejrychlejšími. 
Výsledky kvalifikací byly nad 
očekávání. Z první kvalifikace 4. 

místo a  z  druhé dokonce třetí, 
takže start z první řady hned za 
Michalem Dokoupilem a  Mar-
kem Červeným, kteří tento šam-
pionát vedou. Podmínky pro 
závod byly suché, ale bohužel 
asi v 8. kole ze 17ti začalo pršet 
a závod byl díky nehodám za-
staven a  bez náhrady zrušen. 

Body se i přesto udělovaly a tím 
se Richard dostal na 3. místo ve 
třídě do 600ccm v poháru pří-
rodních okruhů. ,,Díky všem 
sponzorům, kteří mě v  sezóně 
2014 podporovali, se již nyní se 
chystám na sezónu 2015. Velký 
dík patří Davidu Ouředníčkovi 
z  Dafitmoto Racing, Davidu 

Píchalovi z  prostějovské firmy 
FREE-MOTO a  mému mecha-
nikovi Mariovi Ryšavému z Mo-
ravamotors. Také díky Statutární-
mu městu Prostějovu za veřejnou 
finanční podporu,“ říká s úsmě-
vem Richard, který může být se 
svou letošní sezónou spokojený.
 -rs-

Nordic 
walking  
v listopadu

Chcete se naučit správ-
nou techniku nordic wal-
kingu? Určitě jste už slyšeli 
o tom, jak je severská chůze 
se speciálními holemi pro-
spěšná pro zdraví, kondici 
a  snižování nadváhy. Díky 
projektu Zdravého měs-
ta Prostějov máte každý 
měsíc šanci vyzkoušet si 
ji zdarma včetně zapůjče-
ní holí.   Poslední letoš-
ní   lekce se   uskuteční ve 
středu 5. listopadu v  16 
hodin  u  hvězdárny  v  Ko-
lářových sadech. Pokud 
nemáte vlastní hole nebo 
používáte trekové hole 
a  chcete si vyzkoušet nor-
dicové, přihlaste se předem 
telefonicky nebo SMS na 
čísle 732 635 360, případně 
mailem na adrese Sehnalo-
valenka@seznam.cz. Neza-
pomeňte uvést svou výšku. 
 -red-

Road racingový šampionát uzavřen

INZERCE

šipky ● kulečník ● jukebox

 

Velkoobchod  
pro domácnost a zahradu  
 

VÝPRODEJ 
 

5. a 19. listopadu  
3. a 17. prosince  

                                                     

 od 8.00 do18:00 hod 
                                                              nová prodloužená pracovní doba! 

                                                                                                               
Sladkovského 14, Prostějov (naproti místního nádraží) 

Facebook: Plastimex Prostějov         Web: www.plastimexpv.cz 

 
 
 

 

2014
nadnormativních zásob pro veřejnost

ve středu 
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Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba 
působí v Prostějově od roku 1993, má vlastní smuteční síň
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.

DOPORUČUJEME VŠEM POZŮSTALÝM :
•	 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 pohřební služba v Mlýnské ulici v Pros-
tějově se může pyšnit oceněním kvality služeb.

Obřady v Mlýnské. Výraznou výhodou, která je mezi pozůsta-
lými velmi vyhledávána, je vlastní smuteční síň pro obřady  
v úzkém rodinném kruhu. 

INZERCE

Hildegarda z Bingenu 
a její přesah do 21. století

O životě, vizích a léčebných písních
Přednáška pojednává o  mnohostrannosti života Hildegardy 

z Bingenu, jejím díle, vizích a léčebných písních. Zamýšlí se nad 
ženskými aspekty její osobnosti, které mohou být vzorem i sou-
časným ženám. 25. listopad 2014 od 18:00

Městské divadlo v Prostějově (Národní dům) (Červený saló-
nek v Městském divadle (Národní dům)),  Vojáčkovo náměstí 1 
Prostějov, vstupné: 70/50 Kč Přednáší doc. Daniela Velebová. 

Pořádá Nadace Hnutí Grálu v ČR.

Přehled odchycených psů v Prostějově, 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. č. 788/14 (David) – pes, kříženec, odchycen 
na městském hřbitově (ulice Brněnská)

Evid. č. 787/14 (Wales) – pes, kříženec, odchycen 
na ulici Olympijské 

Evid. č. 763/14 (Aurinka) – fenka, kříženec, od-
chycena v biokoridoru Hloučela
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LÉKÁRNA KARLOV
VAŠE DLOUHOLETÁ JISTOTA

•	 U nás Vám Vaše léky nezaměníme,  
neboť si každého z Vás velmi vážíme

•	 Nová vlna snížení Vašich doplatků
•	 Stálá akční nabídka, nízké ceny
•	 Analýza chodidel na certifikovaném přístroji 

ZDARMA + nabídka ortopedických pomůcek
•	 Nejnižší ceny kojenecké výživy + navíc s dárkem

Promoakce v naší lékárně:
11. 11.  dermoporadkyně AVENE – při koupi  

2 produktů DÁREK
18. 11. akce firmy Apotex – ke každému nákupu DÁREK
19. 11.  Den diabetu – měření hladin krevního cukru 

ZDARMA

Apo-curenzym - doplněk stravy

Nakupujte z pohodlí domova na našem eshopu: 

 www.lekarna-doktorka.cz

Komplex neživočišných enzymů, extraktu z chmele, 
železa a vitaminu C, přispívá k normálnímu energe-
tickému metabolismu . Vhodný na podzimní únavu  
a vyčerpání.  cena 395 Kč (původní 600 Kč)

Slevy nelze sčítatPlatí do 23.12.2014.
sleva 10% 

na Váš v
ánočn

í 

nákup 

Při p
ředlože

ní to
hoto kuponu





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 finanční 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

John Crane Sigma a.s., světový lídr  
v oboru mechanických ucpávek, hledá  
v rámci rozšiřování výroby nové kolegy  
do svého týmu na různé strojírenské pozice.

Chcete se o společnosti dozvědět více? Navštivte naše 
stránky www.johncrane.com. Inzerci volných pracov-
ních míst pravidelně aktualizujeme v sekci „Careers“.

Kontakt:
John Crane Sigma, a.s. Jana Sigmunda 78, 783 49 Lutín
Email: recruitment.emea@smiths.com 
tel: 585 721 214 / 730 806 638

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

AKTUÁLNĚ
NABÍRÁME ZEJMÉNA:

OBRÁBĚČE KOVŮ


