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Statutární mìsto Prostìjov pøeje 
všechno nejlepší v roce 2015! FOTO: ARCHIV MMPV

Informace  Aktuality  Oznámení  Kultura  Publicistika  Sport

w
w

w.prostejov.eu
 

www.prostejov.euÈíslo 12/2014 29. prosince 2014

radnièní listy
Prostìjovské



silvestrovská PoUkáZkA  
v hodnotě 50 Kč

 na jednorázový nákup zboží v minimální hodnotě 300 Kč,  
při příležitosti 1. výročí otevření prodejny Náš grunt v Prostějově.

Platí pouze v prodejně Náš grunt Prostějov.
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Náměstí padlých hrdinů 1, (na rohu s ulicí Svatoplukova), Prostějov

Farmářské potraviny 



ZLATNICTVí KALáBOVá + K 
V PROSTìJOVì NENí NAŠí POBOèKOU 

ANI OBCHODNíM PARTNEREM
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Prostějovské radniční listy

PF 2015
První leden je prvním dnem nového roku, je také 

svátkem sv. Matky Boží Panny Marie. Je i dnem spjatým 
s různými pranostikami, novoročními přáními i předse-
vzetími. 1. leden je však spojený s novým rokem až v 16. 
století s příchodem gregoriánského kalendáře. U starých 
Slovanů totiž začínal nový rok 25. prosince v době zimní-
ho slunovratu.

Novoroční přání představují také naše pohlednice. Je 
chvályhodné, že nevymizely ani v době internetu a digi-
tálních technologií. Uvést můžeme také různé novoroční 
a biblio� lské tisky vydávané v minulosti našimi knihkupci 
a tiskaři, v Prostějově například Václavem Horákem, J. F. 
Bučkem a dalšími.

K novému roku patří i kalendáře. Nejen stolní či ná-
stěnné, ale i  ty v  podobě zábavného a  vzdělavatelného 
čtení. Vycházely hojně v 19. a 20. století. Kalendáře Mora-
van, Rodina, Stráž Moravy, Matice cyrilometodějské byly 
skutečně pojmem. Publikovali v nich také literáti střední 
Moravy, např. Jan Čep, Karel Křen, Jan Vyhlídal, Jaroslav 
Řehulka a Jan Svítil-Kárník. I tato forma se dočkala rene-
sance. Například Hanácký kalendář vychází již přes dvě 
desetiletí.

Zalistujme teď kalendáři roku 2015 a připomeňme si 
některá výročí. Letos uplyne 70  let od konce 2. světové 
války, globálního vojenského kon� iktu, který se stal s více 
než šedesáti miliony obětí největším válečným střetnutím 
v dějinách lidstva. 600 let od upálení Jana Husa, významné 
evropské osobnosti, bude příležitostí k ocenění jeho odka-
zu i příkladu ekumenického působení a soužití v toleran-
ci. 1 200 let uplyne od narození učence, právníka a teolo-
ga sv. Metoděje a 200 let od Vídeňského kongresu, který 
upravil mezinárodní vztahy po napoleonských válkách. 
Z regionálních historických výročí můžeme uvést 625 let 
povýšení Prostějova na město (listinou moravského mar-
kraběte Jošta z 27. 3. 1390, privilegium výročního trhu), 
520. výročí úmrtí Johanky z Kravař (1495) a 260. výročí 
posvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého (1755). Z osob-
ností, které se v Prostějově narodily či působily, můžeme 
připomenout básníka Jiřího Wolkera (115. výročí naroze-
ní), mecenášku města, spolků a manželku prvního české-
ho starosty Karlu Vojáčkovou (110. výročí úmrtí) a histo-
rika Josefa Polišenského (100. výročí narození).

Také měsíc leden nám připomene dvě výročí. 27. led-
na 1945 byl jednotkami Sovětské armády osvobozen kon-
centrační tábor Osvětim. Největší nacistický koncentrační 
a vyhlazovací tábor Osvětim se stal symbolem holocaustu. 
Celkem zde zahynulo přes milion občanů, z toho přes 43 
tisíc československých občanů. Toto výročí bude připo-
menuto v  Praze jako připomínka holocaustu pořádaná 
Evropským židovským kongresem a  Evropským parla-
mentem. Před 110 lety – 28. a 29. ledna 1905 – se konala 
v  Prostějově výroční valná hromada Sdružení českých 
žurnalistů na Moravě a ve Slezsku a sjezd moravskoslez-
ských novinářů (v  čele spisovatel, novinář a  předseda 
sdružení František Sokol-Tůma). Zástupci města tímto 
aktem ocenili význam žurnalistiky a veřejné publicistiky. 
Účastníci jednání se postavili za prosazování svobody tis-
ku a svobodné žurnalistiky, která představuje jednu z dů-
ležitých pák národního rozvoje. Žurnalistika by také měla 
zároveň podněcovat a kontrolovat veřejnou činnost.

 Hana Bartková Do dìtské knihovny zamíøily literárnì zdatné sovièky.

Ledovka se nevyhnula ani Prostìjovsku… a páchala škody.

Žáci ZŠ Majakovského otevøeli bránu k druhým…

Periodický tisk – Prostějovské rad-
niční listy vydává Statutární město 
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Cena vodného a stoèného pro rok 2015 na Prostìjovsku
Od 1.  ledna  2015 schválila 

vlastnická společnost Vodovody 
a  kanalizace Prostějov,  a.  s. no-
vou cenu pro vodné a stočné.

V Prostějově a dalších městech 
a  obcích zásobovaných pitnou 
vodou společnosti MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a. s. bude v roce 
2015 bez DPH vodné navýšeno 
z  35,23 Kč/m3 na 36,92 Kč/m3 
(o 1,69 Kč/m3). Stočné bez DPH 
bude navýšeno z 32,68 Kč/m3 na 
34,25 Kč/m3 (o 1,57 Kč/m3).

Celkem za vodné a  stočné 
bez DPH 71,17 Kč/m3. Nepla-
tí pro stočné v  obci Konice, viz 
www.smv.cz.

Vliv na konečnou cenu vodné-
ho a stočného pro drobné odbě-
ratele, tedy pro naprostou většinu 
domácností, má rovněž sazba 
daně z přidané hodnoty, která pro 
rok 2015 činí 15 %.

 Zatímco letos většina oby-
vatel Prostějovska platí za 
1 000 l upravené pitné vody 
a  její následné odvedení a  vy-
čištění 78,09 Kč (s  DPH), od 
nového roku to bude v celé ta-

rifní oblasti 81,85 Kč (s DPH). 
Cena vodného a  stočného se 
tak zvýšío 3,76 Kč za 1000 lit-
rů odebrané a následně vyčiš-
těné vody.

Nová cena vodného a  stoč-
ného tak zvýší, při odhado-
vané průměrné spotřebě 78 
litrů na osobu a  den, nákla-
dy pro 4 člennou domácnost 
o  cca  427 Kč za rok, tedy asi 
o 36 Kč za měsíc.

Za částku cca  šesti korun za 
den, která zahrnuje úhradu za 
denní spotřebu pitné vody, odve-
dení vody odpadní a její následné 
vyčištění, získá každý spotřebitel 

kompletní servis, zahrnující vodu 
k mytí, vaření, pití, praní, úklidu, 
splachování…
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

840  668  668
www.smv.cz

POZOR na nabídky katalogových 
spoleèností týkajících se uzavøení 

smlouvy o úplatné registraci
Na Ministerstvo průmyslu 

a obchodu se v poslední době ob-
rátilo s podněty a dotazy několik 
osob, které obdržely od různých 
společností konkrétní nabídky, 
spočívající v  úplatném zápisu 
podnikatele do určitého registru 
nebo evidence, tedy činnost pro-
vedení zápisu za poplatek.

Ministerstvo průmyslu 
a  obchodu upozorňuje čes-
ké podnikatelské subjekty, že 

předmětem správního poplat-
ku souvisejícího se vznikem 
živnostenského oprávnění je 
ohlášení živnosti nebo při-
jetí žádosti o  koncesi. Tento 
správní poplatek je vybírán 
pouze obcí, která vykonává 
státní správu v oblasti živnos-
tenského podnikání. Samotné 
provedení zápisu podnikatele 
do živnostenského rejstříku 
není zpoplatněno! 

Uvedený typ nabídek pod-
nikatelům tedy může vést 
k mylnému názoru, že se jedná 
o další zákonem stanovený po-
platek, což není pravda. Žádná 
takováto zákonem stanovená 
povinnost neexistuje. V daném 
případě se jedná výlučně o sou-
kromou podnikatelskou akti-
vitu těchto společností a  z  to-
hoto důvodu na ni lidé nemusí 
v žádném ohledu reagovat.

Provozní doba magistrátu 
na Silvestra

Upozorňujeme občany, že provoz-
ní doba Magistrátu města Prostějo-
va končí ve středu 31. prosince 2014 
v 11:00 hodin.

Už dva roky mùžete sledovat 
zpravodajství z Prostìjova na Astøe!

Zpravodajské bloky z  Pro-
stějova mohou diváci sledo-
vat nejen na kabelové televizi 
nebo prostřednictvím webo-
vých stránek www.prostejov.
eu (gra� cký odkaz PIK), ale 
i  všichni majitelé digitálního 
satelitního přijímače, kteří při-
jímají družici, ASTRA 3 B - a to 
bezplatně.

Konkrétně bloky z Prostějo-
va mají začátky premiér v úte-
rý a  čtvrtek od 18:40, reprízy 
od neděle 18:40, vždy do další-
ho dne do 18:40.

Kanál je nekódovaný a  sle-
duje ho v  ČR přes 2 miliony 
diváků, dále je ho možno sledo-

vat téměř po celé Evropě. Mají 
možnost jej vidět např. uživatelé 
Sky nebo Czech Link, DIGI TV 
a UPC.

Projekt dále umožňuje ope-
rativně vstupovat do vysílání 
v případě katastrof např. povod-

ně, ekologické katastrofy atd.
PARAMETRY SATELITNÍ-

HO PŘÍJMU:
Astra 3 B (23,5 stupně vý-

chodně), 12168/V, SR 27500, 
FEC 3/4, norma DVB-S, kódo-
vání žádné (FTA) -PR-

Termíny uzávěrek 
příspěvků

Termíny vydání 
periodika 

v roce 2015
14. 1. 28.1.
11.2. 25.2.
11.3. 25.3.
15.4. 29.4.
13.5. 27.5.
10.6. 24.6.
15.7. 29.7.
13.8. 26.8.
16.9. 30.9.

13.10. 27.10.
11.11. 25.11.
14.12. 30.12.

Upozornìní na oznamovací 
povinnost prodejcù lihovin 

na veøejných akcích
Dle § 133 odst. 4 zákona o spotřebních daních je každá osoba, 

která prodává lihoviny (v lahvích i rozlévané) na veřejně přístup-
ných sportovních a  kulturních akcích, včetně tanečních zábav 
a diskoték, povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním 
akce o  této činnosti písemně informovat celní úřad, v  jehož 
územní působnosti se bude prodej uskutečňovat.

Písemná informace musí obsahovat údaje o prodejci, časo-
vé vymezení prodeje a údaje o druhu a množství prodávaných 
lihovin. Oznámení lze podat i  elektronicky, a  to do datové 
schránky, příp.  na emailovou adresu podatelny příslušného 
celního úřadu.

Za nesplnění této oznamovací povinnosti lze uložit pokutu až 
do výše jednoho milionu korun. -red-

I v roce 2015 pokraèují konzultaèní dny
ÈESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE
Nejbližší konzultační den 

České obchodní inspekce pro-
běhne v  pondělí dne 5.  led-
na 2015 od 13.00 do 16.00 ho-
din v  zasedací místnosti 
Odboru rozvoje a  investic 
č. dv. 435 ve třetím poschodí 

Magistrátu města Prostějova, 
Školní 4.

Bližší informace je mož-
no získat na Odboru obecní 
živnostenský úřad Prostějov, 
Školní 4, v přízemí budovy (dv. 
č. 143 – 147).

Cena vody platná od 1. 1. 2015: (údaje v Kč/m3)

Prostějovsko 2014
bez DPH

2015
bez DPH

2015
včetně DPH 15 %

vodné 35,23 36,92 42,46

stočné 32,68 34,25 39,39

vodné + stočné 67,91 71,17 81,85

Prostìjovské radnièní listy v roce 2015
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INZERCE

Ze sbìru textilu nadace 
podpoøí pøedškoláky

Rada města odsouhlasila � -
nanční dar ve výši padesát tisíc 
korun od společnosti Revenge 
Praha, který bude proporčně 
rozdělen mezi pět mateřských 
škol v Prostějově. Příspěvek na 
podporu neziskových projek-
tů v  oblasti školství je posky-
tován ve spolupráci s  Nadací 
SOVA.

Společnost Revenge na zá-
kladě smlouvy o výpůjčce bez-

platně využívá části 28 pozem-
ků o  jednotlivé ploše 2 m2 za 
účelem umístění kontejnerů na 
sběr použitých oděvů a textilu. 
„Tímto odděleným sběrem tex-
tilu dochází ke snížení celko-
vého množství komunálního 
odpadu svezeného od občanů 
o  zhruba 80 tun ročně, což 
představuje úsporu nákladů na 
svoz a likvidaci odpadu přibliž-
ně 215 tisíc korun za rok,“ při-
pomněl Jiří Pospíšil, náměstek 
primátora. 

Část výtěžku ze systému vy-
užití oděvů, které občané měst 
a obcí odkládají do kontejne-
rů, jsou poskytovány Nadaci 
SOVA na transparentní účet. 
Nadace je následně v souladu 
se svým statutem přerozděluje 
na vybrané neziskové projek-
ty. Od Nadace SOVA budou 
na návrh Odboru školství, 
kultury a  sportu magistrátu 
� nanční příspěvky na školní 

a  mimoškolní činnost po de-
seti tisících korunách čerpat 
prostějovské MŠ Rumunská, 
Šárka, Partyzánská, Smetano-
va a Moravská. 

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Prostìjov uspìl ve 
výzkumu Mìsto 

pro byznys
Prostějov uzavírá první 

desítku žebříčku celostátní-
ho srovnávacího výzkumu 
Město pro byznys, který již 
sedmým rokem hodnotí 
205 obcí s  rozšířenou pů-
sobností a  22 městských 
částí Prahy. V dílčí kategorii 
„Přístup veřejné správy“ se 
město Prostějov umístilo na 
šestém místě. 

V  rámci Olomouckého 
kraje skončil Prostějov dru-
hý za Šumperkem a  vysoké 
umístění v  rámci celé České 
republiky tak potvrzuje pod-
nikatelsky přívětivé prostře-
dí, které je hodnoceno sedm-
nácti přesně de� novanými 
kritérii na základě transpa-
rentních a  srovnatelných 
dat.  „Prostějov si vysoké 
hodnocení vysloužil zejména 

díky dobrému hospodaření, 
kvalitní komunikaci radni-
ce s  podnikateli a  pozitivní 
body mu přinesly i povedené 
webové stránky a  nejrozsáh-
lejší úřední hodiny živnos-
tenského úřadu,“ konstatova-
li hodnotitelé.

Vyhlašovatelem výzkumu 
je týdeník Ekonom. Data 
vyhodnocuje agentura pro 
informace a analýzy Datank. 
Cílem výzkumu je vytvořit 
diskusní platformu na téma 
podpory malého a  střední-
ho podnikání a  poskytnout 
zpětnou vazbu radnicím. 
Městem pro byznys 2014 byla 
2. prosince vyhlášena Nová 
Paka. 

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Silvestrovský ohòostroj pøed radnicí
V  poslední den roku 

2014 proběhne již tradiční 
silvestrovský ohňostroj. 
Navržený scénář je po-
dobný těm z  minulých 
období a  bude spočívat 
v  produkci reprodukova-
né hudby od 19.00 hodin 
a  samotným ohňostrojem 
od 20.00 hodin v trvání 15 
minut. 

Dodavatelem ohňostroje 
bude olomoucká společnost 
Pyro&Art s.r.o., která před-
ložila nejvhodnější nabídku 
v  poptávkovém řízení, které 
bylo vyhlášeno podle platné 

směrnice města. Tento doda-
vatel zajišťoval ohňostroj také 
v  minulých letech. Cena za-
kázka je 160 tisíc korun včetně 
DPH.

Vzhledem k  rekonstrukč-
ním pracím před radnicí, musí 
být odpaliště posunuto smě-
rem do náměstí. „Proto dojde 
k rozšíření bezpečnostní zóny. 
Naším cílem je zajistit ma-
ximální bezpečnost diváků,“ 
uvedla Ivana Hemerková (viz 
orientační mapka).  

 Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 
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Mìsto podpoøí hospic 
na Sv. Kopeèku

Rada města schválila poskyt-
nutí nenávratné veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Pros-
tějova na rok 2014 ve výši 15.000 
Kč Hospici na Svatém Kopečku.

Hospic na Svatém Kopeč-
ku, jehož zřizovatelem je Arci-
diecézní charita Olomouc, je 
jediným zařízením tohoto typu 

v  Olomouckém kraji. Hospico-
vá péče poskytuje komplexní 
pomoc a  podporu nemocným 
v pokročilé a konečné fázi nevy-
léčitelných onemocnění. Pomáhá 
prožít kvalitně a důstojným způ-
sobem závěrečné období jejich 
života, a to na základě nepřetrži-
tého poskytování paliativní péče, 
zejména s  důrazem na tišení 
bolestí a  zároveň tak umožňuje 
pečujícím osobám nezbytný od-
počinek.

„Vedení hospice se na radu 
města obrátilo se žádostí o veřej-
nou finanční podporu na spolufi-
nancování modernizace vybavení 
pokojů a kuchyně, konkrétně po-
řízení nové pečící pánve,“ uvedla 
Alena Rašková, náměstkyně pri-
mátora. Mgr. Jana Gáborová, 

mluvčí Magistrátu 
města Prostějova 

Veøejná finanèní podpora
Rada města schválila poskyt-

nutí tří veřejných finančních pod-
por v celkové výši 22 tisíc korun.

Střední odborná škola podniká-
ní a obchodu obdrží na základě své 
žádosti 10.000 Kč na organizační 
zajištění 20. výročí založení školy. 
Prostředky budou určeny na pro-
nájem divadelního sálu a  spolko-
vých prostor Národního domu.

Částka 7.000 Kč byla schvále-
na Odboru Klubu českých turis-

tů Kosíř na gra� cké zpracování 
a tisk brožury Toulání Prostějov-
skem – Praktický průvodce pro 
pěší turisty. 

Silvestrovský běh, již tradiční 
závod v parkovém krosu, podpoří 
město 5.000 Kč, které na základě žá-
dosti obdrží pořadatel, oddíl orien-
tačního sportu Sportovního klubu 
Prostějov. Mgr. Jana Gáborová, 

mluvčí Magistrátu 
města Prostějova 

Nová vyhláška o místním poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo města Prostě-

jova vydalo Obecně závaznou 
vyhlášku o místním poplatku za 
provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunál-
ních odpadů. Sazba místního 
poplatku na rok 2015 je stano-
vena ve výši 600 Kč. Nově se od 
místního poplatku osvobozují 
poplatníci, kteří jsou naroze-
ni v  příslušném kalendářním 
roce, zároveň je nově stanovena 
úleva od místního poplatku 
ve výši 108 Kč pro poplatníka, 
který v  příslušném kalendář-
ním roce dovrší 65 a  více let 
věku. Doposud platila úleva od 
poplatku ve výši 108,- Kč pro 

poplatníka, který v  příslušném 
kalendářním roce dovrší 70 
a více let věku.

Výše poplatku již třetím 
rokem zůstane na stejné výši. 
V rámci okresních měst v Olo-
mouckém kraji je v Prostějově 
poplatek za komunální odpad 
na nejnižší úrovni. 

V návrhu nové vyhlášky po-
nechává správce poplatku stá-
vající osvobození, a to pro tyto 
kategorie:

- poplatník po dobu poby-
tu v  jiné obci na území České 
republiky, který platí poplatek 
nebo úhradu podle jiného práv-
ního předpisu;

- poplatník po dobu výkonu 

trestu odnětí svobody nebo po-
bytu ve vyšetřovací vazbě;

- poplatník po dobu poby-
tu v kojeneckém ústavu, dět-
ském domově, ve výchovném 
ústavu, v domově důchodců, 
v  zařízení poskytujícím so-
ciální služby s  celoročním 
pobytem, v  léčebně dlouho-
době nemocných a  v  uby-
tovacích zařízeních nachá-
zejících se na území města 
Prostějova;

- poplatník, který je umístěn 
ve zdravotnických zařízeních 
(zejména v  nemocnicích nebo 
v jiných prostorách určených pro 
poskytování zdravotních služeb), 
a to nepřetržitě déle než 3 měsíce;

- poplatník, který pobývá 
nepřetržitě nejméně 9 měsíců 
mimo území České republiky;

- poplatník, který je vlast-
níkem nebo spoluvlastníkem 
stavby určené k  individuální 
rekreaci, nacházející se na úze-
mí města Prostějova, a který má 
současně i trvalý pobyt ve městě 
Prostějově;

- poplatník, který je třetím 
a dalším dítětem ve věku do 16 
let (včetně) žijícím ve společné 
domácnosti alespoň s  jedním 
dalším poplatníkem, který má 
trvalý pobyt ve městě Prostě-
jově.

I nadále platí dvojí poplatko-
vá povinnost pro vlastníky bytů 

a domů, ve kterých není hlášena 
žádná osoba k trvalému pobytu 
a kteří mají současně trvalý po-
byt na území města Prostějova. 
Tito vlastníci platí poplatek jak 
z titulu trvalého pobytu, tak z ti-
tulu vlastnictví bytu a domu.

Pozn.: Rozšíření osvobození 
pro novorozence – např. letos 
se ke konci listopadu narodilo 
388 dětí (cca 32 měsíčně, ročně 
se tak týká cca 384 poplatníků)

- rozšíření úlevy pro seniory 
znamená dopad pro cca 3.000 
poplatníků – (nad 70 let 6.078 
poplatníků, nad 65 let 9.107)

 Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Ráda bych touto cestou poděkovala za skvělou 
spolupráci všem pracovníkům Sportcentra-DDM 
Prostějov, kteří se nejen v  letošním roce, ale již od 
roku 2003, podílejí na realizaci projektů prevence 
kriminality určených pro děti. Velmi si jejich práce 
a spolupráce vážíme a děkujeme jim za bezproblémo-
vý průběh letošního letního dětského tábora a víken-
dových pobytů pro děti a mládež. Vizitkou jejich čin-
nosti je zcela jistě zájem rodičů a hlavně samotných 
dětí o opakovanou účast na těchto akcích.

Děkujeme také Nízkoprahovému zařízení pro děti 
a mládež Prostějov, Západní 27, jehož provozovatelem je 
organizace Podané ruce, o.p.s.. V letošním roce poprvé jsme 
se ve spolupráci s tímto zařízením podíleli na pořádání akce 
„Mikuláš v nízkoprahu“. V rámci prevence kriminality dětí 
a mladistvých považujeme činnost tohoto zařízení za pří-
nosnou a bude-li to možné, jistě na vytvořenou spolupráci 
v příštím roce navážeme. Bc. Gabriela Petrželová

manažerka prevence kriminality 
Statutárního města Prostějova

dovolte mi touto cestou vyjádřit naši spoko-
jenost s  prací strážníka okrskové služby okrsku 
číslo 6. Tomáše Zeleného a jeho kolegů. Naše or-
ganizace se nachází v Domě služeb ve Vrahovická 
83. Pracujeme v  Centru pro cizince do 18 hodin, 
v lokalitě parku za budovou je večer občas rušno, 
a tak se necítíme bezpečně. Pan Zelený nás během 

výkonu služby navštěvuje a pravidelně se ptá, jest-
li je vše v pořádku, také informuje o možnostech 
kdykoliv v případě potřeby kontaktovat městskou 
policii. Jsme vděční, že náš okrsek má tak poctivé-
ho a svědomitého strážníka. Za Centrum podpory 
cizinců 

 Oleksandra Burdová DiS., sociální pracovnice

Podìkování

Buïte vidìt, pøežijete!
Preventivní akce pro chodce 

I  když „povinná výbava 
chodců“ není u  nás zákonem 
zatím stanovena, uspořádali 
policisté DI Prostějov ve spo-
lupráci s  krajským koordiná-
torem BESIPu v  pátek 5. 12. 
2014 v  ranních hodinách na 
Jiráskově náměstí v Prostějově 

preventivní akci směřovanou 
právě k chodcům. 

A na co konkrétně se tedy po-
licisté zaměřili? Mnozí, zejména 
motoristé, by si určitě na takovou 
otázku dokázali odpovědět i sami. 
Vždyť komu z nás se nikdy nestalo, 
že při jízdě za snížené viditelnosti 

se nám náhle těsně před vozidlem 
objevil neosvětlený chodec? A při-
tom by stačilo, aby si chodec jdou-
cí po komunikaci, nebo chodníku 
podél ní, či přes komunikaci pře-
cházející, doplnil oděv o  nějaký 
re� exní prvek. Tyto materiály, kte-
ré  se v  dnešní době dají  koupit 
například v  každém  obchodě se 
sportovními potřebami a  to za 
cenu již v řádu desetikorun, totiž 
odráží světlo přijíždějícího vozidla 
a  tím zvyšují dosah viditelnosti 
z několika desítek až na 200 metrů. 
To samozřejmě dává řidiči spous-
tu času srážce s chodcem zabránit. 
A  na tuto skutečnost byli chodci 
při páteční akci upozorněni a na 
závěr obdrželi informační leták 
k dané problematice a re� exní sa-
monavíjecí pásku.

Více informací pro zvýšení 
bezpečnosti chodců najdete na 
stránkách Policie ČR: http://
www.policie.cz/clanek/chod-
ci-142811.aspx

por. Bc. František KOŘÍNEK
Krajské ředitelství 

Olomouckého kraje
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Vyhodnocení soutìže k 100. výroèí Nové radnice
Vážené čtenářky a  čtenáři 

Radničních listů a účastníci vě-
domostní soutěže ke 100. výročí 
otevření Nové radnice v Prostě-
jově, plníme svůj slib, který jsme 
vám dali v minulém čísle Rad-
ničních listů a  na tomto místě 
zveřejňujeme správné odpovědi 
na soutěžní otázky spolu se jmé-
ny výherců soutěže.

Jak jste všichni, kteří jste se 
rozhodli soutěže zúčastnit, určitě 
poznali, jednalo se o  soutěž vel-
mi náročnou, která vyžadovala 
nejen velkou trpělivost a vytrva-
lost (jejích celkem 40 otázek bylo 
postupně zveřejňováno po dobu 
pěti měsíců v šesti po sobě jdou-
cích číslech Radničních listů), ale 
také velké znalosti a  schopnosti 
najít neznámé informace v tisku, 
odborné literatuře a někdy třeba 
i na internetu.

Děkujeme všem, kteří jste 
vytrvali až do konce a  věřte, že 
Vaše úsilí nezůstane bez odměny. 
Omlouváme se na tomto místě, 
že celé výsledky soutěže zveřejňu-
jeme až nyní, ale ani její vyhod-
nocení nebylo jednoduché – ně-
které odpovědi měly až 23 stran 
ručně psaného textu na formátu 
A4 nebo 16 stran strojopisu, do-
plněného i řadou gra� ckých pří-
loh! Proto chvíli trvalo, než jsme 
se všemi odpověďmi prokousali 
a mohli je opravdu nestranně, po-
ctivě a zodpovědně vyhodnotit.

A výsledky?
Celkovým vítězem soutěže 

se stala paní Jana Marinicová 
z Kostelce na Hané.

Na dalších místech (do celko-
vého počtu deseti hodnocených 
míst) se umístili:

Lucie Janáčková z Prostějova, 
Olga Svobodová z  Prostějova, 
Libuše Ibrmajerová z  Prostě-
jova, Rudolf Beck z Prostějova, 
Bohdan Kousal z  Prostějova, 
Hana Bartková z Prostějova, Ol-
dřich Dvořák z Prostějova, Josef 
Pálka z Plumlova a Jiří Havelka 
z Prostějova.

Porota soutěže se rozhodla 
udělit také dvě zvláštní ceny, a to:

Boženě Šiškové z  Prostějova 
a Michalu Jakubovskému z Pro-
stějova.

Všem výhercům soutěže bla-
hopřejeme a  oznamujeme, že 
budou po Novém roce spolu se 
všemi účastníky soutěže osobně 
pozváni na slavnostní vyhod-
nocení celé soutěže, kde výherci 
i  všichni zúčastnění obdrží oce-
nění za své úsilí.

A jakže měly vlastně vypadat 
správné odpovědi na otázky 
soutěže? Tady jsou:

V  druhé polovině 19. stole-
tí sídlila městská rada a  obecní 
správa krátce v domě na Žižkově 
náměstí a  poté, až do otevření 
stávající Nové radnice, v bývalém 
městském chudobinci a  špitálu. 

Kde přesně se nacházel a  co na 
tomto místě dnes stojí? 

(Nacházel se na Poděbradově 
náměstí v  místě, kde dnes stojí 
dům Moděvy Konice.)

V roce 1892 po svém vítězství 
ve volbách prostějovskou radnici 
již natrvalo ovládla česká správa. 
Kolik obyvatel měla v té době dvě 
blízká města: Prostějov a  Olo-
mouc? 

Které bylo největší moravské 
město s českou správou?

(Podle nejbližšího sčítání oby-
vatel v  roce 1890 měl Prostějov 
21.192 obyvatel a  byl třetím nej-
větším městem na Moravě po 
Brnu a  Jihlavě (!), zatímco Olo-
mouc měla v té době „jen“ 19.761 

obyvatel. Největším moravským 
městem s českou správou byl Pro-
stějov.)

Podle plánů kterého význam-
ného architekta byla nakonec 
postavena Nová radnice, tak jak 
ji dnes známe? Na které škole 
a ve kterém městě tento architekt 
působil jako profesor? Která další 
známá stavba Prostějova, ležící ne-
daleko od radnice, je jeho dílem? 

(Architektem – autorem Nové 
radnice - byl Karel Hugo Kepka, 
který působil na České technice 
v  Brně. Další jeho významnou 
prostějovskou stavbou je nedale-
ká Masarykova škola.)

Hlavní práce při výstavbě 
Nové radnice odvedla známá 
prostějovská stavební společnost. 
Jak se jmenovala a ve které ulici 
bydleli oba její majitelé? 

(Jde o  � rmu Konečný a  Ne-
dělník, její spolumajitelé bydleli 
v Rejskově ulici.)

Na věži Nové radnice se nachá-
zí unikátní hodinový stroj s orlo-
jem, ukazujícím astronomické 
údaje. Kolik takových tzv. pra-
vých orlojů je na našem území? 
Která známá hodinářská � rma, 
sídlící v pražských Holešovicích, 
ho vyrobila? 

(Tzv. pravých orlojů je u  nás 
celkem pět – v Praze, Olomouci, 
Litomyšli, Prostějově a Uherském 
Brodě. Autorem toho prostějov-
ského byla � rma Ludvík Hainz.)

Kterého dne a za kterého sta-
rosty města byla dokončena stav-
ba Nové radnice? Kdy se v  bu-

dově začalo úřadovat? V té době 
byly mezi prostějovskými zastu-
piteli také dvě velmi významné 
osobnosti prostějovského veřej-
ného života - průmyslník, strýc 
známého vynálezce, a  architekt 
a  stavitel, autor kaple Andělů 
Strážných, Obchodní akademie 
a  dalších staveb. Jak se tito dva 
pánové jmenovali?

(Stavba byla dokončena 15. 
dubna 1914 za starosty MUDr. 
Ondřeje Přikryla. Úřadovat se 
zde začalo 14. května 1914. Oně-
mi osobnostmi byli Lambert 
Wichterle a Čeněk Venclík.)

Jak se jmenoval prostějovský 
starosta, civilním povoláním 
lékař, který se trvale zapsal i  do 

dějin prostějovské literatury? Jak 
se jmenují jeho dvě nejznámější 
knihy, které podrobně zobrazují 
dějiny města v druhé polovině 19. 
století? 

(Byl to opět MUDr. Ondřej Při-
kryl a jeho dvě zmiňované knihy 
se jmenují „Z těžkých dob Prostě-
jova“ a „Červánky Prostějova“.)

Ve kterém roce od roku 1914 
zasedly v prostějovském zastupi-
telstvu poprvé ženy? 

(Bylo to v roce 1919.)
Významnou osobností prostě-

jovského veřejného života na pře-
lomu 19. a 20. století byl sbormis-
tr pěveckých spolků Vlastimila 
a Orlice, zakladatel a první ředitel 
prostějovské hudební školy. Jak se 
jmenoval a kdo byl jeho synem? 

(Zakladatelem prostějovské hu-
dební školy byl Ezechiel Ambros, 

jeho synem potom Vladimír Am-
bros, po němž se dnes Základní 
umělecká škola jmenuje.)

 Jak je vysoká věž Nové radni-
ce? Ve kterém roce byla věž zpří-
stupněna pro veřejnost? Kolik 
celkem schodů do věže vede? 

(Radniční věž je vysoká 66 me-
trů, zpřístupněna byla 7. září 2011 
a vede do ní celkem 300 schodů.)

 Profesní složení zastupitelů se 
od roku 1914 postupně měnilo. 
Které profese byly za sto let radni-
ce u zastupitelů nejčastější? Uveď-
te alespoň tři profese.

(Byli to právníci, lékaři, učitelé 
a inženýři.)

Kdo stál nejdéle v  čele samo-
správy města od roku 1914, jak 
se jmenoval a jak dlouho funkci 
vykonával? Který nejvyšší před-
stavitel města ho v délce výkonu 
funkce následoval a jak dlouho? 

(Nejdéle stál v  čele města Jakub 
Daněk, a to 13 let. Následoval ho Ing. 
Jan Tesař, který byl starostou 12 let.)

 Na některých místech v interi-
éru Nové radnice lze nalézt vyob-
razení symbolů cechů a řemesel. 
Uveďte co nejvíce řemesel, se kte-
rými se zde návštěvník radnice 
může setkat.

(Jsou to: tesařství, řeznictví, 
stolařství, zámečnictví, kovářství, 
kolářství, řeznictví, pekařství, 
krejčovství, obuvnictví, tkalcov-
ství, kožešnictví - celkem tedy 12 
řemesel.)

Které prostějovské periodikum 
publikuje pravidelně od roku 
1999 v tisku „Perličky z městské-
ho zastupitelstva“ ?

(Perličky z  městského zastupi-
telstva byste našli v Prostějovském 
večerníku.)

 Ve vnitřních prostorách Nové 
radnice se nachází mimo jiné i pi-
etní místa na památku obětí válek 
a pozdější okupace. Na které udá-
losti nápisy upomínají? Kolik je 
na pamětním nápisu na památku 
událostí v roce 1968 uvedeno obětí 
a jaký byl jejich průměrný věk? 

(Nápisy upomínají na legioná-
ře z let 1917-19, účastníky občan-
ské války ve Španělsku, účastníky 
2. světové války – padlé v bojích 

a  oběti koncentračních táborů, 
a  oběti vpádu vojsk Varšavské 
smlouvy v roce 1968. Na posled-
ně jmenovaném pietním místě 
jsou uvedeny 3 oběti ve věku 22, 
27 a 71 let, jejich průměrný věk 
byl tedy přesně 40 let.)

 V kterých letech od roku 1914 
bylo zvoleno nejpočetnější zastu-
pitelstvo města a kolik mělo členů? 

(Bylo to v  roce 1950 – zastu-
pitelstvo mělo tehdy 158 členů, 
stejně jako později v roce 1957.)

 Na fasádě Nové radnice může-
me dnes najít mimo jiné i pamětní 
desku světově známého prostějov-
ského rodáka židovského původu. 
Jak se jmenoval a v jakém oboru 
se proslavil? Uveďte alespoň jedno 
z jeho známých děl. 

(Jde o Edmunda Husserla, � lo-
sofa, zakladatele fenomenologie. 
Z  jeho děl lze uvést např. knihy 
„O pojmu čísla“, „Filoso� e aritme-
tiky“, „Logická zkoumání“, „Ideje 
k čisté fenomenologii“ nebo třeba 
„Krize evropských věd“.)

 Jak se jmenoval předválečný 
sociálně-demokratický starosta 
Prostějova, nejmladší starosta 
v  dějinách města? Jaké povolání 
vykonával a v kolika letech se stal 
starostou? Dodnes po něm, jako 
po jednom z mála tehdejších sta-
rostů, není pojmenována žádná 
z prostějovských ulic… 

(Byl to právník – advokát 
JUDr. Oldřich John, starostou se 
stal ve svých 30 letech.)

 Kolik se v  novodobých dě-
jinách vystřídalo v  čele města 
Prostějova českých starostů 
a  předsedů Městského národní-
ho výboru? Který z nich byl vů-
bec první a ve kterých letech stál 
v čele radnice? 

(Novodobými dějinami byla 
myšlena doba od poloviny 19. sto-
letí vzhledem k velkým změnám 
v  tehdejším zastupitelském a  vo-
lebním systému. V  takovém pří-
padě byl správně počet 24 starostů 
a předsedů Městského národního 
výboru, prvním z nich byl Florián 
Novák v  letech 1867-71. Protože 
pod „novodobými dějinami“ je 
možné si představit i  jen období 
po roce 1989, uznali jsme i odpo-
vědi, že šlo o 4 představitele…)

 Vedle obřadní síně Nové radni-
ce se nacházejí dvě menší zasedací 
místnosti, sloužící nejčastěji radě 
města. V menší z nich, znehodno-
cené úpravami ve 40. letech 20. sto-
letí, visí na stěně obraz, znázorňující 
skupinku Hanáků při odpočinku 
v krajině u božích muk. Obraz vy-
tvořil v roce 1924 známý akademic-
ký malíř, syn mlynáře z Běleckého 
Mlýna. Jak se tento malíř jmenoval 
a ve kterém městě prožil většinu své-
ho tvůrčího života?   

(Malířem byl Oldřich Lasák, 
který většinu profesního života 
prožil v Ostravě.)

 (Dokončení na str. 8)
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(Dokončení ze str. 7)
Ve kterém roce a  za kterého 

předsedy Městského národního 
výboru byl uspořádán 1. ročník 
přehlídky uměleckého přednesu 
Wolkerův Prostějov?

(Bylo to ve dnech 30. - 31. 
března 1957 za předsedy MěNV 
Josefa Šišmy.)

Panelová bytová výstavba 
probíhala po 2. světové válce 
v  mnoha českých a  morav-
ských městech. Ve kterém roce 
byl v  Prostějově postaven prv-
ní panelový dům a  na kterém 
z Prostějovských sídlišť to bylo? 
Prostějov byl třetím městem 
v republice, kde započala pane-
lová výstavba. Uveďte první dvě 
města, která byla před Prostějo-
vem? Jak se jmenoval předseda 
Městského národního výboru, 
který byl v  době výstavby ve 
funkci?

(Panelová výstavba v  Pros-
tějově započala na v  roce 1956 
na sídlišti Šárka, Prostějov v  ní 
předstihly pouze Praha a Ostrava. 
Tehdejším předsedou Městského 
národního výboru byl opět Josef 
Šišma.)

 9. března 1965 se na jednom 
prostějovském náměstí, na kte-
ré se dá dohlédnout z radniční 
věže, na náměstí 9. května, ko-
nal pod záštitou Svazu pro spo-
lupráci s  armádou (Svazarmu) 
již 4. ročník rychlostních závo-
dů jednoho druhu motorových 
vozidel. O  jaký typ vozidel šlo 
a jak se dnes toto náměstí jme-
nuje?

(Šlo o  závody motokár na 
dnešním náměstí T. G. Masa-
ryka.)

Kteří ze současných zastupitelů 
města Prostějova aktivně působí 
v oblasti kultury – v oblastech hu-
dební, literární a výtvarné?

(Jsou to např. Jiří Pospíšil 
a Milada Sokolová– hudba, Alois 

Mačák a Václav Kolář – literatu-
ra, či Jaroslav Faltýnek – výtvarné 
umění.)

Ve dvacátých letech minulé-
ho století pověřilo vedení měs-
ta významného moravského 
architekta vypracováním regu-
lačního plánu výstavby města 
a  dopravním řešením centra 
města. Tento architekt, který je 
také autorem zásadní rekon-
strukce hlavního náměstí z  30. 
let minulého století, navrhnul 
ve svém řešení na některých 
místech dokonce v  té době 
u  nás ještě ojedinělé kruhové 
objezdy (byť s  levosměrným 
provozem, protože tehdy se 
ještě jezdilo vlevo). Jak se tento 
architekt jmenoval a ze kterého 
města pocházel? Kdy u nás byla 
zavedena jízda vpravo?

(Člověkem, na kterého jsme 
se ptali, byl brněnský architekt 
a  urbanista Jindřich Kumpošt. 
Jízda vpravo byla u nás zavede-
na Němci při vytvoření protek-
torátu Čechy a Morava v březnu 
1939.)

 Kde všude se může na Nové 
radnici návštěvník setkat s  vy-
obrazením městského znaku? 
Uveďte alespoň 5 různých míst. 

(Jsou to např. fasáda, pilastry 
v  interiérech, městský prapor 
před zasedačkou primátora, in-
formační tabule, interiérová vý-
malba, kliky a další.)

 Uveďte celá jména alespoň 
3 malířů, rodáků z  Prostějova. 
Které prostějovské sídliště má své 
ulice pojmenované po českých 
malířích, kteří měli vztah k Pro-
stějovu? 

(Byli to např. Miloš Filip, Du-
šan Janoušek, Alois Doležel, 
Alois Fišárek, Zdeněk Hybler, 
Hilarius Václavek, Otakar Hubšil, 
Jan Šafařík, Josef Paterna, Vilém 
Topinka, Vilém Kraus, František 
Tříska, Alžběta Zelená-Kleinero-

vá, Jaroslava Zárecká-Muchová 
a  další. Ulice pojmenované po 
našich významných malířích jsou 
na sídlišti Hloučela.)

 Za předsedy Městského ná-
rodního výboru Antonína Tase 
byl v  Prostějově zbourán blok 
židovských domů a na jeho mís-
tě vyrostla nová stavba. Kdy byla 
tato známá stavba zpřístupněna 
veřejnosti, jak se jmenovala a jak 
se jmenuje dnes?

(Zde byly možné dvě odpově-
di: buď 19. září 1973 a Prior, dnes 
Zlatá brána, nebo 27.11.1975 
a budova OV KSČ ve Školní ulici, 
dnes budova Magistrátu města 
Prostějova.)

 Jaká specializovaná výzkumná 
stanice sídlila v letech 1940-2001 
nedaleko Nové radnice ve Vodní 
ulici? Kde (ve vzdálenosti asi 25 
km od Prostějova) sídlí dnes?

(Byla to Výzkumná stanice vče-
lařská a dnes sídlí v Přerově - Že-
ravicích.)

 Od kterého data byl Prostějov 
zařazen mezi statutární města? 
Jak se změnil název městského 
úřadu a kdo se stal prvním pri-
mátorem? 

(Bylo to s  účinností od 
12.3.2012. Název Městského úřa-
du se změnil na Magistrát města 

Prostějova, prvním primátorem se 
stal Miroslav Pišťák.)

 Který nejvyšší představitel 
samosprávy byl před nástupem 
do funkce v diplomatických služ-
bách a v kterých státech? 

(Byl to předseda Městského 
národního výboru Miroslav Gre-
pl, později působil jako diplomat 
na Kubě a v Nikaragui.)

 V  roce 2011 věnovala man-
želka akademického malíře pro-
fesora Aloise Doležela městu 
Prostějovu monumentální obraz, 
nazvaný „Na vraku Anagny“, kte-
rý má údajně zobrazovat starý 
pohanský mýtus. Od července 
2011 mohou návštěvníci tento 
obraz spatřit v  interiérech Nové 
radnice. Ve kterém roce malíř 
tento obraz vytvořil? Jaký živo-
čich se pod latinským pojmeno-
váním Anagna skrývá? 

(Malíř obraz namaloval v roce 
1924, pod názvem Anagna se 
skrývá můra z čeledi Elachistidae, 
která žije v  některých oblastech 
USA.)

 První úplné volební období 
městského zastupitelstva pro-
běhlo v letech 1990 – 1994. Kolik 
členů mělo zastupitelstvo v tomto 
období a kdo byl starostou města? 

(Zastupitelstvo mělo 50 zastu-
pitelů a  starostou byl Ing. Miro-
slav Zikmund.)

 Jaká byla průměrná délka 
mandátu prostějovských zastupi-
telů v uplynulých 100 let? 

(Bylo to 11 let.)
 Slib zastupitelů a členů plenár-

ního zasedání města se v průběhu 
100 let měnil. Jaké bylo znění sli-
bu zastupitelů v roce 1922? A jaké 
je znění slibu současných zastu-
pitelů, který skládali v roce 2010? 

(V roce 1922 slib zněl: „Slibuji 
na svou čest a  svědomí, že Čes-
koslovenské republice budu vždy 
věrný, její zákony a  nařízení za-
chovávati a  vše, pokud síly moje 
stačí, vykonávati budu ve prospěch 
republiky Československé a města 
Prostějova.“ 

V roce 2010 pak bylo znění slibu 
následující: „Slibuji věrnost Čes-
ké republice. Slibuji na svou čest 
a svědomí, že svoji funkci budu vy-
konávat svědomitě a v zájmu měs-

ta a jeho občanů a řídit se Ústavou 
a zákony České republiky.“)

 Počet místostarostů ve vedení 
města se po roce 1990 postupně 
měnil. Kolik místostarostů měl 
v  období 1990 – 1994 starosta 
Ing. Miroslav Zikmund (uveďte 
jejich jména)? Kolik místostaros-
tů bylo zvoleno po volbách v roce 
2010 (uveďte jejich jména)? 

(V roce 1990 to byli 2 místosta-
rostové: Antonín Hanzalík a  Ivo 
Slavotínek, později Petr Slepánek 
místo Antonína Hanzalíka. V roce 
2010 byli místostarostové již 4, 
a to: Mgr. Jiří Pospíšil, Mgr. Ivana 
Hemerková, RNDr. Alena Raško-
vá a Ing. Zdeněk Fišer.)

 Jaký byl počet zastupitelů ve 
volebním období 1994 – 1998 
a kdo byl v čele radnice? 

(Bylo to 35 zastupitelů a v čele 
města stál starosta Mgr. Jan Šver-
dík.)

 Volba starostů města po roce 
1990 nebyla vždy jednoznačná. 
V jednom případě byl starosta za-
stupiteli volen nepřetržitě v prů-
běhu dvou dní. Ve kterém roce to 
bylo a jak dlouho trvalo jednání 
zastupitelstva, než byl starosta 
zvolen? Kdo byl tenkrát starostou 
města zvolen až ve čtvrtém kole? 

(Bylo to 1.12.1994, jednání za-
stupitelstva trvalo téměř 13 hodin 
a  nakonec byl starostou zvolen 
Mgr. Jan Šverdík.)

Kteří ze současných zastupitelů 
města mají současně poslanecký 
mandát v  Poslanecké sněmovně 
nebo Senátu Parlamentu České 
republiky?

(Jsou to poslanci Fiala, Holík 
a Faltýnek a senátorka Sekanino-
vá.)

Ve slavnostní obřadní síni je 
umístěna galerie starostů, před-
sedů MNV a Městského národ-
ního výboru. Autory těchto 23 
portrétů jsou především moravští 
a  v  několika případech i  místní 
prostějovští výtvarníci. Uveď-
te celkový počet portrétujících 
umělců a  vyjmenujte alespoň 7 
z nich. 

(Autorů bylo celkem 13: Lu-
bomír Bartoš, Jan Blažek, Teodor 
Hilšer, Zdeněk Hybler, Blažej Juře-
na, Oldřich Lasák, Antonín Majer, 
František Ondrúšek, Bohuslav Pa-
cholík, Jan Smital, Jan Stratil, Alž-
běta Zelená a Wilhelm Zlamal.)

 
Ještě jednou blahopřeje-

me všem výhercům soutěže, 
všem účastníků soutěže dě-
kujeme za zaslané odpovědi 
a těšíme se na setkání se vše-
mi v lednu 2015.

Přejeme všemúčastníkům sou-
těže i všem čtenářům Radničních 
listů hodně zdraví, štěstí a osobní 
spokojenosti v novém roce 2015!

Autoři soutěže 
Mgr. Daniel Zádrapa 

a JUDr. Josef Augustin

Vyhodnocení soutìže k 100. výroèí Nové radnice
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Členové Klubu výsadko-
vých veteránů (KVV) Prostě-
jov děkují statutárnímu městu 
Prostějovu za podporu poskyt-
nutou k zajištění některých dů-
ležitých akcí v roce 2014. Jsme 
přesvědčení, že na nich bylo 
město Prostějov důstojně re-
prezentováno. Celá výsadková 
komunita a příznivci klubu se 
v interním časopise (zpravoda-

ji) i  cestou webových stránek 
dovídají o  podpoře ze strany 
města. Velmi si vážíme vztahu 
pana primátora k  výsadká-
řům, kteří po dlouhá desetiletí 
neodmyslitelně patří k našemu 
městu. Členové KVV Prostě-
jov přejí všem Prostějovanům 
úspěšný rok 2015.

Za KVV Prostějov Ing. 
Jindřich Čtverák, prezident

Centrum sociálních slu-
žeb Prostějov, p.o., děkuje 
touto cestou  Statutárnímu 
městu Prostějovu za veřejnou 
� nanční podporu poskytnu-
tou na  aktivizaci uživatelů 
služeb Centra sociálních slu-
žeb Prostějov, p. o., prostřed-
nictvím keramické dílny.

Finanční částka byla vy-
užita na nákup modelovací 

hlíny, barev, glazur, modelo-
vacích pomůcek, sádrových 
forem a  dalších potřebných 
pomůcek pro práci s  kera-
mikou. Díky této podpoře, 
mohou uživatelé služeb po-
kračovat ve smysluplné čin-
nosti, která přispívá k  jejich 
celkové aktivizaci a ke zvýše-
ní kvality jejich života.

 Děkujeme.

Svaz tělesně postižených 
v  ČR, o.s. Prostějov děkuje 
statutárnímu městu Prostějo-
vu za poskytnutou veřejnou 
� nanční podporu na rok 2014. 
Použili jsme ji na zajištění čin-

nosti organizace a  na zakou-
pení elektrických lůžek, které 
slouží zdravotně postiženým 
z Olomouckého kraje. Za Svaz 
tělesně postižených v ČR, o.s.

 Doseděl Karel, předseda

Vyjadřujeme poděková-
ní městu Prostějovu za pří-
spěvek 7.000 Kč na činnost 
hádankářsko-křížovkářské-
mu kroužku Hanáci. Ten-
to příspěvek nám umožnil 
uspořádat v  Prostějově velký 
řešitelský přebor, zařazený do 
celostátní Grand Prix v řešení 
logických úloh, křížovek a há-
danek. Dále umožnil účast na 
řešitelských přeborech v rámci 
celé České republiky, kde jsme 
svými úspěchy šířili věhlas 
rodného města Prostějova. 

Také pro příští rok chceme 
v  této činnosti pokračovat 
a vzpomenout výročí 60 let od 
vzniku našeho kroužku.

Přeborů se účastní řada ře-
šitelů z celé republiky a řešené 
práce jsou zveřejňovány v ce-
lostátních publikacích.

Svojí činností pomáhá-
me zejména starší generaci 
v boji proti civilizačním cho-
robám, Alzheimerově cho-
robě a podobně.

Ing. Bohdan Kousal
předseda kroužku Hanáci

Podìkování mìstu

Strážníci rozdávali zámky do bezpeènostních stojanù
Prostějov je cyklistické město. 

Téměř na každém kroku je mož-
né potkat osobu využívající tento 
dopravní prostředek. Pokud se 
cyklisty zeptáte, jestli on sám, 
nebo některý z jeho známých má 
zkušenosti s  krádeží svého jízd-
ního kola, je velká pravděpodob-
nost, že vám to potvrdí. 

Protože tato situace nebyla měs-
tu lhostejná, investovalo nemalou 
částku do realizace projektu bez-
pečnostních stojanů, na ochranu 
jízdních kol před krádeží.  První 
stojany byly rozmístěny již v  roce 
2001 a  v  současné době jsou na 
jednaosmdesáti místech. Toto číslo 
představuje celkem 800 stání, což 
znamená stovky jízdních kol, která 
mohou být současně uzamknu-
ta do těchto stojanů. Najdeme je 
zejména u  základních škol, před 
úřady a v místech, kde se soustře-
dí více lidí např. pošta, nemocnice, 
nádraží apod. A  jak je poznáme? 
Podle ocelového třmenu, jímž se 
uzamyká kostra jízdního kola. Sto-
jany mají převážně zelenou barvu. 
K  správnému použití je nutností 
vlastnit svůj zámek.  Jedná se o tzv. 
půlfabku. Ta se dá opatřit na Infor-
mačním středisku Magistrátu měs-

ta, nám. TGM, vedle radnice. Stojí 
kolem 75 Kč. Lze ji též získat při 
preventivních akcích, kdy se stráž-
níci snaží občanům přiblížit správ-
né uzamčení a  vysvětlit výhody 
tohoto zabezpečení. Uzamknout 
jízdní kolo lankovým zámkem pří-
lišnou ochranu nezaručí. Pákovými 
kleštěmi je tato překážka během 
několika sekund překonána. Přesto, 
pokud projdeme místa, kde jsou 
umístěny stojany, spatříme právě 
tento způsob jako nejčastější. Je to 
velká škoda, neboť je nutné dodat, 
že v  případě řádného uzamknutí 
půlfabkou, nebyla zatím hlášena 
jediná krádež. A to přece stojí za to!

Upozornění pro občany:
Ponechané půlfabky v  bezpeč-

nostních stojanech budou v násle-
dujícím období odstraněny.

Při kontrolách funkčnosti sto-
janů bylo zjištěno, že v  některých 

stáních si cyklisté buďto zapomněli 
svoji půlfabku, nebo si takovým 
způsobem snaží rezervovat místo. 
Nejvíce těchto případů zazname-
náno u hlavního nádraží. Občany 
žádáme, aby se tohoto jednání vy-
varovali a stávající zámky si ze sto-
janů co nejdříve vyzvedli. V opač-
ném případě totiž dojde po novém 
roce k  jejich odstranění, a  to bez 
náhrady.

V  případě jakékoliv nefunkč-
nosti stojanů např. nelze otočit ko-
vovým třmenem, prosíme, obrať-
te se telefonicky na linku městské 
policie – prevence 582  402  261, 
nebo mob. 602 758 504. Je možné 
zaslat i e-mail na adresu:  preven-
ce@mpprostejov.cz.

aše pomoc rozhodně přispěje 
k  maximálnímu využívání bez-
pečnostních stojanů na ochranu 
jízdních kol před krádeží. -ja-

Chci být dobrovolníkem… 
nejen v Prostìjovì

V  loňském roce vydaná 
brožura o dobrovolnictví s ná-
zvem „Chci být dobrovolní-
kem (v  Olomouckém kraji)“ 
se již dočkala své aktualizace. 
Informační centrum pro mlá-
dež (ICM) Prostějov připravo-
valo aktualizovanou podobu 
brožury během léta a od kon-
ce října je její � nální podoba 
k dispozici všem zájemcům.

Publikace je průvodcem 
pro zájemce o  dobrovolnictví 
nejen v Prostějově, ale v celém 
Olomouckém kraji. Zájemci si 
mohou brožuru prohlédnout 
či vyzvednout v  papírové po-
době v  prostějovském ICM 
či v  zapojených organizacích. 
„Aktualizovanou brožuru bylo 
možné opět vytisknout díky ve-
řejné � nanční podpoře statu-

tárního města Prostějova, kte-
ré na tisk brožur přispělo 5 000 
Kč. Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat za tuto podporu,“ 
řekla Kateřina Opatrná, ve-
doucí ICM Prostějov. V  elek-
tronické podobě lze brožuru 
stáhnout z  webových stránek 
ICM Prostějov na adrese bit.
ly/brozuraICM14.

Nově brožura obsahuje 
27 organizací z  území Olo-
mouckého kraje, které pracují 
s dobrovolníky. „Z  toho sedm 
organizací je přímo z Prostě-
jova. Jedná se o organizace z ce-
lého spektra dobrovolnických 
činností: ČSOP – RS Iris, Člo-
věk v  tísni, Charita Prostějov, 
ICM Prostějov, Klub Salesián-
ského hnutí mládeže Prostějov, 
SONS – oblastní odbočka Pro-

stějov, Nemocnice Prostějov,“ 
upřesnila Kateřina Opatrná.

Brožura však není jen ka-
talogem dobrovolnických 
organizací v  kraji, ale přináší 
i základní informace o dobro-
volnictví, možnostech dobro-
volnictví v  rámci celostátních 
projektů nebo o  možnostech 
dobrovolnictví v  zahraničí. 
Může tak být inspirací pro 
řadu zájemců o oblast dobro-
volnictví. Kontaktní osoba:

Kateřina Opatrná
Vedoucí Informačního 

centra pro mládež Prostějov
* Komenského 17, 796 01 

Prostějov
+420 731 604 073

opatrna@icmprostejov.cz
www.icmprostejov.cz

www.facebook.com/icmprostejov

Veøejná sbírka pro 
nevidomé Bílá pastelka

Tato celonárodní veřejná sbír-
ka na podporu speciálních vý-
ukových programů a  sociálních 
služeb pro zrakově postižené 
občany a výcvik vodících psů pro 
nevidomé, se letos uskutečnila 
již popatnácté dne 15. 10. 2014. 
Pořadatelem sbírky byla Sjed-
nocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR (SONS ČR) ve 

spolupráci s obecně prospěšnými 
společnostmi Ty� oservis a Ty� o-
Centrum. Výtěžek z  této sbírky 
činil 1.775.878 Kč. V  Prostějově 
s  realizací této sbírky pomáhali 
dobrovolníci ze SŠ Trivis a CMG 
a  ze ZŠ Melantrichova, Valenty 
a Dr. Horáka. Studentům a žákům 
těchto škol za jejich nezištnou po-
moc upřímně děkujeme. -SONS-

Od 1. 1. do 14. 1. 2015 bude 
na území České republiky pro-
bíhat tradiční Tříkrálová sbírka, 
jejíž výtěžek poputuje na konto 
Charity České republiky. Přímo 
v Prostějově budete moci potkat 
koledníky 3. a  4. ledna 2015. 
Studenti Cyrilometodějského 
gymnázia se do sbírky zapojí 
6. ledna, právě v den svátku Tří 

králů. Charita Prostějov plánuje 
využít část výtěžku k  rekon-
strukci budovy Charity na ulici 
Martinákova. Opravená budova 
by v  budoucnu měla být záze-
mím pro služby, které v součas-
né době provozují svoji činnost 
v pronajatých prostorách, čímž 
dojde k  úspoře nákladů. Další 
částka bude vynaložena na pří-

mou pomoc potřebným (osa-
mělé matky s  dětmi, sociálně 
slabé rodiny, osoby bez přístře-
ší). Zbytek vybrané sumy Cha-
rita investuje na pořízení auta 
pro pečovatelskou službu. Nové 
auto tak nahradí automobil již 
opotřebovaný a technicky zasta-
ralý, protože náklady na údržbu 
pro jeho nevyhovující stav neu-

stále narůstají. Vaše pomoc nám 
umožní vykonávat stávající so-
ciální služby a dá nám možnost 
ulehčit potřebným v jejich tíživé 
životní situaci. Ta může potkat 
kohokoli z  nás, proto by nám 
činnost a práce Charity neměla 
být lhostejná. Děkujeme za vaši 
solidaritu a  přispění ke konání 
dobrého díla.

Tøi králové vyjdou v lednu do ulic
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 Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2014. 

Pro většinu z  nás je to pří-
ležitost k  bilancování kladů 
a záporů toho, co nás v právě 
odcházejícím roku potkalo 
a  čeho jsme byli aktivními 
účastníky, či nad pouhými 
vnějšími pozorovateli. Mezi 
takové události ve veřejném 
životě Prostějova patřily i ne-
dávné volby do obecního za-

stupitelstva, za účasti Hnutí 
ANO 2011. Výsledek komu-
nálních voleb a složení stáva-
jící koalice je všeobecně zná-
mé, za připomenutí však stojí, 
že Hnutí ANO získalo 6 man-
dátů, díky čemuž se umístilo 
na druhém místě za ČSSD. 
Za podporu ve volbách všem 
svým příznivcům ještě jednou 
děkujeme a tohoto projevu je-
jich vůle si nesmírně vážíme. 

Podstata a  skutečné důvody 
vzniku stávající koalice ČSSD, 
Pévéčko a  KSČM dosud ne-
byly náležitě objasněny. Tato 
věc je jinými prezentována tak, 
že KSČM je po 25 letech opět 
u moci díky tomu, že takto vo-
liči rozdali karty, a že je to jejich 
vůle. Připomeňme si však fakta. 
Bezprostředně po komunálních 
volbách se vyjádřil premiér Bo-
huslav Sobotka, že nic nebrání 
vzniku koalic, které mohou 
kopírovat složení vlády. Sněm 

Hnutí ANO proto takřka jedno-
hlasným usnesením zavázal svůj 
vyjednávací tým, aby předložil 
ČSSD protinávrh na utvoření 
koalice bez Pévéčko, ve slože-
ní ČSSD + Hnutí ANO + další 
demokratické strany z trojlístku 
stran KDU-ČSL, ODS a TOP09, 
výhradně podle výběru a  roz-
hodnutí samotné ČSSD. Na 
koaličním vyjednání však ČSSD 
tento návrh Hnutí ANO od-
mítla a primátor města řekl, že 
ČSSD půjde do koalice s nejvyš-
ší pravděpodobností s  KSČM 
a Pévéčko. Je tedy zřejmé, že na 
vyjednávacím stole ležely i  jiné 
alternativy koalice bez účasti 
KSČM. O nich však ČSSD ne-
chtěla slyšet a nejednala o nich 
s navrhovanými stranami. Dal-
ším důvodem, pro který jsme 
navrhovali koalici bez účasti 
Pévéčko bylo to, že dosavadní 
náměstci primátora, Mgr. Po-
spíšil a  Mgr. Hemerková, kteří 

byli zvoleni za ODS, v průběhu 
předchozího volebního období 
přestoupili z  ODS k  Pévéčko, 
avšak oba dva si ponechali funk-
ce náměstků primátora. Výsled-
kem odmítnutí našich návrhů je 
situace, kdy vládnoucí koalice 
ČSSD, Pévéčko a  KSČM má 
většinu pouhého 1 hlasu. Primá-
tor proto svolává zastupitelstvo 
na pondělky. Tehdy nezasedá 
parlament, jehož členy jsou 2 
prostějovští zastupitelé za ČSSD, 
MUDr. Pavel Holík a  Božena 
Sekaninová. Připomeňme si zde 
slova MUDr. Pavla Holíka, zve-
řejněná v jeho zprávě pro voliče: 
„Po mém zvolení do sněmovny 
jsem otevřel na adrese Netušilova 
1 v  Prostějově poslaneckou kan-
celář, kde se se mnou můžete po 
dojednání schůzky s  asistentem 
Pavlem Smetanou, setkat  v pon-
dělí, kdy je den určený pro kon-
takt s  občany“.  Protože i  Pavel 
Smetana je prostějovským zastu-

pitelem, ani on nebude během 
těchto poslaneckých pondělků 
občanům plně k dispozici. Je tře-
ba připomínat, že v městské radě 
sedí za KSČM předlistopadoví 
funkcionáři KSČ, prosazující 
tvrdé represe proti odpůrcům re-
žimu, přičemž jejich lídr a uvol-
něný radní Jaroslav Šlambor je 
zastupitelem za Prostějov, přesto-
že již dva roky bydlí v  lázeňské 
obci Skalka! Věřím, že se pan pri-
mátor bude touto věcí důkladně 
zabývat. Hnutí ANO oznamuje, 
že od 7.1.2015 na adrese Určic-
ká 53, Prostějov, každou středu 
od 17.00 do 18.00 hod, bude 
otevřena zastupitelská kancelář 
ANO všem občanům. Rádi se 
zde s  Vámi setkáme, vyslech-
neme a pokusíme se řešit Vaše 
podněty a  připomínky. Přeji 
Vám všem hodně zdraví do no-
vého roku.

Ing. Hana Naiclerová MBA, 
Hnutí ANO 2011, předsedkyně

Ano, lidièky politujte nás…
Už jsem se utěšoval, že je těm 

sebelítostným eskapádám konec. 
Není a  jak to vypadá, hned ani 
tak nebude. Je mi to líto, ale nic 
moc s  tím nenadělám. Tak ale-
spoň přidám omluvu čtenářům, 
že reaguji na článek s obehranou 
tématikou, což bych asi neměl. 
Prostějovské hnutí Ano však 
pocítilo nutkavou potřebu vy-
světlit ústy své paní předsedkyně  
vlastní verzi cesty ke koaliční-
mu uspořádání a  návdavkem, 
jako povinnou politickou úlitbu 
mantře antikomunismu si lehce 
kopnout do kotníku KSČM.  Je 
to v současnosti opět v kurzu, je 
to prostě in, je to trendy. S mó-
dou je třeba držet krok. Ale zpět 
k  článku „Vážení spoluobčané“, 
obsahujícímu řadu nepřesností, 
nejasností. Nad některými se 
pokusím stručně zamyslit. Čtu, 
že podstata a  skutečné důvody 
vzniku stávající koalice nebyly 
dosud náležitě objasněny. Ne-
mohly. Autorka se mě, potažmo 
našeho klubu zapomněla zeptat. 
Přitom bychom jí rádi, alespoň 
za naší skromnou tříčlennou 
radní enklávu, odpověděli. Od-
povím tedy i  bez dotazu: tři 
svéprávné politické subjekty 
se, paní inženýrko, dobrovolně 
dohodly na spolupráci. Tečka. 
Další věc, které nerozumím: 
cit.:“ Tato věc je jinými prezen-
tována tak, že KSČM je po 25 
letech opět u  moci díky tomu, 
že takto voliči rozdali karty, a že 
je to jejich vůle“. No nevím, kdo 
jsou ti „jiní“, ale já tuto interpre-
taci důvodů naší účasti v koalici 
slyším poprvé. Nedává de facto 
ani smysl. Voliči svými hlasy roz-

hodli o počtu hlasů, resp. man-
dátů. Složení koalice je o něčem 
zcela jiném. Právě hnutí ANO 
bylo tím, kdo se a priori vyme-
zilo a pokusilo se tak eliminovat 
hlasy voličů hnutí PéVé a KSČM 
v koaličních jednáních. Politická 
praxe je plná případů, kdy vítěz 
„utřel nos“. Svět se, pokud vím, 
nezbořil. Autorka článku to sice 
neřekla přímo, ale z kontextu lze 
dedukovat, že KSČM pro ni není 
demokratickou stranou. Argu-
menty sice neuvádí, ale nebudu jí 
její víru vyvracet. Předpokládám 
ale, že svoje hnutí považuje za na-
výsost demokratické.  V tom pří-
padě ovšem dost dobře nechápu 
přístup ANO k jednání s ČSSD, 
kdy oranžovému týmu dalo „vy-
brat“ třetího do mariáše ze svého 
seznamu, obsahujícího KDU, 
TOP a  ODS. Nemám zprávy, 
jak se tento pravicový diktát líbil 
vítězi voleb (s převážně s levico-
vým voličským elektorátem), ale 
mě by se rozhodně nelíbil. Je to 
taková malá politická segregace. 
Skoro je mi líto pana Navrátila, 
jehož (koaliční) uskupení, z dů-
vodů mě neznámých, ANO také 
vyšachovalo ze hry. A to, prosím, 
mají blízko k zelené a červenou, 
jak vím, v oblibě rovněž nemají. 
Nerozumím ani argumentaci 
paní předsedkyně zdůvodňu-
jící „proč ne s PéVé“. První dů-
vod nám zapomněla sdělit, ten 
druhý je odchod dvou radních 
z  původní strany a  skutečnost, 
že se nevzdali funkcí náměstků. 
Podivuhodné. Na vlastní řady si, 
bohužel, nevzpomněla. Ale my 
v  Čechách najdeme důvod pro 
všechno, takže je to vlastně jed-

no. Dovolím si v této souvislosti 
připomenout, jen tak pro pořá-
dek, že za tímto uskupením bylo 
překvapivě hodně voličů a čtyři 
mandáty. A  máme tady kritiku 
pondělků, jako dnů jednání za-
stupitelstva. Jsem v  rozpacích, 
zda to vůbec komentovat. Tak 
jen malý „štulec“. Zapomněla jste 
paní předsedkyně na jednoho 
vlastního zastupitele-poslance. 
Je extrémně vytížený… A nako-
nec jsem nechal perličku, vlastně 
dvě. O  ing. Šmídovi a  Dr. Au-
gustinovi mluvit nebudu – jsou 
v komunální politice dlouhá de-
setiletí, lidé je znají. Dokud byli 
řadoví zastupitelé, do hledáčku 
pomlouvačů se dostali jen oje-
diněle. Tu drzost, podílet se na 
řízení města jim ovšem odpustit 
nelze…Nyní moje maličkost. Ty 
informace týkající se mého byd-
lení máte odkud, paní inženýr-
ko? Někde to psali? Pak to nutně 
musí být pravda. Nabízím Vám 
lepší zdroj. Máte možnost se ptát 
přímo mě. Nakonec jsme oba 
v jednom zastupitelstvu.

Je mi skutečně líto, že ve vá-
nočním čase jsem nucen psát 
vynuceně o něčem, co do této 
části roku nepatří. Ale jinou 
možnost, bohužel nemám. 
Nenechte se, prosím, našimi, 
mnohdy pseudoproblémy 
a  rozmíškami znechutit. Pře-
stanou samy. Jinak budeme 
všem pro smích. 

Čtenářům přeji pevné zdraví 
a  po všech stránkách úspěšný 
rok 2015. Všem bez rozdílu.

 Jaroslav Šlambor

Hnutí ANO 2011 k výsledku komunálních voleb v Prostìjovì

Poslední zasedání komise 
pro kulturu a  památkovou 
péči Rady Olomouckého 
kraje se uskutečnilo dne 
9.12.2014 v  předvánočním 
čase v Muzeu a galerii v Pro-
stějově.  Jednání se zúčastnil 
i  náměstek hejtmana Olo-
mouckého kraje Radovan 
Rašťák. Přítomné přivítal 
v prostorách muzea jeho ře-
ditel Daniel Zádrapa.

K  důležitým bodům jed-
nání patřilo seznámení členů 
s  dramaturgií slavnostního 
večera udělování Cen Olo-
mouckého kraje za přínos 
v oblasti kultury za rok 2014, 
který proběhne 9. dubna 
2015 v  Městském divadle 
v  Prostějově. Základní údaje 
sdělili a na konkrétní otázky 
přítomných odpovídali zá-
stupci organizátora akce TK 
plus a  náměstek hejtmana. 
Informace o  jednáních Rady 
a Zastupitelstva Olomoucké-
ho kraje podal vedoucí odbo-
ru kultury a památkové péče 
Jindřich Garčic. 

O činnosti Muzea a galerie 
v  Prostějově hovořil jeho ře-
ditel Daniel Zádrapa. Členy 
komise seznámil s  historií 
a  současností této význam-
né krajské kulturní instituce 
a  nastínil plán jeho činnosti 

na příští rok. Jedním z  hlav-
ních bodů bylo projednání 
Programu podpory kultury 
a  památkové péče pro rok 
2015 v  Olomouckém kraji. 
Z řad členů komise byli schvá-
leni zástupci do tří hodnotí-
cích komisí – Program obno-
vy kulturních památek v kraji, 
Program obnovy staveb drob-
né architektury místního vý-
znamu a  Program podpory 
kulturních aktivit. Členy dvou 
hodnotících komisí jsou též 
zástupci Prostějova – Daniela 
Zádrapa a Josef Augustin. 

Po ukončení jednání pozval 
ředitel muzea všechny přítom-
né k  návštěvě výstavy „Emil 
Filla – Pozoruhodná osobnost 
českého výtvarného umění“ 
a  k  prohlídce dalších expozic 
Muzea a  galerie v  Prostějově. 
Výstava obrazů malíře, so-
chaře, gra� ka a  výtvarného 
teoretika představuje vývojová 
období tvorby této mimořád-
né osobnosti. Do Prostějova 
se podařilo pracovníkům mu-
zea dovézt kolekci 88 obrazů 
a plastik zapůjčenou z mnoha 
prestižních galerií a muzeí Čes-
ké republiky. Výstavu si zájem-
ci mohou prohlédnout až do 
1.  února příštího roku.

 Josef Augustin
 předseda komise

Zasedání Kulturní 
komise Olomouckého 

kraje v Prostìjovì 
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Pomalu se schyluje ke kon-
ci roku. Je to doba hektická, 
aby mohla být ve svém závě-
ru tichá a  na konci nevázaně 
radostná. Tak to u  nás chodí 
jako zavedený koloběh. Pro 
nás zastupitele je čas těsně 
před Vánocemi poznamenán 
jednou důležitou povinností. 
Z titulu zastupování všech ob-
čanů v nejvyšším orgánu měs-
ta musíme projednat a schvá-
lit � nanční plán na další rok. 
Není jednoduché proniknout 
do zákoutí městských � nancí 
a chce to opravdu poctivé úsilí. 
Městský rozpočet je tou nej-
důležitější věcí pro život měs-
ta následujícího roku. Podle 
rozpočtových not se po celý 
rok hraje.  Jednou z  metod, 
jak se v rozpočtu orientovat je 
metoda srovnání. Můžeme si 
porovnávat údaje předchozích 
návrhů s návrhem aktuálním. 
Podotýkám, že porovnávám 
návrhy rozpočtů. 

V  letech 2011 resp. 2012 byl 
rozpočet příjmů – stručně řeče-
no – z heren a loterií ve výši 13,1 
resp. 13,7 mil Kč. V rozpočtech 
roku 2013 je to 38,7 mil. Kč, 2014 
je to 40,9 mil Kč a na rok 2015 je 
to již 46,9 mil. Kč. Je nutné uvést, 
že k tomuto dramatickému zvý-
šení mezi rokem 2012 a  2013 
vedla pro obce jistě příjemná 
změna zákona o  loteriích, která 
přesměrovala toky odvodů z lo-
terií do rozpočtů měst a obcí. Do 
této změny byly odvody z  této 
činnosti směrovány na různé na-
dace. Tento systém nebyl zřejmě 
moc transparentní, proto došlo 
k  uvedené změně na základě 
návrhu tehdejšího ministra Ka-
louska.

Mlčenlivým předpokladem 
bylo, že obce svým občanům 
rozumějí lépe a  dovedou lépe 
směrovat tyto prostředky právě 
na aktivity, které náleží do ob-
lasti vzdělání, sociální pomoci, 
kulturních aktivit, a volnočasové 

činnosti. Prakticky se týkají kaž-
dého z nás zcela bezprostředně. 
Jak tomu rozumí vedení města 
Prostějova?

Porovnejme si, jak se tato 
změna promítla v  rozpočtech 
pro podporu běžné každoden-
ní činnosti v  těchto oblastech. 
Zatímco v rozpočtu na rok 2011 
jsou v těchto oblastech výdaje ve 
výši celkem 19,3 mil. Kč, v roce 
2012 se částka snížila o necelých 
6 mil Kč na 13,5 mil. Kč. Tato 
částka je v  dalších letech nižší 
o  dalších 0,5 mil. Kč (2013 – 
13,06 mil. Kč, 2014 – 13,05 Kč). 
Na rok 2015 dochází k mírné-
mu rozpočtovému zvýšení na 
13,16 mil Kč.

Jestliže se tedy z  roku 2012 
na rok 2013 navyšuje rozpo-
čet příjmů z  VHP a  loterií 
o celých 25 mil. Kč, v oblasti, 
v  nichž měly být tyto pro-
středky využity, dochází, po 
předchozí redukci o  6,0 mil 
Kč, ještě k  dalšímu snížení 

a to o 0,5 mil Kč. V roce 2014 
došlo k mírnému zvýšení roz-
počtu na příjmové straně, ale 
ke stagnaci na straně využití. 
Pro rok 2015 dochází na stra-
ně příjmů k  navýšení o  6,0 
mil. Kč oproti letošnímu roku, 
ale navýšení na straně využití 
těchto „nadačních“ prostřed-
ků je pouze o 0,11 mil Kč. To 
jsou fakta převzatá z rozpočtů 
jednotlivých let, avšak dosta-
tečně vypovídající o  tom, že 
pohled na využití těchto peněz 
– ať se nám jejich původ líbí 
nebo ne – asi stěží odpovídá 
realitě příjmů. Oponenti jistě 
podotknou, že byly využity 
v oblastech jiných. Jistě by byla 
zajímavá analýza, v  jakých to 
bylo.

Možná jeden příklad. Měs-
to dlouhodobě využívá tzv. 
marketinkové služby. Jejich 
dodavatelem je � rma TK Plus. 
V letech 2011 a 2012 byly tyto 
výdaje rozpočtovány ve výši 

2,0 a 1,95 mil Kč. V roce 2013 
došlo k  rozpočtovému navý-
šení na 4,2 mil. Kč a  v  letech 
2014 a  2015 je to již 4,23 mil 
Kč. Zde tedy vývoj na výdajové 
straně zhruba odpovídá trendu 
na straně příjmové. Je vidět, že 
někde to jde.

Po hektické analýze má přijít 
zklidnění. Proto Vás milí spolu-
občané chci ujistit za klub za-
stupitelů TOP09, že na podob-
né zvláštnosti chceme i v tomto 
období poukazovat a věříme, že 
se jednou podaří celý systém 
veřejných podpor narovnat tak, 
aby se žádný nemusel cítit jako 
chudý příbuzný, pokud si zrov-
na nezvolí jakousi strategickou 
činnost. Věřím, že podobně 
smýšlejí i další, nejen opoziční, 
kolegové. 

Přeji Vám, přátelé, klid-
ný závěr roku a  hodně elánu 
a  zdraví v  nadcházejícím roce 
2015.  Aleš Matyášek, 

klub zastupitelů za TOP09

Zmìna v každém z nás 
- pøedsevzetí do nového roku 

Vážní spoluobčané našeho 
krásného města. V  nedávno 
proběhlých komunálních vol-
bách se naše uskupení Změ-
na pro Prostějov umístilo se 
čtyřmi zastupitelstkými man-
dáty  na 3.-5. místě z  osmi 
úspěšných stran a  uskupení. 
Stalo se tak i  přes masivní 
kampaň stávajících radních 
v  Prostějovském večerníku 
a v Radničních listech.

Volební výsledky a  nízká 
účast ve volbách nedávají  žád-
né straně a uskupení v Prostě-
jově právo deklarovat, že jedná 
jménem většiny voličů. Napří-
klad  ČSSD volilo přepočtem 
pouze 9% oprávněných voličů 
a  KSČM i  PéVé pouze 3,5%. 
Novou koalici tedy zvolilo  
pouze 16% oprávněných voli-
čů. Za tohoto stavu výsledků 
voleb jsme očekávali širší spo-
lupráci všech demokratických 
stran, opak je pravdou. KSČM 
se podařilo využít ambice 
funkcionářů staronového ve-
dení a  vrazit klín mezi demo-
kratické strany. Aby staronové  
vedení uhájilo své pozice, mu-
selo sáhnout k zoufalému kro-
ku a přizvat komunisty, s nimiž 
vytvořilo těsnou většinu 18 
mandátů a  nyní potřebuje při 
jednání zastupitelstva 100% 
účast koaličních zastupitelů 
a jejich plnou poslušnost.

Těsná většina je ale dlouho-
době neudržitelná a  to nám 
všem dává velké šance k  ná-

pravě poměrů na radnici. Ne-
kandidovali jsme za lukrativní 
posty, ale za změnu a  slibuje-
me, že změna bude. Jako ne-
uvolnění (neplacení) členové 
Městského zastupitelstva ne-
máme kompetence něco řídit, 
můžeme ale kontrolovat a usi-
lovat o  zprůhlednění a  přiblí-
žení radnice občanovi. Máme 
své odborníky, kteří mají zájem 
spolupracovat s  radnicí.  Naše 
aktivita vyhlášením voleb ne-
skončila. Jednou z  pozitivních 
změn je i  to, že nyní čtete náš 
článek v Radničních listech.

Zastupitelstvo se zatím sešlo 
jen 3x, práci komisí a  výborů 
rada úspěšně oddaluje. Přesto 
jsme stihli předložit návrhy na 
zprůhlednění radniční politiky, 
návrhy na obsazení odborných 

komisí a  výborů a  nominovat 
protikandidáty při volbě rady 
města. Postavili jsme se pro-
ti stávající praxi, kdy vedení 
města před zastupitelstvem 
neprojednává podrobnosti 
investičních akcí a  koncepcí 
v průběhu přípravy a předklá-
dá je zastupitelstvu ke schvále-
ní hotové, až ve chvíli, kdy na 
nich nelze nic měnit. Usilujeme 
o účast v kontrolním a � nanč-
ním výboru, abychom mohli 
lépe hlídat, jak se liší činy rady 
od tvrzení předkládaných za-
stupitelům. Především jsme 
ale podpořili ty návrhy, které 
považujeme za prospěsné pro 
město a v konstruktivním pří-
stupu chceme pokračovat.

Pokud naše životy nema-
jí řídit jiní, musíme  každý 
z  nás změnit něco v  sobě, víc 
se otevřít spolupráci s aktivní-
mi lidmi v  Prostějově, se svý-
mi sousedy,  ale i  s kvalitními 
oponenty. Každý z nás se musí 
více zajímat o dění v Prostějově 
a víc se zapojit do obecní prá-
ce. Není to pohodlné, ale je to 
nutné.

Všem občanům města Pros-
tějova přejeme hodně spokoje-
nosti v novém roce a ať je každá 
změna v  jejich životě změnou 
k lepšímu.

Vaši zastupitelé za Změnu 
pro Prostĕjov Honza Navrátil, 

František Fröml, 
Věra Palacká, 

Petr Kapounek

PF 2015
Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového 

roku 2015 a každý v sobě ješ-
tě neseme právě prožité vá-
noční svátky, většinou strá-
vené v  kruhu své rodiny či 
blízkých přátel. Myslíme ze-
jména na to, koho a čím jsme 
obdarovali, komu a čím jsme 
udělali tu největší radost. Sa-
mozřejmě nás potěšili  také 
dárky, které jsme sami dosta-
li, či naopak přemýšlíme, jak 
se vypořádat s  těmi dary, co 
jsme si nepřáli, či dokonce 
vůbec nechtěli. Ale jako ob-
darovaní od rodiny či přátel 
vše odpouštíme.  

Klub KDU-ČSL spolu se 
širokou voličskou základnou 
vám, milí Prostějované, pře-

je do nového roku 2015 pev-
né zdraví, klidnou pohodu 
v  širokém rodinném  kruhu, 
také mnoho štěstí a  radosti 
v  běžném každodenním ži-
votě. Přejeme vám, aby Za-
stupitelstvo města jednalo 
tak, že výsledkem jeho jed-
nání budou taková rozhod-
nutí, která vás občany města 
potěší a  usnadní vám život 
ve městě. Nechceme, abyste 
naši práci  na konci příštího 
roku hodnotili jako ty  dárky, 
o kterých nevíte, co si s nimi 
počít. Víme, že špatná práce 
se jen tak lehce neodpouští.
 Petr Kousal 

 a Zuzana Bartošová, 
 vaši zastupitelé 
 za KDU-ČSL

TOP 09 informuje

Pøání obèanùm 
mìsta Prostìjova

Milí občané Prostějova,
nekažte si krásný advent-

ní čas děním na radnici, 
zaměřte se na své blízké, 
rodinu a přátele. Těšíme se 
na sváteční výzdobu našeho 
města ve Vašich oknech a na 
Vašich domech. V  příštím 
roce budeme také navrho-

vat řadu drobných vylepše-
ní chodníků, cest či parků, 
která nebudou znamenat zá-
sadní náklady, ale nám všem 
zpříjemní každodenní život.

Těšíme se na krásnější 
Prostějov v roce 2015.

Milada Sokolová a Tomáš 
Blumenstein, ODS
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Informace

Vybrat si povolání a na tý-
den si ho vyzkoušet, takovou 
možnost dostali studenti 
Cyrilometodějského gym-
názia v  Prostějově v  rám-
ci projektu Cílevědomě 
za budoucím povoláním. 
Díky spolupráci s  Okres-
ní hospodářskou komorou 
jsme oslovili osm organi-
zací v  Prostějově. Organi-
zace vybrali kouče karierní 
praxe, kteří na týden přijali 
studenty a  nechali je pozo-
rovat vlastní práci. Studenti 
si tak mohli udělat obrázek 
o  tom, jak to chodí v  dané 

profesi. Projekt Cílevědomě 
za budoucím povoláním je 
realizován za � nanční pod-
pory Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurence-
schopnost. 

Chceme studenty gymná-
zia přiblížit k  praxi, aby měli 
představu, na jakou vysokou 
školu se mají přihlásit a jakým 
směrem by se měli dál ubírat. 
Studenti si zvolili praxi v obo-
ru zdravotnictví, strojírenství, 

ekonomie, chemie, práv nebo 
reklamy a  žurnalistiky. Každý 
den trávili v  zaměstnání čtyři 
hodiny pod dozorem kouče. 
Překvapilo je zejména množství 
papírování ve všech oborech 
a  kladně hodnotili atmosféru 
v  pracovním kolektivu, kde je 
pracovníci dobře přijali. Také 
hodnocení  studentů jejich 
kouči bylo vesměs kladné. Stu-
denti byli  schopni plnit zadané 
úkoly. 

Své zkušenosti studenti pre-
zentovali na závěrečném semi-
náři. Kromě pozitivních zážitků 
hodnotili i  negativa jednotli-
vých profesí. Některé studenty 
praxe ve � rmách odradila od 
původně vybraného povolá-
ní, jiní byli spokojeni a budou 
pokračovat v cestě za zvolenou 
profesí. 

V  rámci projektu Cílevědo-
mě za budoucím povoláním 
studenti absolvovali už dva 

workshopy s odborníky z praxe 
a  třetí workshop je ještě čeká. 
Na třetím workshopu se do-
zví informace o situaci na trhu 
práce a  perspektivních obo-
rech studia, aby dobře nalezli 
uplatnění. Celý systém karierní 
praxe se ukazuje jako prospěš-
ný a  rádi bychom v  něm na 
gymnáziu v  rámci možnos-
tí pokračovali i  po skončení 
projektu. Díky vytvořeným 
materiálům a metodikám, kte-
ré budou zveřejněny na webu 
http://kariera.cmgpv.cz, budou 
moci systém karierní praxe za-
vést i ostatní školy.

Karierní praxe

INZERCE

Projekt III – Vzdìlávání zamìstnancù k efektivní a pøátelské veøejné správì 
Město Prostějov uspělo 

v roce 2011 ve výzvě č. 69 Ope-
račního programu Lidské zdro-
je a zaměstnanost, která byla za-
měřena na vzdělávání úředníků 
územních samosprávných cel-
ků s  projektem „Vzděláváním 
zaměstnanců Městského úřadu 
Prostějov k  efektivní a  přátel-
ské veřejné správě“. Na základě 
Rozhodnutí Ministerstva vnitra 
ČR byla městu Prostějov po-
skytnuta dotace z  Evropského 
sociálního fondu v celkové výši 
3.686.125 Kč. Rozpočtovými 

prostředky města Prostějova 
bylo kryto dalších 650.492 Kč. 
Cílem projektu byl růst kvality 
poskytování veřejných služeb 
občanům, což je ze strany ve-
řejnosti hodnoceno především 
na základě znalostí, přístupu 
a  vstřícnosti úředníků. Pro re-
alizaci projektu byly po analýze 

vzdělávacích potřeb úředníků 
vybrány 4 hlavní oblasti, ve kte-
rých probíhalo vzdělávání, a to 
konkrétně: Projektové řízení, 
Právo a  legislativa, Komuni-
kační a prezentační dovednosti, 
Řízení a  rozvoj lidských zdro-
jů. V  průběhu projektu bylo 
realizováno celkem 60 kurzů, 

kterými prošlo až 1.235 účast-
níků. Odborné vzdělávání řešil 
realizační tým ve spolupráci 
s  externími odborníky na da-
nou problematiku. Projekt svou 
náplní směřoval k posílení insti-
tucionální kapacity a zlepšování 
výkonu veřejné správy a  veřej-
ných služeb. 

Vzhledem k tomu, že projekt 
vzdělávání byl úspěšně dokon-
čen, provedli pracovníci Minis-
terstva vnitra České republiky 
kontrolu čerpání � nancí a prů-
běh projektu. Kontrola neshle-
dala žádná pochybení a v tomto 
smyslu také vystavila magistrá-
tu příslušný protokol. -red-
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Brána k druhým, dìtský èin 
Skupina děti ze ZŠ Maja-

kovského každoročně připra-
vuje pod vedením Naděždy 
Kalábové vystoupení pro 
babičky a  dědečky. Pravidel-
nými návštěvami dětí senio-
rů v domech s pečovatelskou 
službou a  Centru sociálních 
služeb si děti postupně vytvá-
řejí vnímavý vztah k  životu, 
poznávají, jak se žije senio-
rům, odkázaných na pomoc 
druhých.

Cílem každého snažení bylo 
účelně vyplnit čas seniorů, 
kteří žijí v nejrůznějších zaří-
zeních a mnohdy jsou osamo-
ceni, mají zdravotní problémy 
a mnohdy již nemají žádné pří-
buzné. Při poslední návštěvě 
dětí v  loňském školním roce 
děti vyhlásily a  zorganizovaly 
babičkám a  dědečkům soutěž 
s  názvem Pohádkový skřítek. 
Soutěž byla velmi úspěšní 
a nejzdařilejší práce byly oce-
něny a vystaveny v kulturním 
klubu Duha. Kolektivním ná-
padem jsme se snažili dokázat, 
že i  když jsme malí, můžeme 
pomáhat a udělat někomu ra-
dost jen tak. Dětské snažení 
trvalo téměř rok a  za to jim 
patří velké poděkování. Babič-
ky a  dědečkové byli nadšeni 
dětskou přítomností, progra-
mem, drobnými dárečky, kte-
rá pro ně děti vyrobily, rádi se 
zapojili do soutěže, kterou pro 
ně děti připravily. Při předá-
vání cen a  diplomů ocenění 
senioři plakali dojetím a záro-
veň radostí.

Z aktivit dětí vzniklo mnoho 
fotogra� í, vyšlo několik článků. 

Pro všechny zúčastněné byly 
společné aktivity obrovským 
přínosem, které vehnaly zúčast-
něným slzy do očí.

Aktivity dětí zaměřené na 
výchovu a  úctu ke stáří byly 
následně oceněné i  v  soutě-
ži, kterou pořádá Odbor pro 
mládež Ministerstva školství, 
mládeže a  tělovýchovy ve spo-
lupráci s  Národním institutem 
dětí a mládeže v Praze s názvem 
Brána k  druhým. Děti ze ZŠ 
Majakovského se dostaly mezi 
pět celorepublikově oceněných 
týmů a  24. 11. se zúčastnily 
slavnostního vyhodnocení, kde 
se setkaly s významnými osob-
nostmi Petrem Vackem, Táňou 
Fišerovou a kardinálem Vlkem.  
Každý dostal symbolický klíček, 
který otevírá bránu k  druhým 
a  krásnou pohádkovou knížku 
s věnováním. Velkou odměnou 
pro děti byla návštěva České-
ho rozhlasu, sledování natáče-
ní paní Šplechtové, slavnostní 
oběd a návštěva Národně-tech-
nického muzea v Praze, ale také 
předvánoční nákupy.

O  tom, jak probíhala or-
ganizace soutěže pro babičky 
a dědečky s názvem Pohádkový 
skřítek, napsal příběh žák páté-
ho ročníku Jiří Král, a jeho prá-
ce byla odeslána paní Kalábo-
vou do soutěže Dětský čin roku. 
Do soutěže bylo v letošním roce 
zasláno 800 prací, které byly za-
řazeny do 7 soutěžních katego-
rií. Velkým překvapením bylo, 
když se Jirkův příběh dostal do 
semi� nále a po dětském hlaso-
vání zvítězil v  kategorii Dobrý 
nápad. Jirka Král 4. 12. převzal 

ocenění na Staroměstské radni-
ci v Praze, kde všechny zúčast-
něné seznámil za asistence své 
patronky – moderátorky Kříž-
kové, stejně jako ostatní výher-
ci zbylých 6 kategorií se svým 
příběhem. Po slavnostním vy-
hlášení byli ocenění pozváni 
do muzea voskových � gurín 
Grévin.

Příběh Pohádkový skřítek
Jednou jsme s  kamarádem 

kreslili gra� ty a  nevěděli, jak 
je využít. A  potom nás na-
padla zajímavá myšlenka. 
Nakreslit plakát a  uspořádat 
soutěž pro babičky a  dědečky 
na téma Pohádkový skřítek. 
Soutěž se podařilo zrealizovat 
společně s  ostatními dětmi. 
Velkým překvapením pro nás 
bylo, že se do soutěže zapojili 
nejen babičky a dědové našich 
spolužáků, ale starší lidé, kteří 
žijí v domech s pečovatelskou 
službou a  také v  Centru so-
ciálních služeb v  Prostějově. 
V průběhu jednoho měsíce se 

sešlo mnoho soutěžních prací 
a  my jsme mohli obdivovat 
fantazijní tvorbu těch, co se 
do soutěže zapojili. Diplomy 
a  ceny, které se nám poda-
řilo sehnat, jsme předávali 
s  ostatními kamarády osobně 
i  s  doprovodným programem 
a  vlastnoručně vyrobenými 
dárky. Společně jsme nacvičili 
pásmo básní a písní a vyrobili 
spousty keramických výrobků 
pro radost. Nezapomenutel-
ným okamžikem pro nás bylo, 

když jsme při předávání cen 
a  diplomů viděli plakat doje-
tím dědečka, který za rok osla-
ví 90 let. 

Po předávání cen se uskuteč-
nila veřejně přístupná vernisáž 
všech prací naší soutěže, kterou 
se nám podařilo zrealizovat. 
Odměnou pro nás byl nejen 
dobrý pocit, že jsme udělali ně-
komu radost, ale i děkovný do-
pis nám dětem, od paní ředitel-
ky z Centra sociálních služeb.

 -nk-

Informace

Novela ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA úèinná od 1. 1. 2015
Novela živnostenského zá-

kona provedená zákonem č. 
140/2014 Sb. byla zpracovaná 
s cílem pokračovat ve zlepšování 
podnikatelského prostředí v ČR 
dalším snižováním administra-
tivní zátěže podnikatelů.

Jaké změny tedy zmiňovaná 
novela přinese?

Digitalizace dokumentů
Ruší povinnost se podnikatelů 

opakovaně dokládat obecnému 
živnostenskému úřadu doklady, 
které již byly poskytnuty některé-
mu z existujících obecních živnos-
tenských úřadů za předpokladu, 
že skutečnosti, které tyto doklady 
osvědčují, zůstaly beze změny. 
Z  dokumentů předkládaných 
podnikateli při vstupu do živnos-
tenského podnikání i v jeho prů-
běhu budou tyto úřady vytvářet 
elektronické kopie, které budou 
ukládat do datového úložiště živ-
nostenského rejstříku.

Které dokumenty bude úřad 
digitalizovat a uchovávat v živnos-
tenském rejstříku?

Výpis z evidence rejstříku trestů 
(má však omezenou platnost - pro 
další využití jen 3 měsíce)

Doklady prokazující odbor-
nou způsobilost podnikatele a/
nebo jeho odpovědného zástupce 
(různá vysvědčení, výuční listy, 
doklady o rekvalifikaci, osvědčení 
o  odborné způsobilosti, doklady 
o praxi apod.)

Doklad prokazující právní dů-
vod k užívání prostor sídla a orga-
nizační složky závodu zahraniční 
osoby.

Jako právně závazné trvale 
platné dokumenty budou všem 
úřadům dostupné doklady zapsa-
né do živnostenského rejstříku po 
1. 1. 2015. Nelze se tedy dovolávat 
toho, že před tímto datem podni-
katel uvedený doklad již dal k po-
souzení na jiném živnostenském 
úřadě.

Změny údajů vedených 
v živnostenském rejstříku

V  návaznosti na požadavky 
Úřadu na ochranu osobních úda-
jů, jakož i požadavky podnikatel-
ské veřejnosti, se mění úprava živ-
nostenského rejstříku ve vztahu 
k ochraně soukromí a osobních 
údajů zapisovaných osob. Jako 
neveřejné údaje budou nadále 
vedeny v živnostenském rejstříku 
údaje týkající se bydliště a mís-
ta pobytu zapisovaných osob 
a po uplynutí 4 let ode dne, kdy 
bylo zrušeno poslední živnos-
tenské oprávnění podnikatele,
i všechny dosud zveřejněné úda-
je budou převedeny z veřejné do 
neveřejné části živnostenského 
rejstříku. Digitalizované do-
kumenty budou mít rovněž 
neveřejný charakter. Novela 
modi� kuje údaje, podmínky 
a  způsob poskytování údajů 
živnostenským úřadem ze živ-

nostenského rejstříku a  stanoví 
subjekty, jimž živnostenský úřad 
údaje poskytne.

Novela dále 
precizuje trvalý pobyt, 
zpřesňuje v případě zahraniční 

fyzické osoby vznik živnostenské-
ho oprávnění, 

zrušuje povinnost podnikatele 
v oznámení o zahájení nebo ukon-
čení provozování živnosti v provo-
zovně uvádět své sídlo, 

zpřesňuje v  souladu se záko-
nem o  základních registrech po-
jem identifikační čísla osoby, 

upravují se v souladu se záko-
nem o  obchodních korporacích 
povinnosti právnické osoby spoje-
né s ohlášením živnosti,

umožní živnostenskému úřadu 
poskytnout informace o výsledku 
kontroly u podnikatele nebo o vý-
sledku správního řízení vedeného 
s podnikatelem jinému správnímu 
orgánu na základě jeho žádosti 
a pro účely kontroly nebo správní-
ho řízení,

rozšiřuje počet subjektů, na něž 
se vztahuje zacházení jako s osoba-
mi z EU,

mění prokazování odborné 
způsobilosti u některých vázaných 
a koncesovaných živností,

zařazuje oční optiku do přílohy 
č. 5 (tzn., že činnost očního opti-
ka může být fyzicky vykonávaná 
pouze osobami odborně způsobi-
lými). Orálková, ved. OŽÚ

DIGITALIZACE dokumentù 
na živnostenských úøadech

Peèovatelka roku 2014
Diakonie ČCE a  Asoci-

ace poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR uspořádaly 
v  letošním roce II. ročník 
Národní ceny sociálních 
služeb – Pečovatelka roku 
2014. Dlouhodobým cílem 
obou pořádajících organiza-
cí je podpořit ty, jejichž zá-
služným úkolem je pečovat 
a pomáhat potřebným. Oce-
nění v kategorii pečovatelka 
roku – pracovník v  sociál-
ních službách, získala letos 
také naše kolegyně paní Ma-
ruška Krejčí. 

Maruška pracuje jako pra-
covník v sociálních službách 
již od roku 1979, kdy zdárně 
ukončila dvouleté studium 
na zdravotnické škole jako 
ošetřovatelka. Již tenkrát 
věděla, že chce být nablízku 
lidem, kteří potřebují po-
moc. Už bezmála 40 let se 
naplno věnuje lidem starým, 
těžce nemocným a  v  nepo-

slední řadě také umírajícím. 
Její jméno Marie – Maruška 
je v  našem zařízení spoje-
no s  oblíbeností nejen mezi 
obyvateli, ale také v kolekti-
vu pracovníků. Ke své práci 
přistupuje vždy zodpovědně 
a  s  profesionálním nadhle-
dem. Maruška je vzorem 
pro mnohé své kolegy a  je 
zároveň oporou pracovního 
kolektivu. Je stále dobře na-
laděná a nabitá energií, a  to 
bez ohledu na to, zda má 
či nemá soukromé starosti. 
Svůj dar přirozeně jednat 
s lidmi vždy využívá ve pro-
spěch svých klientů. Má ráda 
lidi kolem sebe, svoji rodinu 
a vnoučata.

K  získanému ocenění sr-
dečně blahopřejeme a  přeje-
me pevné zdraví a  spokoje-
nost v  osobním i  profesním 
životě. spolupracovníci

Centrum sociálních služeb 
Prostějov, p. o.
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Na RG a ZŠ města Prostějova 
si děti ve třídě 5. A 1. stupně ZŠ 
občas přinášejí do výuky chyt-
rý telefon nebo tablet. Při výuce 
s  interaktivní tabulí SMART 
využívají prvek Extreme Colla-
boration. Tento prvek umožňuje 
žákům aktivně se zapojit do dis-
kuze prostřednictvím posílání tex-
tových zpráv nebo obrázků z jejich 
mobilních zařízení – notebooků, 
netbooků, tabletů nebo chytrých 
telefonů, které se zobrazí celé třídě 
na interaktivní tabuli v  prostředí 
autorského programu SMART 
Notebook. Veškerá komunikace 

mezi interaktivní tabulí a  mobil-
ními zařízeními probíhá pomocí 
bezdrátové technologie wi-fi. Touto 
novou moderní formou se všichni 
žáci aktivně účastní výuky, která 
je pro ně tímto velmi atraktivní, 
a mohou tak v jeden okamžik vy-
jádřit své odpovědi, nápady, myš-
lenky nebo pocity.

XC Collaboration se používá 
k  brainstormingu a  následně se 
mohou psát slohová cvičení nebo 
se procvičuje učivo ze všech před-
mětů. V českém jazyce žáci  napří-
klad dělí přídavná jména (červe-
nou barvou-tvrdá, modrou-měkká 

a zelenou-přivlastňovací). Po ode-
slání pak společně s paní učitelkou 
hledají chyby na tabuli. Všichni tam 
mají svá slova a nebojí se, že právě ta 
jejich jsou chybná, protože pracují 
v anonymním režimu. Důležitá je 
nejen správná odpověď, ale i  hle-
dání chyb a následné odůvodnění.

Jindy zase děti posílají na tabuli 
otázky týkající se probraného uči-
va. Musejí však znát i  odpověď. 
Otázky se pak mohou vytisknout 
ve formátu PDF a použít k násled-
né práci ve skupinách nebo k závě-
rečnému opakování.

V  dnešní době plné techniky, 

kterou děti s přehledem ovládají, je 
XC Collaboration úžasným zpes-
třením výuky. Proč tedy nevyužít 

toho, co děti přitahuje, i na 1. stup-
ni? Mgr. Hana Zbořilová, 

 učitelka 1. stupně ZŠ

S chytrým telefonem nebo tabletem do školy

SPORTCENTRUM-DDM
VÁPENICE 9, PROSTĚJOV  Informace: telefon 730 805 144
                        

DĚTSKÝ KARNEVAL
 SOBOTA 31.1.2015     15 - 17 hod. 

• průběžné promenády 
• představení masek na molu 
• předtančení Mánesáčku
• ptačí tanec, soutěže a hry dětí s rodiči  
• motání plyšáků 
• padák, kruhy
• gymbally, tunely
• vstupné 30Kč/dítě 30/Kč dospělý
• šatna zdarma
• po celou dobu akce zodpovídají za bezpečnost dětí rodiče

Pøehled odchycených psù v Prostìjovì, 
které je možné si osvojit

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

Evid. è. 823/14 (Sam) – pes, køíženec, od-
chycen v Žešovì

Evid. è. 822/14 (Portos) – pes, køíženec 
labradora, odchycen v Domamyslicích

4. HANÁCKY GLÉTOVÁNI
Dne 31. října 2014 proběh-

lo v  Národním domě Prostějov 
čtvrté „Hanácky glétováni“. Tato 
slavnostní akce se uskutečnila za 
účasti předsedy představenstva 
OHK v  Prostějově Ing. Martina 
Plachého, primátora Statutárního 
města Prostějova pana Miroslava 
Pišťáka a  jeho náměstků. V  sále 
bylo přítomno více jak pět desítek 
návštěvníků a řemeslníků.

Účelem tohoto projektu je vy-
hledávat šikovné řemeslníky z ob-
lasti Hané a ty ocenit za jejich čin-
nost tzv. Hanáckym stavovskym 
glétem. Oceněný má pak právo 
užívat logo Hanácké vérobek. Pro-

jekt je dílem občanského sdružení 
Šikulky u Sýkorek z Loučan. Part-
nery jsou Okresní hospodářská 
komora v Prostějově, Institut svazu 
průmyslu ČR, Letokruhy – řeme-
slníci a umělci Hané a Platforma 
spolupráce praxe se školami.

Na glétování byla i  prodejní 
výstavka nádherných ručních 
výrobků - dřevěné hračky, vý-
robky z  � ma a  pedigu, vyšívané 
ubrousky, dečky, ručně vyšívaný 
hanácký kroj, kovářské výrobky, 
patchwork, domácí kozí produk-
ty a další. 

Tentokrát byli oceněni:
Rodina Stawaritschů – umělec-

ké kovářství
Marcela Texlová – výroba šper-

ků z � ma
Jana Sýkorová – květinové vaz-

by
Hana Malikovičová – produk-

ty z ovčí vlny
Ing. Radomír Uher – opravy 

a  renovace mechanických hodin 
a hodinek.

Celkem již máme 21 uděle-
ných glétů. Všem srdečně gratu-
lujeme. -hch-

SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV, tel. 587 571 972 

www.sportcentrumddm.cz, e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz 
 

POŘÁDÁ PRO DĚTI, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ 
 

 
TERMÍNY:   sobota  17.1.2015 přihlášky do    10.1.2015 

                        sobota  31.1.2015 přihlášky do    20.1.2015 

                        sobota  14.2.2015 přihlášky do      5.2.2015  
                        sobota  21.2.2015 přihlášky do    12.2.2015 

                        sobota    7.3.2015 přihlášky do    28.2.2015  
                        sobota  14.3.2015 přihlášky do      4.2.2015 

 
RAMZOVÁ – Ski aréna R3  
 
Doprava: vlakem z hl. nádraží Prostějov, sraz v 7,00 hodin 
                 doprava lyží a zavazadel doprovodným vozidlem  
                 návrat v 19,00 hodin na hl. nádraží Prostějov 
 
Pedagogický dozor bude zajištěn po celou dobu konání zájezdu. 
Výuka lyžování a snowboardingu pro děti proběhne v dopoledních hodinách pod 
vedením instruktorů (výuka lyžování je v ceně zájezdu). 
 

CENA: 400 Kč/ osobu  
Cena zahrnuje: dopravu vlakem, skipas v areálu Ski aréna R3 a služby instruktora. 
 
Cena pouze za dopravu vlakem a přepravu zavazadel (bez skipasu a výuky):  
150 Kč/osobu. 
 
PŘIHLÁŠKY A PLATBY: předem na pokladně Sportcentra – DDM nebo převodem 
                                                dle uvedeného harmonogramu. 
 
Informace:  Mgr. Bc. Tereza Zajíčková tel. 737 069 621, 587  571 972,  
                    e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 
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Rodačka z Prostějova, nyní žijící v Kra-
licích na Hané je malířka, o které možná 
málokdo ví něco bližšího.

Před časem se stala členkou  klubu tvůr-
čího psaní „ Violka“ a proto bychom ji rádi, 
jako její kolegové a  přátelé, chtěli přiblížit 
obyvatelům města.

Je člověkem nesmírně skromným a ne-
rada o sobě mluví, přesto pociťuje potřebu 
nechat zhodnotit svoji práci veřejnosti, 
a  to na výstavách, kterých uspořádala již 
několik.

V  roce 2012 to byla knihovna Karla 
Dvořáčka ve Vyškově v roce 2013 knihov-
na Univerzity Palackého v Olomouci, TIC 
centrum ve Vyškově a  zámek Plumlov, 
v  roce 2014 kavárna Avatarka Prostějov 
a TIC centrum Vyškov, kde výstava v těch-
to dnech končí a  od 30. 10. 2014 začíná 
opět výstava ve Vyškově, knihovna Karla 
Dvořáčka.

Helena Pirohová začala s malováním již 
jako studentka a její práce byly velmi úspěš-
né ve studentských soutěžích. Potom, na 
nějaký čas, svoji zálibu opustila, pro nedo-
statek času věnovaného rodině, ale nyní se 
k ní  s plným zápalem vrátila a jako samouk 
začala hledat svoji cestu tímto obtížným 
uměleckým směrem.

Zkoušela malovat temperovými barva-
mi, také akvarely, a  nyní se věnuje malbě 

olejem na plátně, nebo sololitu. Současná 
výstava ve Vyškově již nese známky posunu 
k určité profesionalitě a zejména výrazného 
smyslu pro sytost a výraznost barev a jejich 
rozložení v obraze.

Zkouší také, pod vlivem „ Violky“, někte-
ré literární pokusy, které z vrozené skrom-
nosti, zatím nikde nepublikuje.

Náš klub je velice vděčný za příchod 
tak výrazné členky, posilující naše snaže-
ní i v jiné umělecké oblasti jako je ilustra-
ce a malířství. A moc se přejeme, aby lidé 
navštívili výstavy a oblíbili si její obrazy. 
Jak na současné výstavě ve Vyškově, tak 
na příštích, které  bude pořádat v příštím 
roce v galerii U Hanáka a další v Regio-
nálním informačním centru na zámku 
v Prostějově. Za členy klubu T. Krejsová

Co o sobě uvádí sama Helena Pirohová?
Jsem rodačka z Prostějova a jako mno-

ho jiných jsem skoro celý produktivní život 
pracovala v Oděvním podniku v Prostějo-
vě. Od mládí jsem ve volném čase malovala, 
ale až před časem jsem se tomuto koníčku 
začala více věnovat. Moje tvorba se tak roz-
rostla do větších rozměrů a s tím i potřeba 
se podělit a  nechat zhodnotit veřejností 
moji práci na výstavách.

Náměty jsou velice různé, snažím se 
přenášet všechny okolní krásy na plátna 

a  sololit olejovými barvami. Na výstavě 
můžete posoudit, zda se mi to alespoň 
trochu daří.

Výstavy: 

2012  Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov
2013  Knihovna Univerzity 

Palackého v Olomouci
2013 TIC Centrum Vyškov
2013 Zámek Plumlov
2014  Kavárna Avatarka Prostějov
2014 TIC Centrum Vyškov

Galerie N7 zve:
Autorská výstava sochaře, řezbáře, scénografa 

Tomiše Zedníka, 
významného člena skupiny Klapkařů 

- vernisáž se uskuteční ve středu 14. ledna 2015
v 17.00 v Galerii N7 (za Zlatou bránou). 

Tomiš Zedník, uznávaný kamenosochař - také restaurátor, představí své plas-
tiky ze dřeva, které nepostrádají svěží nápady a humor. Kombinuje rovněž dřevo 
s kovem či jinými materiály, láká ho spojení dřevo - sklo.

Srdečně zve Galerie N7, nám. Svat. Čecha 

Helena Pirohová

TELEFONTELEVIZE
INTERNET

www.infos.cz
Barákova 5, Prostějov, tel.: 588 882 000

Krásné Vánoce a vše nejlepší 
v roce 2015 přeje 

firma INFOS Art s.r.o.

INZERCE

INZERCE
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ČTVRTEK 1. LEDNA
N e h r a j e m e

PÁTEK 2. LEDNA
15.30 Sněhová královna  ruský animovaný film
Na motivy světoznámé pohádky H. Ch. 
Andersena. Oceněno na několika filmových 
festivalech hlavními cenami!
Režie: Vladlen Barbe, Maxim Svešnikov, 80 
min., český dabing, přístupno bez omezení, 
Vstupné 110 Kč
17.00 Hobit: Bitva pěti armád americký velkofilm
Závěrečná epizoda Bilbo Pytlíka a jeho přátel…
V hl. rolích: E. Wood, M. Freeman, I. McKellen, 
E. Lilly, O. Bloom, L. Evans, B. Cumberbath aj.
Režie: Peter Jackson, 144 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 130 Kč
20.00 Odpad americký dobrodružný thriller
Nikdy nevíš, co můžeš najít….
hl. rolích: M. Sheen, R.  Mara, W. Moura, S. 
Mello aj. Režie: Stephen Daldry, 115 min., české 
titulky, premiéra, Pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč

SOBOTA 3. LEDNA
15.30 Sněhová královna
17.00 Hobit: Bitva pěti armád
20.00 Odpad

NEDĚLE 4. LEDNA
15.30 Sněhová královna 3D
Vstupné 130 Kč
17.00 Hobit: Bitva pěti armád
20.00 Odpad

PONDĚLÍ 5. LEDNA
14.00 Pondělní Bijásek – Khumba
JAR 2013, 85 min., český dabing
Režie: Anthony Silverston
17.30 Saint Laurent  francouzské filmové drama
V  hl.rolích G. Ulliel, J. Renier, L. Garrel, L. 
Seydoux. Režie: Bertrand Bonello, 135 min., 
české titulky, premiéra, Pro mládež do 12  let 
nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Zmizelá  americký thriller
Nikdy nevíš, co máš, dokud….
V hl. rolích: B. Aflleck, R. Pike, N. P. Harris, T. 
Perry, K. Dickens, aj. Režie: David Fincher, 145 
min., české titulky, repríza, mládeži do 15  let 
nepřístupný, vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 6. LEDNA
14.00 Úterní Bijásek – Khumba
JAR 2013, 85 min., český dabing
Režie: Anthony Silverston
17.30 Hledání Vivian Maier - Art film 
Příběh záhadné ženy a její záliby. am. dokument
Režie: John Maloof, Charlie Siskel, 83 min., české 
titulky, premiéra, Vstupné 95 Kč
20.00 Saint Laurent

STŘEDA 7. LEDNA
17.30 Saint Laurent
20.00 Zmizelá

ČTVRTEK 8. LEDNA
17.30 Sedmý syn  americký dobr. fantasy film
Tváří v tvář zlu naplň svůj osud!
V  hl.rolích J. Bridges, B. Barnes, J. Moore aj. 
Režie: Sergej Bodrov, český dabing, premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 120 Kč
20.00 Fotograf  česká tragikomedie
Dámy, radím vám ke klidu….
V hl.rolích K. Roden, M. Málková, V. Cibulková, 
Z. Vejvodová, V, Neužil aj
Režie: Irena Pavlásková, 133  minut, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč

PÁTEK 9. LEDNA
17.30 Sedmý syn
20.00 Fotograf

SOBOTA 10. LEDNA
17.30 Sedmý syn
20.00 Fotograf

NEDĚLE 11. LEDNA
17.30 Sedmý syn
20.00 Fotograf

PONDĚLÍ 12. LEDNA
17.30 EXODUS: Bohové a králové
 americký historický film
V hl. rolích: Ch. Bale, J. Edgerton, A. Paul, aj.
Režie: Ridley Scott, 142 min., české titulky, repríza, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Burácení  české filmové drama
V hl. rolích: T. Hajíček, V. Kerekes, J. Kolesárová, 
M. Stránský, aj. Režie: Adolf Zika, 91 min., 
premiéra, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 13. LEDNA
14.00 Úterní Bijásek - Bella a Sebastian
Francie 2014, 95 min, režie: Nicolas Vanier
17.30 Burácení
20.00 Příběh Marie - Art film 
Z temnoty ke světlu…. francouzské drama
Režie: Jean Pierre Améris, 95 min., české titulky, 
premiéra, Vstupné 100 Kč

STŘEDA 14. LEDNA
17.30 Exodus: Bohové a králové
20.00 Burácení

ČTVRTEK 15. LEDNA
17.30 S láskou, Rosie  anglická romant. komedie
Podle knihy „Kde končí duha“
V  hl.rolích L. Collins, S. Claflin, Ch. Cooke, S. 
Waterhouse. Režie: Christian Ditter, 102 min., české 
titulky, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 96 hodin: Zúčtování  francouzský thriller
V hl.rolích L. Neeson, F. Whitaker, M. Grace, F. Janssen. 
Režie: Oliver Megaton, české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

PÁTEK 16. LEDNA
15.30 Tučňáci z Madagaskaru  am. anim. film
Režie: Eric Darnell, Simon Smith, 92 min., český 
dabing, repríza, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
17.30 S láskou, Rosie
20.00 96 hodin: Zúčtování

SOBOTA 17. LEDNA
15.30 Tučňáci z Madagaskaru
17.30 Tučňáci z Madagaskaru
20.00 96 hodin: Zúčtování

NEDĚLE 18. LEDNA
15.30 Tučňáci z Madagaskaru
17.30 S láskou, Rosie
20.00 96 hodin: Zúčtování

PONDĚLÍ 19. LEDNA
14.00 Pondělní Bijásek – Tom Sawyer
Německo 2011, 106 min., český dabing
Režie: Hermine Huntgeburthová
17.30 Miluj souseda svého  americká komedie
V hl.rolích B. Murray, M. McCarthy, N.Watts
Režie: Theodore Melfi, 102 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč.
20.00 Co jsme komu udělali?  franc. komedie
V hl. rolích: Ch. Clavier, Ch. lauby, A, Abiztan, M. 
Saudon, F. Chau. Režie: Philippe de Chauveron, 
97 min., české titulky, repríza., pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 20. LEDNA
14.00 Úterní Bijásek – Tom Sawyer
Německo 2011, 106 min., český dabing
Režie: Hermine Huntgeburthová
17.30 Miluj souseda svého
20.00 Co jsme komu udělali

STŘEDA 21. LEDNA
17.30 Miluj souseda svého
20.00 Co jsme komu udělali

Ačkoliv vládne zima, 
hrajeme další úspěšnou letní komedii!!!

ČTVRTEK 22. LEDNA
17.30 Babovřesky 3  česká komedie
Vítejte znovu v Babovřeskách!
V hl. rolích: V. Žilková, J. Synková, L. Vondráčková 
aj. Režie: Zdeněk Troška, 103 min., premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 140 Kč
20.00 Babovřesky 3

PÁTEK 23. LEDNA
17.30 Babovřesky 3
20.00 Babovřesky 3

SOBOTA 24. LEDNA
15.30 Babovřesky 3
17.30 Babovřesky 3
20.00 Babovřesky 3

NEDĚLE 25. LEDNA
15.30 Babovřesky 3
17.30 Babovřesky 3
20.00 Babovřesky 3

PONDĚLÍ 26. LEDNA
17.30 Babovřesky 3
20.00 Birdman  americká černá komedie
V hl.rolích M. Keaton, Z. Galifianakis, E. Norton, 
A. Ryan, E. Stone, N. Watts aj. Režie: Alejandro 
G. Iňárittu, 119 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 27. LEDNA
17.30 Babovřesky 3
20.00 Birdman

STŘEDA 28. LEDNA
17.30 Babovřesky 3
20.00 Birdman

ČTVRTEK 29. LEDNA
17.30 E. A. Poe: Podivný experiment
V hl.rolích.B. Kingsley, M. Vaine, K. Beckinsale, 
J. Sturgess, režie: Brad Aderson, 112 min., české 
titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč
20.00 Whishplash  americké filmové drama
V hl.rolích M. Teller, M. Benoist, J.K. Simmons, 
A. Stowell, P, Reiser, J. Blair aj. Režie: Damien 
Chazelle, 105 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 140 Kč

PÁTEK 30. LEDNA
15.30 Velká šestka  americký animovaný film
Režie: Don Hall, Ch. Williams, 108 min., český 
dabing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 130 Kč
17.30 E. A. Poe: Podivný experiment
20.00 Whishplash

SOBOTA 31. LEDNA
15.30 Velká šestka 3D
Vstupné 165 Kč
17.30 Whishplash
20.00 E. A. Poe: Podivný experiment

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!

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

Na měsíc únor připravujeme:
Padesát odstínů šedi

Mortdecai
Zvonilka a tvor Netvor

SOBOTA 3. LEDNA
15.00 Dvanáct měsíčků
Vstupné 20 Kč  pásmo pohádek
17.30 Fair Play české filmové drama
V hl.rolích J. Bárds, A. Geislerová, 
R. Luknár, E. Josefíková R. Zach, I. 
Bareš aj. Režie: Andrea Sedláčková, 
100 min., repríza, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 80 Kč
20.00 Fair play  
vstupné 80 Kč

SOBOTA 10. LEDNA
15.00 Kamarádi z televize I. 
Vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Tři bratři  česká film. pohádka
V  hl. rolích: V. Dyk, T. Klus, aj. 
režie: Jan Svěrák, 86 min., premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 80 Kč
20.00 Líbánky  americká komedie
O nevydařených líbánkách….
V hl. rolích: A. Kutcher, B. Murphy
Režie: Shawn Levy, 91 min., repríza 
pro mládež do 12  let nevhodný, 
vstupné 80 Kč

STŘEDA 14. LEDNA
15.00 Bio Senior – Diana
UK 2013, 113 min., české titulky, 
režie: Oliver Hirschbiegel, 
vstupné: 35 Kč

SOBOTA 17. LEDNA
15.00 Hádanky za bonbon 
vstup 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Babovřesky 2 česká komedie
V hl. rolích: J.Synková, L. Plekanco-
vá-Vondráčková, aj. Režie: Zdeněk 
Troška, 120 min., mládeži přístupný, 
repríza, vstupné 80 Kč
20.00 Babovřesky 2 vstupné 80 Kč

SOBOTA 24. LEDNA
15.00 Kaštanka  pásmo pohádek
Vstupné 20 Kč
17.30 Ledové království 
 americký rodinný film
Režie: Chris Buck, Jennifer Leeová, 
109 min., český dabing, repríza, 
mládeži přístupný, vstupné: 40 Kč
20.00 10 pravidel jak sbalit holku 
 česká komedie
V hl. rolích: M. Ruml, M. Donutil, J. 
Prachař, aj. Režie: Karel Janák, 100 
min., repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 80 Kč

SOBOTA 31. LEDNA
15.00 Kamarádi z televize II. 
Vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Zvonilka a piráti
Další příběhy víly Zvonilky jsou tady!
Režie: Peggy Holmesová, 78 minut, 
český dabing, repríza, mládeži 
přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 Dědictví aneb Kurva se 
neříká  česká komedie
V hl.rolích B. Polívka, D. Havlová, A. 
Goldflam aj. Režie: Robert Sedláček, 
106 min., repríza, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 80 Kč

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

Kultura
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LEDEN
TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec POŘADATEL

9.1. 25. Tradiční městský ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Město Prostějov

10.1. Stužkovací ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

10.1. Myslivecký ples Kulturní dům Lipová Lipová Myslivecký spolek Lipová

10.1. Hasičský ples Sokolovna Kostelec n/H Kostelec n/H Hasiči Kostelec na Hané, Bílovice a Lutotín

10.1. Charitativní ples Společenský dům Prostějov Prostějov Sdružení Pomáháme tancem

10.1. Myslivecký ples Sokolovna Určice Určice Myslivecké sdr. a Honební společenstvo

16.1. Maturitní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SŠ designu a módy Prostějov

16.1. Maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov Střední zdravotnická škola Prostějov

17.1. Sokolský ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice TJ Sokol Mostkovice

17.1. Hasičský ples Sokolovna Čechovice Čechovice Sbor dobrovolných hasičů Čechovice

17.1. Myslivecký ples Sokolovna Ptení Ptení Myslivecké sdružení

17.1. Myslivecký ples Kulturní dům Žárovice Žárovice Myslivecké sdružení Hubert Plumlov

17.1. Ples SDH Hrochov Kulturní dům Lipová Lipová SDH Hrochov

23.1. Maturitní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SOU obchodní Prostějov

23.1. Reprezentační ples Společenský dům Prostějov Prostějov Obchodní akademie Prostějov

23.1. Myslivecký ples Kulturní dům Kralice n/H Kralice n/H Myslivecké sdružení Kralice n/H

24.1. Maturitní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov ART Econ - Střední škola, s.r.o.

24.1. Hasičský bál Sokolovna Němčice n/H Němčice n/H SDH Němčice n/H

24.1. Hanácké bál Sokolovna Kostelec n/H Kostelec n/H Folklórní soubor Kosíř

24.1. Hasičský ples Kulturní dům Žárovice Žárovice SDH  Soběsuky

24.1. Reprezentační a stužkovací ples Společenský dům Prostějov Prostějov Cyrilometodějské gymnázium Prostějov

24.1. Obecní ples Sokolovna Určice Určice Obecní úřad Určice

24.1. Fotbalový ples Sokolovna Ptení Ptení FC Ptení

25.1. Dětský karneval Sokolovna Němčice n/H Němčice n/H
Město Němčice n/H, DDM ORION

a SDH Němčice n/H

30.1. Divadelní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Městské divadlo v Prostějově

31.1. Sokolský ples Sokolovna Smržice Smržice TJ Sokol Smržice

31.1. Obecní ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice Obec Mostkovice

31.1. Ples SK Lipová Kulturní dům Lipová Lipová SK Lipová

31.1. Maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov RG a ZŠ města Prostějova

31.1. Velké sportovní plesy Sokolovna Čechovice Čechovice TJ Sokol Čechovice

31.1. Školní ples Restaurace Zátiší Němčice n/H Němčice n/H Přátelé otevřené školy a ZŠ Němčie n/H

Plesy na Prostìjovsku 2015
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V  lednu v  Regionálním infor-
mačním centru v  prostějovském 
zámku uvedeme výstavu vý-
tvarné skupiny A7.

Výtvarná činnost 
olomoucké skupiny 
má své kořeny v  50 
létech 20 století, 
v  dobách, kdy její 
členové pracovali 
v  olomouckém Sta-
voprojektu. Ten se 
stal místem vzniku 
z  počátku neorgani-
zované a  příležitostně 
se setkávající skupiny 
spolupracovníků, jejíž 
členové se ve svém vol-
ném čase věnovali pokusům 
o vlastní individuální tvorbu. Vý-
sledky těchto pokusů bylo občas 
vidět na chodbách Stavoprojektu 
v  kontaktu s  různorodými sta-
vebními projekty pod obecným 
názvem „ výtvarný kroužek „ vy-
stavuje. K  prvnímu kolektivnímu 
vystoupení, kde zveřejnili svoji 
mimopracovní tvorbu, se odhod-
lali v  roce 1993 v  Karlovarském 
muzeu ve Velkých Karlovicích. 
Tehdy také vznikl nápad založit 
organizovanou výtvarnou skupi-
nu s  názvem A7  písmo „A“ bylo 
zkratkou společné profese a  číslo 
7 vyznačovalo zakládající počet 
členů. Individualita výtvarného 
projektu sobě vlastních motivů 
při použití rozdílných klasických 
technik (olej, akvarel, gra� ka….) 
se stala skupinovou výpovědí 
o poznaném světě v jeho přirozené 
optimističtější podobě: 

Zdeněk Coufal, ve svých obra-
zech širokého tematického okruhu 
zachycuje současné myšlenkové 
proudy a  reálné skutečnosti života 
ráznými tahy štětce v  barevných 
kompozicích svých představ.

Milan Červinka, jemnými valéry 

tlumených barev hledá správné vy-
jádření dříve promyšlených kom-
pozic romantických motivů.

Ivo Šimoník, krajinářské pojetí 
plenérových a  dokumentačních 
akvarelů, pořizovaných v  ateliéru 
bez snahy zašifrovat viděné sku-
tečnosti do plošných barevných 
jinotajů.

Karel Typovský, impulzivní vy-
zrálý tvůrce poetických a pohádko-
vých scenérií. Výrazně zdůrazňuje 
základní nosné téma v celkové ba-
revné kompozici na pozadí přitlu-
mených doplňkových artefaktů. 

Vedle individuálních výstav kaž-
dý rok představuje skupina společ-
ně své nové práce, zejména v olo-
mouckém a zlínském kraji (24).

Dnes už je  A7 početně „nekom-
pletní“, ale zbývající členové skupiny 
nadále pokračují ve své individuální 
i skupinové výtvarné činnosti. 

Výstava bude zahájena ve čtvrtek 
8. ledna 2015 v 15.30 hodin a potr-
vá do 1. února 2015. 

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

VÝSTAVY U HANÁKA
Galerie u Hanáka Školní 24, Prostějov 

a Fotoklub Prostějov si vás dovolují pozvat na
100. výstavu fotogra� í,  tentokrát  klubovou,  

u příležitosti 5 let jeho trvání. 

Výstava potrvá do 20. 1. 2015, otevřeno út – čt  od 15 do 17 hodin. 

Galerie u Hanáka Školní 24, Prostějov
 pořádá výstavu Jiří Steiger  

„Na cestách s mobilem“. 

Vernisáž je v pátek 23. 1. 2015 v 17.30 hod.  
Výstava potrvá do 24. 2. 2015, otevřeno út –čt  od 15 do 17 hodin.

Galerie u Hanáka Školní 24, Prostějov pořádá výstavu  
Jiří Vosička „Cyklistika“. 

Vernisáž je v pátek 9. 01. 2015 v 17.30 hodin. 
Výstava potrvá do 10. 2. 2015, otevřeno út - čt od 15 do 17 hodin.

VÝTVARNÁ SKUPINA A7 
mačním centru v  prostějovském 
zámku uvedeme výstavu vý-

Výtvarná činnost 
olomoucké skupiny 
má své kořeny v  50 
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ŽÁCI ZUŠ 

VLADIMÍRA 
AMBROSE
VYSTAVUJÍ 

V NOSTICOVÌ 
PALÁCI

V Nosticově paláci, kde sídlí Minis-
terstvo kultury ČR, se ve čtvrtek 27. 
11. 2014 uskutečnila vernisáž úspěš-
ných prací z  mezinárodní výtvarné 
soutěže LIDICE z let 2010 – 2014. 

Výstavu zahájil ministr kultury D. 
Herman a  ministr pro lidská práva 
a rovné příležitosti J. Dienstbier. Rov-
něž se vernisáže zúčastnilo mnoho vel-
vyslanců z různých států.

Z naší školy jsme mohli na vernisáži 
zhlédnout výtvarné práce Davida Balo-
ga, Lukáše Berana, Filipa Hanáčka, Ka-
mily Fominy, Lucie Soldánové, Marce-
ly Burgrové, Terezy Dubravové, Patrika 
Rýdla, Anny Kraváčkové a  Martina 
Palmy. Posledně dva jmenovaní žáci 
dostali prostor v  rozhovoru do celo-
státního vysílání ČT 24. Všem úspěš-
ným žákům blahopřejeme a doufáme, 
že i  tato výstava bude pro ně dalším 
povzbuzením pro uměleckou tvorbu. 
Výstava potrvá do 23. 1. 2015 kromě 
víkendu, takže všichni zájemci se mo-
hou na výstavu ještě podívat.

Základní umělecká škola 
V. Ambrose v Prostějově

Kravaøova 14, telefon: 582 406 050
LEDEN 2015

HUDEBNÍ OBOR :
Besídky žáků – sál ZUŠ v 17.00 hod. 

14.,15.,20. a 22. 1. 2015
Školní kola soutěže – sál ZUŠ  

22. 1. 2015 – sólový a komorní zpěv
28. 1. 2015 – dechové dřevěné nástroje
29. 1. 2015 – dechové žesťové nástroje

VÝTVARNÝ OBOR
8. 1. 2015 v 16.30 hod. v prostorách VO na Vápenici

Vernisáž soutěže Stroje a strojky na...

Galerie Linka
Novoroční pohlednice 

práce žáků výtvarného oboru ZUŠ

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
26. 1. 2015 v 13.30 hod. sál zámku Pernštýnské nám.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ – školní kolo

Pro vaši 
prezentaci

v Radnièních listech
volejte èi pište na 

tyto známé kontakty:
Telefon:

774 960 042
E-mail:

reklama@vecernikpv.cz
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HLAVNÍ BUDOVA MUZEA a GALERIE, 
nám. T. G. Masaryka 2
28. 11. 2014 - 1. 2. 2015 
EMIL FILLA
Pozoruhodná osobnost 
českého výtvarného umění

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

MUZEJNÍ PODVEČER 
15. ledna v 17 hodin

Beseda s Josefem Krejčím, dlouholetým zaměstnancem Tatry 
Kopřivnice a rodákem z Otaslavic, na téma „První autobusová 
doprava na Prostějovsku“, která bude spojena s promítáním.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

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

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

8. 1. - 2. 2. 2015
ČTYŘI V JEDNOM

Výstava  učitelů  výtvarného  oboru  ZUŠ Vladimíra Ambrose 
Prostějov.

www.muzeumpv.cz, 
www.facebook.com/muzeumagalerievprostejove

Otevřeno mimo pondělí od 9:30- 12:00 a 13:00 – 17:00

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

.
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ - 
HVĚZDÁRNA

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

Nabídka pořadů pro veřejnost v lednu 2015

Přednáška

29. ledna (čtvrtek) v 18:00 hodin – 
O povaze světla

Mgr. Bohumil Stoklasa, Ph.D 

Napadlo  Vás  někdy, 
kolik lidského umu a jak 
veliká  věda  se  skrývá 
například  za  maličkým 
kousíčkem  optiky 
kamery  mobilního 
telefonu?  Geometrická 
optika,  vlnová  optika, 
kvantová optika,  to vše 
jsou  obory  využívající  různé  teorie  světla,  díky  kterým  lze 
vypočítat a vyrobit tuto kameru tak, aby obraz, který vykreslí 
na  čip,  byl  perfektní.  S  povahou  světla,  jeho  zajímavými 
vlastnostmi  i  s  tím  ,jak  je  lze prakticky využít, nás  seznámí 
Mgr. Bohumil Stokasa, Ph.D. (nar.1984), vědecký pracovník 
Katedry optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v  Olomouci  a  konstruktér  optických  měřicích  přístrojů 
renomovaného výrobce Meopta Přerov.

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 v pondělí, čtvrtek 
a pátek od 14:00 do 15:00 hodin. 

Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, 
čtvrtek  a  pátek  v  18:30  hodin  a  ve  středu 
od 17:30 do 18:30 hodin. 

Podmínkou  pro  uskutečnění  pozorování  je  dobrá  viditelnost 
hvězd  a  Slunce.  V  případě  špatného  počasí  je  připraven 
náhradní program. 

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

Astronomický víkend: 
sobota 31. ledna a neděle 1. února

Během  Astronomického  víkendu  je 
možné navštívit hvězdárnu a zúčastnit 
se v sobotu i v neděli pozorování Slunce 
od 14:00 do 15:00 hodin a v sobotu též 
pozorování  večerní  hvězdné  oblohy 
v  18:30  hodin.  Vstupné  dospělí 
20 Kč, děti, studenti do 26  let, senioři 
a invalidé 10 Kč.

V neděli 1. února v 15:00 hodin soutěž pro děti z cyklu 
soutěží „SOUHVĚZDÍ“ – ZIMNÍ OBLOHA.  Soutěži 
bude  předcházet  povídání  o  zimní  obloze,  o  souhvězdích 
a viditelných planetách. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti 
do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

Pohádková středa pro děti: 

ZIMNÍ POHÁDKA

Uvádíme  každou  pracovní  lednovou  středu  v  15:30  hodin. 
Sluníčko je nemocné, den co den je na obloze kratší čas. Co 
bude s lidmi? Vždyť bez Sluníčka nemůže být nikdo. Vyléčí 
Slunce  pan  doktor  Maleček?  Vstupné  dospělí  20 Kč,  děti, 
studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

23. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Klub pro děti ve věku 5 až 11  let  se  schází vždy ve    středu 
od 16:30 hodin. Obsahem lednových setkání bude seznámení 
se zimní oblohou, které bude za vhodných podmínek doplněno 
pozorováním Měsíce, planet a souhvězdí. Pololetní poplatek 
100 Kč.

44. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání 
základů astronomie a astronomická pozorování. Astronomický 
klub  GEMINI  je  rozdělen  na  dvě  části.  Klub  GEMINI 
I navštěvují žáci ZŠ od 10 let. Termíny schůzek GEMINI I jsou 
každý pracovní čtvrtek v 16:30 hodin. Jednorázový poplatek 
na  školní  rok  činí  300 Kč.  Klub  GEMINI  II  je  určen  pro 
studenty středních škol a starší zájemce o astronomii a schází 
se  každé  pracovní  pondělí  v  17:30  hodin,  není-li  stanoveno 
jinak.  Jednorázový  poplatek  na  školní  rok  činí  400 Kč. 
Podrobné informace lze získat na telefonu 724 013 039. 

VÝSTAVY A EXPOZICE

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 

- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI

- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

- OPTIKA (STÁLÁ EXPOZICE)

Výstavy a expozice jsou dostupné na začátku astronomických 
pozorování a jsou jejich součástí, po domluvě jsou přístupné 
i samostatně. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč. Třetí a čtvrtou výše uvedenou výstavu 
také zdarma zapůjčujeme.

www.hvezdarnapv.cz

Změna programu vyhrazena. 
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Herecké hvìzdy budou hledat 
odpovìï na otázku, kde byly v noci

Rudolfa Hrušínského, Josefa Cardu, 
Veroniku Freimanovou, Janu Švandovou, 
Zdeňka Žáka a  další herecké hvězdy uvidí 
ve čtvrtek 22. ledna v 19 hodin návštěvníci 
prostějovského divadla v  komedii Kdes to 
byl(a) v noci?, kterou uvede pražské Divadlo 
Bez zábradlí.

Hodnocení kritičky Radky Tesárkové je 
slibnou pozvánkou na tuto komedii: „Dob-
rých inscenací komedií je na pražských jeviš-
tích pomálu. Kdes to by(a) v noci? pak patří 
k těm, které stojí za to zhlédnout a nebudete 

považovat takto strávený večer určitě za pro-
marněný“. 

Komedii z pera úspěšného současného brit-
ského dramatika Alana Ayckbourna o  tom, 
že odpověď na otázku "Kdes to byl(a) v noci?" 
může být za jistých okolností v  manželství 
jedna z nejtěžších, nastudoval v Divadle Bez 
zábradlí proslulý režisér Jiří  Menzel.

Hra je uváděna mimo předplatné, vstupenky 
jsou k dispozici v pokladně divadla nebo na webu:

http://www.divadloprostejov.cz/pokladna/
 -eze-

DIVADLO POINT pøi Gymnáziu Jiøího Wolkera, Olomoucká 25, Prostìjov

10. SEZÓNA, LEDEN 2015
Úterý 6. ledna v 19 hodin 

TESTOSTERON 
(Andrzej Saramonowicz) – ZŠ Ptení (aula školy)

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 stej-
ný 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 7. ledna v 19 hodin
TESTOSTERON 

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

Středa 21. ledna v 19 hodin
BASKERVILLSKÁ BESTIE 

(Arthur Conan Doyle, Aleš Procházka a kol.) 
Sherlock Holmes a  doktor Watson na 

straně dobra. Proti nim stojí záhadná bes-

tie, která uprostřed ponuré krajiny plné 
močálů terorizuje rod Baskervillů. Do-
káže si doktor Watson poradit s metodou 
dedukční a převleky slavného detektiva?

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

Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, L. Kadl-
čík, J. Hyndrich, L. Hejlová, V. Lužný, K. 
Vejmělková, L. Kameníček, D. Krchňa-
vý, J. Krátký, J. Mojžíš Krejčí, M. Nevrlá, 
A. Mlčochová, A. Daněčková a další

Režie: Aleš Procházka

Čtvrtek 29. ledna v 19 hodin 
FILMOVÝ TÁBOR 
SOBOTÍN JUNIOR 

A MOVIE FACTORY 2014 
Promítání � lmů, které vznikly na 

letošních � lmových táborech v Sobotí-
ně. Mezinárodního campu se účastnilo 
přes čtyřicet mladých lidí ze šesti ev-
ropských zemí a byl � nancován z pro-
středků EU v  programu Erasmus+. 
Juniorský turnus proběhl pod záštitou 
1. náměstka hejtmana Ol. kraje PhDr. 
Aloise Mačáka. 

Hlavním pořadatelem bylo Gymnázi-
um J. Wolkera ve spolupráci s  Divadlem 
Point a Městskou knihovnou Prostějov.

TÁTA – svìtovì úspìšná 
one man show o otcovství
Viděli jste Cavemana? Pak vás nezkla-

me, ale pobaví i poučí TÁTA – one man 
show s podtitulem Humorná zpověď no-
vopečeného otce. Městské divadlo v Pro-
stějově představení uvede ve čtvrtek 12. 
února v 19 hodin.

Světově úspěšnou divadelní komedii 
o mužích a ženách nastudoval herec Ro-
man Pomajbo a s úspěchem ji trvale hraje 
v Praze a mnoha městech celé republiky.

“Žánr one man show byl pro mě vel-
kou výzvou. Jako otec tří dcer jsem rád, 
že do představení mohu vnést i své vlastní 
postřehy. Je to moderní show a využívám 
při ní všechny výdobytky techniky, jako je 
tablet, wi-� , promítání na  plátno. Samo-
zřejmě také improvizuju,“ nastínil princi-
py představení Roman Pomajbo, který je 
považován za humoristu tělem i duší.

Být tátou je úžasné! Být dobrým tátou 
ale vyžaduje hodně odvahy, odhodlání 
a  zručnosti. A  také správného chlapa, 

který se rád podělí o  vlastní zkušenosti 
a poradí, jak na to. Náš táta má totiž skvě-
lé nápady a  tajné � nty, jak prožít šťastné 
otcovství. Vstup dětí do našeho života 
všechno změní. Všichni by se rádi vy-
spali, ale nepodaří se to nikomu. Intim-
ní život jde do háje, oba partneři jsou 
podráždění a  unavení – ale vlastně vel-
mi, velmi šťastní...  Těhotenství, porod 
a  plínky pohledem moderního muže. 
Pánové, nejste v  tom sami, přijďte se 
podívat, jak se to dá s  humorem zvlád-
nout. Ženy se naopak na chvíli dostanou 
mužům do hlavy a  pochopí vše dosud 
nepochopené. A pokud ještě děti nemáte 
a nebo vám už odrostly? Nevadí, určitě se 
v mnohých situacích najdete i vy.

Představení je uváděno mimo předplat-
né, vstupenky jsou k dispozici v pokladně 
divadla nebo na webu.

http://www.divadloprostejov.cz/pokladna/
 -eze-
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Angličtina pro děti stále doufá a sní 
o bílých Vánocích, ale zároveň v rámci 
tradiční Christmas party hodnotila sou-
těž vyhlášenou v rámci Dne díkuvzdání 
o nejoriginálnější ztvárnění krocana 
(„turkey“) pro mladší kategorii, a pro 
starší studenty soutěž o krocana na pe-
káči po česku, o nejoriginálnější recept. 
Den díkuvzdání odstartoval každoročně 
„těšení se na Vánoce,“ které může vypa-
dat jako vánoční výzdoba, pečení cukroví, 
zapalování adventního věnce, nakupování 
dárků, anebo zpívání, koledování a výtvar-
ný workshop s Angličtinou pro děti!

Christmas Party se konala 12. 12. v pod-
večer v kavárně Anreto v Prostějově. An-

gličtina poděkovala rodičům, pobavila ro-
diče a jejich potomky a snad se jí podařilo 
přimět všechny účastníky k vychutnání si 
předvánočně provoněné pohody. Zimní a 
vánoční motivy tahali angličtináři z koší-
ku lektorky Dany Šlézarové a excelovali ve 
znalostech na toto téma. 

Angličtina ze srdce přeje krásný vstup 
do nového roku 2015!

Aktuální informace o Angličtině pro 
děti najdete na webu angličtiny na www.
helendoron.cz - LC Prostějov, webu ang-
ličtiny www.anglictinaprodetiprostejov. 
Nebo jednoduše napište na info@ang-
lictinaprodetiprostejov.cz  či zavolejte 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

HELEN DORON ENGLISH - ANGLIČTINA PRO DĚTI

DREAMS OF A WHITE 
CHRISTMAS (AND TURKEY!)

Seznam pøivítaných dìtí

Vánoce v ICM Prostějov

Od čtvrtku 18. prosince 2014 až do 2. ledna 2015 bude ICM Prostějov za-
vřené. Přejeme všem našim návštěvníkům a příznivcům krásné prožití vánoč-
ních svátků a úspěšný vstup do Nového roku! 

Akce plánované na leden

Den internetu zdarma – Nový rok

U příležitosti Nového roku (1. ledna) pro 
vás ICM Prostějov připravuje na pondělí 
5.  ledna 2015 Den internetu zdarma. Přijít 
můžete od 14.00 do 17.00 hod. (a to na max. 1 
hodinu). Také pro vás bude připravena tema-
tická nástěnka se zajímavými informacemi.

Pololetní prázdniny

V pátek 30. ledna 2015 bude mít ICM 
Prostějov prázdninovou otevírací dobu, 
tedy od 10.00 do 16.00 hod.

Slevové karty ISIC, 
ISIC SCHOLAR, ITIC a IYTC

Končí vám platnost slevové kar-
ty ISIC (studenti), ISIC SCHOLAR 
(žáci), ITIC (pedagogové) nebo IYTC 
(mládež do 26 let) v  prosinci 2014? 
Přijďte po Novém roce do ICM Pro-
stějov, rádi vám vystavíme novou 
kartu na počkání v  otevírací době. 
Informace o tom, co potřebujete k vy-
řízení karty (včetně formuláře), a naši 
otevírací dobu najdete na našem webu 
www.icmprostejov.cz. 

INZERCE

Vítání dětí ze dne 27. 11. 2014:
Kristýna Bednaříková
Marie Pospíšilová
Karolína Přecechtělová
Marie Zelená
Elisa Procházková
Barbora Vyžrálková
Dominik Pírek
Josef Michálek
Anna Grulichová

Julie Hoduláková
Tadeáš Bureš
Dominik Prakash
Tomáš Frelich
Tereza Ovečková
Nicolas Mark Williams
Veronika Jiravová
Jiří Brus
Anna Skulníková

Marek Směšný
Václav Přikryl
Eliška Lišková
Zuzana Vozdecká
Tomáš Halama
Jakub Peter
Patrik Dvořák
Andrea Kořínková
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Husovo námìstí 67, Prostìjov  www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278 

pořádá v lednu tyto akce:
tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 12. ledna od 16:00 
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Popla-
tek 100 Kč za osobu na 2 pracovní 
hodiny.

tvořivá dílna
Recyklace bez legrace – ruční papír
KDY: pátek 23. ledna od 16:00 do 
17:30 
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Přijďte si vyrobit ruční papír. Bude-
me vytvářet ozdobné papíry růz-
ných velikostí a barev. Vyzkoušíme 
si i tisk krajkou a ozdobíme papíry 
sušenými květy. Cena: 30 Kč/osoba.

vycházka s  aktivitami pro rodiče 
s dětmi
Po stopách…
KDY: sobota 24. ledna
KDE: sraz v Plumlově v 8:45 u au-
tobusové zastávky na náměstí 
 Odjezd vhodného autobusu z Pro-

stějova z aut. nádraží v 8:25 (stano-
viště č. 11).
Čeká nás putování lesem po sto-
pách divokých zvířat. Uvidíme 
různá pobytová znamení a zvířát-
ka nás seznámí se svým životem 
v  zimě. Vycházka bude doplněna 
o aktivity pro děti.
Projdeme si les Obora u Podhrad-
ského rybníka. Putování zakončí-
me v Plumlově, kde bude možnost 
občerstvení. Odjezd z  Plumlova 
po 13. hodině. Délka trasy 4 km. 
Cena: 20 Kč / dítě.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 26. ledna od 16:00 
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Popla-
tek 100 Kč za osobu na 2 pracovní 
hodiny.

Akce � nančně podpořili:
Statutární město Prostějov,

Nadace Partnerství v rámci Blo-
kového grantu – Fondu pro NNO

Èeský svaz ochráncù pøírody 

Ekocentrum Iris 

Kultura

INZERCE

Chcete pomoci od dluhů?
Jsem člověk pomáhající lidem,

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

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

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

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

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

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

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192

www.osobni-oddluzeni.eu

Kontroly na honech
Kontrola dodržování zákona o zbraních myslivci 

Sezóna honů na Prostějovsku je 
v plném proudu a s tím již tradičně 
souvisí i činnost policistů z odděle-
ní služby pro zbraně a bezpečnost-
ní materiál Krajského ředitelství 
policie Olomouckého kraje. 

Také v  sobotu 6. 12. 2014 se 
vydali do  okolí Prostějova se se-
znamem pořádaných honů. Dnes 
zkontrolovali myslivce na honech 
v  Pivíně a  Nezamyslicích. Zkont-
rolovali celkem 15 náhodně vybra-
ných myslivců, u kterých kontrolo-
vali dodržování ustanovení zákona 
číslo 119/2002 Sb. o střelných zbra-
ních a střelivu, zejména zda nejsou 
účastníci honu pod vlivem alkoho-
lických nápojů, manipulaci se zbra-
ní a předepsané doklady, jimiž jsou 
průkaz zbraně a zbrojní průkaz. Le-
tos to byla již třetí taková kontrola. 
Ty předchozí se konaly v honitbách 
v Ivani, Smržicích, Olšanech u Pro-
stějova, Bedihošti a Klenovicích na 
Hané.  Pokaždé byl zkontrolován 
stejný počet myslivců, celkem bylo 
tedy letos zkontrolováno již 45 
myslivců.  Žádná pochybení, kte-
rá by byla v  rozporu se zákonem 
o  zbraních nebyla při kontrolách 
zjištěna. Myslivci si jsou totiž dobře 

vědomi postihů, které by je v přípa-
dě zjištěných závad čekaly. I přesto 
budou policisté v kontrolách mys-
liveckých honů pokračovat. Tuto 
sezónu je v  plánu ještě alespoň 

jedna kontrola a i v dalších letech se 
s těmito kontrolami počítá.

por. Bc. František KOŘÍNEK
Krajské ředitelství 

Olomouckého kraje
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Těsně před Vánocemi skon-
čil další kurz trénování paměti 
pro začátečníky. Jeho účastníci, 
moji milí klienti, se něco nové-
ho naučili, seznámili se s pamě-
ťovými technikami, osvojili si 

různé „fígle“ jak si zapamatovat 
např. značku auta, PIN, nákup 
bez lístečku, jména nebo dny 
v  kalendáři. Na našich setká-
ních jsme nejen pracovali, ale 
také jsme se pobavili a  hodně 

se nasmáli. Pro klienty i pro mě 
to bylo příjemně strávené do-
poledne. Budu se těšit na další 
setkání. Mirka Vyroubalová, 

knihovnice 
a trenérka paměti

Trénování pamìti

„Zajímáte nás.“ To je název 
akce, která se uskuteční v pro-
stějovské knihovně ve středu 
21. ledna od 17.30 hod. Jedná 
se osvětovou kampaň Kance-
láře veřejného ochránce práv, 
jejímž cílem je posílit právní 
povědomí občanů a zvýšit je-
jich informovanost o činnosti 
kanceláře ombudsmana. Se-
tkání bude mít podobu kom-
ponovaného večera, v  rámci 
kterého se účastníci na kon-

krétním případu z  praxe do-
zvědí, jak lépe jednat s  úřady 
a hájit svá práva. Pomocí krát-
kého � lmu a interaktivního di-
vadelního představení, do ně-
hož budou moci diváci aktivně 
vstupovat, budeme společně 
hledat východiska z konkrétní 
prezentované problémové si-
tuace. Následovat bude disku-
se s veřejnou ochránkyní práv 
Annou Šabatovou a s právníky 
její kanceláře. Diváci si mohou 

sami zvolit téma, kterému 
bude toto setkání věnováno. 
Vybírat můžete mezi proble-
matikou sociální péče o  stár-
noucí rodiče nebo nekalými 
obchodními praktikami při 
podomním prodeji. Čemu se 
budeme na setkání věnovat, 
o tom můžete hlasovat už teď, 
buď přímo v  knihovně nebo 
na našem webu www.knihov-
napv.cz. Těšíme se na vaši ná-
vštěvu.

Další pøednáška z vojenské historie
Ve středu 28. ledna v 17 hod. 

se můžete těšit na další před-
nášku Ing. Jaromíra Vykou-
kala. V jeho předchozích vy-
stoupeních jsme se věnovali 
vzniku Izraele a  arabsko-iz-
raelskému kon� iktu. 

Nyní se podíváme na udá-
losti, od nichž nedávno uběh-
lo přesně sto let – na počátek 
první světové války. Přednáška 
má název Jak se to nepovedlo 

aneb První rakousko-uherská 
ofenziva proti Srbsku v  roce 
1914. Pro Rakousko-Uher-
sko byla Velká válka poslední 
válkou v  jeho mnohasetleté 
historii, protože její závěr, 
který znamenal nejen jeho 
vojenskou porážku, nepřežilo. 
Jestliže konec války znamenal 
zánik této říše, její zahájení 
první ofenzivou proti Srbsku 
znamenalo ostudnou poráž-

ku. Malé čtyřmilionové Srbsko 
krutě a nekompromisně pora-
zilo svého šedesátimilionové-
ho souseda a tuto lekci mu do-
kázalo udělit ještě několikrát, 
než bylo zlomeno válkou na 
dvou frontách vedenou proti 
mnohonásobné přesile. Touto 
první ofenzivou monarchie ve 
Velké válce, ve vší její hořkosti, 
nás provede Ing. Jaromír Vy-
koukal s manželkou.

„Zajímáte nás.“ To je název krétním případu z  praxe do- sami zvolit téma, kterému 

Setkání s ombudsmanem 

Výzkumy potvrzují, že spo-
lečnost stárne. Senioři jsou 
početnou a stále rostoucí sku-
pinou obyvatel. Ale vyšší věk 
rozhodně neznamená, že člo-
věk rezignuje na všechny své 
dosavadní aktivity a  zájmy. 
Naopak, konečně má mož-
nost věnovat se svým koníč-
kům a užívat si volného času 
tak, jak mu to v předchozích 
letech nebylo dopřáno. 

Jsme rádi, že aktivní senioři 
patří mezi časté návštěvníky 
knihovny. Proto je řada akcí 

v  našem programu určena 
právě jim. Velmi oblíbená vý-
tvarná dílna „Tvořivá knihov-
na“ začala už svůj šestý ročník 
a  stále je o  ni velký zájem. 
V knihovně se můžete přihlá-
sit na lekce trénování paměti 
nebo na kurzy práce na počí-
tači. Před třemi roky jsme za-
ložili také Senior klub. A prá-
vě na lednové setkání Senior 
klubu chceme pozvat nejen 
všechny jeho dosavadní pří-
znivce, ale i  ty, kteří si k nám 
zatím cestu nenašli a chtěli by 

se podívat, co zajímavého klub 
nabízí. V úterý 13. ledna v 10 
hod. dopoledne se společně 
s Janou Šmudlovou z obchůd-
ku pro seniory Filemon & 
Baucis a s účastníky jejích akcí 
setkáme při kávě a  bylinko-
vém čaji v knihovně a ohléd-
neme se za loňským rokem. 
Zavzpomínáme na zajímavé 
přednášky a  výlety, kterých 
jsme se zúčastnili, prohlédne-
me si fotogra� e z nich a mož-
ná se dozvíme i něco, co nám 
tehdy průvodci neřekli…

Výzkumy potvrzují, že spo- v  našem programu určena se podívat, co zajímavého klub 

Knihovna seniorùm
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Dìkovná bohoslužba 
s požehnáním do nového roku 2015 se koná v Husově sboru Círk-

ve československé husitské v Prostějově 31. 12. 2014 v 16:00 hodin.
Přijďte si pro osobní požehnání.

Srdečně zve Ivana Krejčí, kazatelka CČSH

Program pøedstavení 
jaro 2015

Do nového roku náš Loutko-
vý odbor TJ Sokol I  Prostějov  
připravuje tyto pohádky :

18.1.,25.1.,1.2.2015
Kašpárek, princezna a drak

8.2.,15.2.,22.2.2015
Čertovská podkova
1.3.,8.3.,15.3. 2015

Drak
22.3.,29.3. 2015

Perníková chaloupka
Loutková představení začí-

nají vždy v 14,30 hodin. Zveme 
všechny malé i  velké přiznivce 
pohádek.

Svědkové Jehovovi, sál Království, 
Husovo náměstí 43:

- přednášky v neděli v 09.00 hodin, od 9.30 rozbor Strážné 
věže; studium Bible a teokratická škola probíhá vždy ve čtvrtek 
od 18.00 hodin.

Zpráva o èinnosti sekce uèitelù dùchodcù PŠ pøi OROS v Prostìjovì
Výbor naší sekce se schází 

pravidelně 1x v měsíci, výjim-
ku tvoří prázdninové měsíce 
červenec a srpen.

V  únoru jsme měli besedu 
s pí. prof. Mgr. Ivanou Halouz-
kovou ze SZŠ v Prostějově. Té-
matem byly „čakry“ – máme 
8 čaker v  našem těle a  každá 
ovlivňuje fungování určitých 
orgánů. Děkujeme pí prof. za 
velmi pěknou přednášku.

V březnu ke „Dni učitelů“ při-
šli mezi nás studenti z Reálného 
gymnázia s pí. prof. Havlikovou.

Zazpívali, zahráli na hudeb-
ní nástroj a  přednesli básně. 

Opět zajímavé odpoledne, dě-
kujeme.

V  červnu jsme pořádali zá-
jezd na Slovensko, do Bratisla-
vy – prohlídka města, televizní 
věže na Kamzičníku, jízda par-
níkem atd.

O prázdninách jsme nabídli 
našim členům pobyty ve Vyso-
kých Tatrách, v  Luhačovicích, 
Piešťanech a na Ramzové.

Na podzim, v říjnu, byla dal-
ší beseda na téma „ Aktivní stá-
ří, buď ve stáří � t“. Přišla mezi 
nás pí. prof. Mgr. Ivana Vycho-
dilová ze SZŠ v Prostějově. Dě-
kujeme za pěknou besedu.

V  prosinci se sejdeme v  le-
tošním roce naposledy. Bude to 
setkání s jubilanty a se členka-
mi divadla „ Historia“ pí. Evou 
Suchánkovou a  pí. Jarmilou 
Hlaváčkovou.

Pořádali jsme zájezdy na di-
vadelní představení do Brna – 
Bajadera, Sicilské nešpory, 

Flasch – dance, Hallo Dolly. 
Zájem o  divadlo je velký. Na-
bízíme pro učitele důchodce 
další aktivity – Bio senior, tu-
ristické vycházky do okolí měs-
ta, besedy v Městské knihovně 
Prostějov, muzeu, hvězdárně, 
výstavy v galeriích ND, muzea 

U Hanáka nebo G7 v Netušilo-
vě ulici apod.

Děkujeme statutárnímu 
městu Prostějovu za � nanční 
pomoc, bez které bychom ne-
mohli naši činnost vůbec usku-
tečňovat. Ještě jednou děkujeme 

a  přejeme úspěšné ukončení 
kalendářního roku 2014.

Za výbor sekce učitelů dů-
chodců Znojilová Ludmila
PS. Poděkování patří všem 

členkám výboru za velmi 
pečlivou práci.

V letech 1521-1538 si měšťané vybudovali renesanční radnici. Stavbu si tehdy vynutily nevyhovující   
(viz tajenku) z konce 15. století. Nachází  se na centrálním městském náměstí.     Vchod je na úrovni prvního      patra. 
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V   letech 1521-1538 si měšťané vybudovali renesanční radnici. Stavbu si tehdy vynutily nevyhovující 
(viz tajenku) z  konce 15. století. Nachází  se na centrálním městském náměstí. 

Vchod je na úrovni prvního patra.
Tajenka z minulého čísla: SE ČTYŘMI BRANAMI A BAŠTAMI.

Mìsto Prostìjov v køížovkách

Pøehled bohoslužeb 
církví v Prostìjovì:

Apoštolská církev Prostějov, 
Raisova 1159 – za mateřskou školou:

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

Církev adventistů, Šafaříkova 9:
-  sobota v 09,00 hodin studium Bible, v 10,30 hodin boho-

služby

Církev bratrská, Šárka 10a:
- bohoslužby v neděli v 09,30 hodin

Církev československá husitská, Demelova 1:
- bohoslužby 1. neděle v měsíci v 18,00 hodin, ostatní neděle 

vždy v 10,00 hodin

Českobratrská církev evangelická, Kollárova ul.:
- bohoslužby v neděli v 10,00 hodin

Křesťanský sbor Prostějov, Sádky 2:
- bohoslužby v neděli v 10,00 hodin

Pravoslavná církev Prostějov, Demelova 2: 
-bohoslužby v neděli v 10,00 hodin
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Blahopřejeme
 V mìsíci listopadu 2014 oslavili své životní 

jubileum tito obèané mìsta a pøímìstských èástí: 

 70 let  Pokruta Miroslav, Šťastný Eduard, Masař Vladimír, Linhart Jaromír, 
Nováková Ludmila, Petržela Karel, Čejková Věra, Dvořáková Jindřiška, 
Hloušek Josef, Štefková Marie, Vytřísal Vítězslav, Grumlíková Eva, Ing. 
Jančík Josef, Kandová Marie, Procházka Leo, Šatinský Josef, Hladká Věra

 75 let  Kopecká Květoslava, Pospíšilová Božena, Mgr. Jaňék Lubomír, Homola Ladislav, 
Mikulka Zdeněk, Sláma Stanislav, Bednářová Jana, Soldán Stanislav, Pírek 
Ladislav, Studená Věra, Beranová Jarmila, Svobodová Marie, Karásek Miloslav, 
Slouka Josef

 80 let  Křížová Karla, Králová Jarmila, Zankelová Vlasta, Jiskrová Ludmila, 
Nadymáčková Libuše, Pavlík František, Vlachová Libuše, Loučný Jan, 
Havlenová Zdenka, Tomášková Libuše, PhDr. Dostálová Marcella, 
Fašková Irena, Chytil Zdeněk, Kališ Jaroslav

 85 let  Škobrtalová Radomíra, Kolaříková Eva, Urbánková Jarmila, Zbraňková Emilie, 
Toman Rudolf, MUDr. Venc Jirka, Frömlová Marie, Venerová Marie, Zahrada 
Jaroslav, Ševčíková Emilie, Raška Zdeněk

 90 let  Klemeš Josef, Pořízková Karolína, Vinklárková Božena, Chytková Růžena, 
Kovalovská Zdeňka, Bílý Mojmír

 91 let Nečasová Věra, Zapletalová Ludmila, Vincourek Josef

 92 let Lerchová Anna, Wolfová Aloisie, Ježek Jaroslav, Bílý Josef, Marková 
Františka, Truksová Marie, Lužná Růžena, Slouková Vlasta

 94 let Motalová Růžena, Jeřábkova Miroslava, Dědková Jiřina, Mazura 
František, Zatloukalová Květoslava

 95 let Vodičková Věra

Tento článek je pozvánkou 
hned na 18 výletů. I  když se 
jedná o lednovou akci, zimy se 
bát nemusíte. V rámci  Senior-
klubu pořádaného Městskou 
knihovnou Prostějov si promít-
neme fotogra� e z výletů, které 

se uskutečnily v roce 2014 a po-
víme i to, co nám neřekli prů-
vodci.  Přijměte tímto pozvání 
na posezení u kávy a bylinkové-
ho čaje 13. ledna dopoledne do 
knihovny v Prostějově. Podrob-
né informace najdete na strán-

kách městské knihovny a  na 
webu www.� lemon-baucis.cz.

Těší se na vás koordinátor-
ka Zdravého města PaedDr. 

Alena Dvořáková a provozo-
vatelka webu a obchůdku pro 

seniory Jana Šmudlová.

PROGRAM NA LEDEN 
Pondělky 9.30 – 11.30 Mul-

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

Úterky 17.00 – 19.00 Multi-
kulturní podvečery

6. 1. 2015 Ukrajinské Váno-
ce živě – oslava 

Jedinečná šance pro všechny, 
kteří chtějí prožít Vánoce dva-
krát za rok. Přijďte se podívat, 
jak vypadají ukrajinské Vánoce. 
Pravoslavné Vánoce se na Ukra-
jině a v dalších zemích slaví až 6. 
ledna. V rámci multikulturního 
podvečera se uskuteční oslava 
Vánoc v podání rodilých Ukra-
jinek žijících v ČR.

13. 1. 2015 Dva roky v Ne-
pálu - přednáška

Přednášející Šárka Šofrová 
žila 2 roky v  Nepálu. Nyní je 
připravena vám prezentovat své 
zážitky z této daleké země a při-
blížit život tamních lidí. Vše 
bude doprovázeno množstvím 
fotogra� í.

20. 1. 2015 Krev v mobilech – 
dokumentární � lm (Jeden svět)

Napadlo by vás, že se ve va-
šem mobilu mohou skrývat 
vzácné minerály potřísněné 
krví obětí války v Demokratické 
republice Kongo? Bez vzácných 

minerálů, jejichž drtivá většina 
pochází z ilegálních dolů v této 
zemi, by se totiž váš mobil neo-
bešel. 

27. 1. 2015 Rekordy a  zají-
mavosti ze světa rostlin - před-
náška

Víte, že největší květ na svě-
tě měří přes metr a váží 10 kg? 
Který strom na světě je největší? 
Je mnoho druhů rostlin a krás-
ného ovoce, o kterých jste nej-
spíš nikdy ani neslyšeli. O tom 
všem se můžete dozvědět na 
této přednášce doprovázené 
mnoha fotogra� emi i  živou 
ukázkou několika rostlin a cizo-
krajného ovoce.

Čtvrtky 16.00 – 19.00 Ča-
jovna – přijďte si posedět, po-
znat nové lidi, popovídat si, 
zahrát stolní hry nebo zdarma 
využít PC (Internet, Skype, lev-
nější telefonování).

Srdečně zveme širokou ve-
řejnost k  návštěvě multikul-
turního centra Mozaika!

Adresa: Mozaika – multikul-
turní centrum, Raisova 1159, 
Prostějov.

Bližší informace: J. Rozehna-
lová 776 347 021, 

mozaika@zebrik-os.cz
FB: mozaika.multikulturni.

centrum, 
www.zebrik.org.

Podpořeno grantem  z Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska v rámci EHP fondů.

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

Úterky 9.30 – 11.30
jsou vyhrazeny pro děti (0,5 - 4 

let) a  čekají je pohybové hry, ří-
kanky, písničky… Rodiče si mo-
hou zatím společně vydechnout 
u šálku něčeho teplého. Příspěvek 
na vstup 10 Kč.

Čtvrtky 9.30 – 11.30
hlavní program patří pro změnu 

rodičům, zatímco pro děti je v herně 
zajištěn kvalifikovaný dozor s  pro-
gramem. Příspěvek na vstup 10 Kč.

Cizincům navíc nabízíme: 
hlídání dětí ve středy 9.00 – 12.00 
pro děti od 1,5 do 7 let, 1 hod = 

20,-/ 3 hod. = 50,-. Nutno objednat 
telefonicky či emailem minimálně 
den předem. 

PROGRAM NA LEDEN
6. 1.  Klub rodičů a dětí
8. 1.   Tvorba prezentací 

v PowerPointu
Tvořivá dílna s Ing. J. Burdou

13. 1.  Klub rodičů a dětí
15. 1.   Vývojová psychologie 

dítěte
Přednáška Mgr. A. Bartouškové 

(PPP)
20. 1.  Klub rodičů a dětí
22. 1.  Dluhy a exekuce
Přednáška s Mgr. T. Urbanem
27. 1.   Klub rodičů a dětí
29. 1.   Výroba puzzle pro děti
Tvořivá dílna se Z. Kadlčíkovou

Kontakty: 
Žebřík o. s., Centrum podpory 

cizinců, Dům služeb, Vrahovická 
83, Prostějov

Multikulturní klub pro rodiče 
s  dětmi, Hlídání dětí cizinců, tel: 
605 121 002, Poradna pro cizince, 
tel: 731 065 267, cpc@zebrik-os.cz

www.procizince.cz, 
www.zebrik.org

Projekt je podpořen v programu 
švýcarsko-české spolupráce.

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

Termín  Hodina Tematické zaměření setkání    Lektor
13.1.2015 14.00 Alternativní medicína   Hana Slaná
   Přednáška o tom, že klasická medicína se dá doplnit i alternativou.
   A jak na to se můžete dozvědět právě zde.

20.1.2015 14.00 Naši zmizelí sousedé II. Ivan Čech
   Druhá část přednášky o neveselých dějinách našeho města a jeho 
   obyvatelích.

27.1.2015    14.00 Enkaustika   Helena Grulichová
   Přijďte se seznámit s novou výtvarnou technikou.

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..

VÝLETY PRO SENIORY
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Sbírka prostìjovských prùzkumníkù pro handikepované dìti dosáhla výše 37.146 Kè
Již pošesté zorganizovali vo-

jáci 102. průzkumného pra-
poru generála Karla Palečka 
v  Prostějově charitativní sbír-
ku pro handikepované děti. 
Letos věnovali průzkumníci 
37.146 korun dětem s  kom-
binovaným postižením, kte-
ré navštěvují Střední školu,  
základní školu a  mateřskou 
škola JISTOTA, o. p. s. v Pro-
stějově. Sbírka vyvrcholila 29. 
října volejbalovým turnajem 
na hřišti Reálného gymnázia 
města Prostějova.

Sbírka 102. průzkumného 
praporu byla zahájena v  prv-
ním týdnu měsíce října a  byla 
ukončena zároveň s posledním 
hvizdem rozhodčího v  turnaji 
pod názvem „VOLEJBÁLEK 
2014“. 13. října dopoledne, hned 
na začátku sbírky, se 17 vojáků 
osobně seznámilo s prostředím 
a samotnými dětmi v jejich spe-
ciální škole s názvem JISTOTA. 
„Nikdo z nás ve svém životě ješ-
tě nepracoval s dětmi, které mají 
kombinované postižení, a  tak 
jsme se i  my dnes mnohému 
naučili. Navíc jsme si z příjem-
ného dopoledne odvezli i skvělé 
výrobky dětí, které jsme na dru-

hý den instalovali jako malou 
výstavu v  síni tradic 102. prů-
zkumného praporu k zhlédnutí 
pro ostatní kolegy“ popisovala 
rtm. Mgr. Vlasta Bláhová své 
zkušenosti. Řada vystavených 
výrobků nakonec skončila, po 
zaplacení symbolické částky do 
sbírky, v domovech nebo kance-
lářích průzkumníků.

Prodejní výstava výrobků 
žáků speciální školy JISTOTA 
probíhala také v rámci volejbalo-
vého turnaje 29. října, kterého se 
účastnilo 12 týmů. Kromě týmů 
ze 102. průzkumného praporu 
se na palubovku postavily také 
týmy z velitelství 53. pluku prů-
zkumu a  elektronického boje, 
532. praporu EB, Vojenské po-
licie, Policie české republiky, ale 
také z příznivců a podporovatelů 
školy JISTOTA. Vítězný pohár 
nakonec zvedl nad hlavu kapitán 
týmu z 532. praporu EB. Na po-
hár těsně nedosáhl tým složený 
z příslušníků roty logistiky 102. 
průzkumného praporu.  O třetí 
místo svedl vítězně bitvu tým 
složený z  příznivců a  podporo-
vatelů školy JISTOTA, který hrál 
pod taktovkou paní senátorky 
Boženy Sekaninové.

Po vyhlášení vítězů turnaje 
byla sbírka o� ciálně sečtena 
a velitel praporu pplk. Ing. René 
Sabela předal ředitelce Střední 
školy, základní školy a mateřské 
školy JISTOTA, o. p. s. PhDr. 
Marii Turkové symbolický šek 
s  částkou 36.146 Kč (1.000 Kč 
bylo přidáno ještě dodatečně). 
Za tyto peníze budou nakou-
peny pomůcky do učebny na 
podporu a rozvoj dětí s  těžším 
postižením (pro rozvoj orien-
tace, jak sluchové, tak zrako-
vé). Paní ředitelka PhDr. Marie 
Turková byla velice překvapena 
částkou na šeku a srdečně všem 
poděkovala. „Pro naše děti je to 
velká pomoc. Tato částka před-
čila naše očekávání, takže bude-
me moci zakoupit i vodní lůžko, 
které dětem zpříjemní pobyt ve 
škole. Naše děti budou velmi 
šťastny“, dodala paní ředitelka.  

Vybraná částka potěšila veli-
tele 102. průzkumného praporu 
generála Karla Palečka pplk. 
Ing. René Sabelu: „ Jsem hrdý 
na to, že naši vojáci dokáží uká-
zat svoji profesionalitu nejen na 
poli vojenského výcviku, ale i ve 
chvílích, kdy je potřeba někomu 
pomoci“. 

I  proto budou prostějovští 
průzkumníci v podobných sbír-
kách pokračovat.

Od roku 2009 již 102. pzpr 
vybral na charitativních pro-
jektech (včetně letošní) částku 
198.846 Kč.

2009 „Kutuzův pochod“ - vý-
těžek byl věnován Fondu ohro-
žených dětí Klokánek a Dětské-
mu domovu Plumlov. 

2010 „24 hodin na kole“ 
- výtěžek byl rozdělen mezi 
Dětský domov v  Plumlově 
a dětské oddělení prostějovské 
nemocnice. 

2011 „Pochod za dětským 
úsměvem“ - sbírka byla věnová-
na Dětskému domovu v Plum-
lově.

2012 „Fotbálek 2012“ - výtě-
žek putoval na dětské oddělení 
prostějovské nemocnice. 

2013 „Sportovní desetiboj“ 
- pomoc Verunce Vévodové, 
pětileté holčičce z Konice, která 
od narození trpí kvadruparé-
zou, dětskou mozkovou obrnou 
a vadou dolních končetin. 

autor: npor. 
Mgr. Jaroslav Zoubek

foto: rtm. Karel Laštůvka

INZERCE

Pro náš rostoucí výrobní závod ve Vyškově 
obsazujeme pozice:

CNC OPERÁTOR/PROGRAMÁTOR
1 směnný provoz

Požadujeme zkušenosti s obráběním 
nebo programováním CNC strojů.

personal@smc.cz | Tel.: +420 517 544 160 

SVĚTOVÝ LÍDR 
V OBLASTI AUTOMATIZACE 
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Cipísek zapisuje do 
programù od ledna
V MC Cipísek probíhá zápis 

na volná místa ve všech pro-
gramech do cyklu leden-bře-
zen. MC nabízí programy pro 
rodiče s dětmi od miminek po 
předškoláky: Mimiklub pro 
maminky s  miminky, skupi-
ny Broučků, Motýlků, Zajíčků 
a  Méďů pro rodiče s  dětmi 
od 9 měsíců do 4 let podle 
věku dětí, Cipískovu školičku, 
adaptační program před vstu-

pem dětí do mateřské školy 
a Hrátky s Cipískem, zážitkový 
a  kreativní odpolední krou-
žek pro předškoláky od 3 do 
5 let. Bližší informace o  pro-
gramech a  volných místech 
v  jednotlivých skupinách bu-
dou před zápisem k  dispozici 
v MC nebo na webových a fa-
cebookových stránkách MC 
Cipísek se těší na nov& eacute; 
návštěvníky. -ms-

Na všechny programy MC Cipísek je potřeba se  kapacitních důvodů přihlásit předem.
Nový cyklus pravidelných programů 
leden-březen bude zahájen 5. 1. 2015 

dle rozpisu nahlášených skupin.  

Pohádková sobota s Cipískem - O Budulínkovi.
Přijďte prožít pohádkové odpoledne v sobotu 

17. 1. 2015 od 15.00 do 17.00 hodin.
Pohádkové odpoledne pro rodiče a prarodiče 

s dětmi.
Maňásková pohádka, výtvarná dílnička na téma 

pohádky, herna. 
  

Jak být úspěšným rodičem? 
Základy efektivního rodičovství

seminář pro rodiče o tom, jak si lépe porozumět 
se svými dětmi, jak si užívat rodičovství bez bojů 

a se vzájemným respektem.
sobota 24. 1. 2015 od 9.00 do 14.00 hodin

  
Sourozenci 

Beseda pro rodiče na téma sourozeneckého 
soužití. Jak zvládat sourozenecké spory, jak připra-

vit dítě na příchod sourozence, jak vychovávat 
sourozence bez rivality a další témata sourozenec-

kého vztahu.
úterý 20. 1. 2015 od 18.00 hodin 

  
Večerní kurzy efektivního rodičovství pro 

pokročilé
Pokračovací kurzy pro absolventy kurzů efektivní-

ho rodičovství dle rozpisu.
  

Odpolední herny pro rodiče a prarodiče 
s dětmi do 5 let

od 5. 1. 205 vždy v pondělí od 15.00 do 17.00 ho-
din. Na tyto herny není potřeba se hlásit předem.

  
Termíny, přihlášky a bližší informace v MC 

nebo na www.mcprostejov.cz
  www.facebook.com/cipisekprostejov, e-mail: 

mcprostejov@centrum.cz
    

Mateřské centrum Cipísek přeje 
všem rodinám šťastný rok 2015.

Kde pomáháme? 
Rádi bychom nabídli cyklus život-

ních příběhů našich klientů, cizinců 
převážně ze zemí mimo EU. Z  různých 
důvodů přicestovali do naší země a našli 
zde časem svůj domov. Rádi bychom na-
pomohli bořit mýty a podělili se o naše 
poznatky. Například, že pro cizince je 
přirozené hledat a udržet si práci, že je 
pro ně prioritou platit řádně své závazky, 
respektovat zákony, že velký důraz kla-
dou na vzdělávání svých dětí, apod.  Ač 
čelí ztíženým podmínkám v  různých ob-
lastech, nemají ve zvyku si stěžovat. Ví, že 
za „lepší život“ musí bojovat a za jakou-
koli pomoc jsou vděčni. Ač jsou mnohdy 
středoškolsky a  vysokoškolsky vzdělaní, 
jsou ochotni přijímat podřadnou a málo 
placenou práci. Věříme, že jsou do bu-
doucna přínosnou a potřebnou součástí 
ekonomiky naší země.

Zde je příběh paní I.:   
 Mě a sestru vychovali v rodině, která ctí 

Boha a jiné lidi. Máma nám pořád říkala: 
„Když něco děláte, dělejte to duší a srdcem“. 
Tak se snažím v cizí zemi toho motta držet. 

V ČR začal můj samostatný život. A to 
jsem měla 19 let. Ne, že by mě „vyhodili“ 
rodiče, prostě jsem chtěla samostatný život 
zkusit sama. Kdysi tak začínali i moje máma 
a táta. V cizím městě a s dobrým pocitem.

Začátek v ČR byl obyčejný a jednoduchý. 
OP Prostějov, obyčejná šička. Potkala jsem 
kluka, který se za 2 roky stal mým manže-
lem.

Narodila se nám dcerka a máme z ní vel-
kou radost. Za to, co teď všechno máme, dě-
kujeme moc Bohu a rodičům, kteří nás celou 
dobu podporují a pomáhají nám.

Před několika lety jsem si přečetla o kurzu 
českého jazyka v   Centru podpory cizinců. 

Hned jsem do toho šla. Protože musím ro-
zumět lidem, a taky aby lidé rozuměli mně. 
Rok jsem „studovala“ český jazyk a  díky 
tomu udělala jsem zkoušky a získala trvalý 
pobyt. Děkuji moc panu S., učiteli z Centra, 
je to moc dobrý učitel.

Teď do Centra chodíme pravidelně s dcer-
kou. Ona se tam po ránu moc těší. Sama 
si chystá šaty a gumičky do  vlasů, protože 
jde do „druhé rodiny“. Zase já se těším na 
přednášky a besedy. Zajímá mě historie ČR, 
příroda a jiné lekce. A nejvíc mě povzbuzují 
psychologické besedy. Vychováváme dítě s   
manželem sami a občas nevíme, proč se zlo-
bí, nebo bez důvodu se vzteká. Co můžeme 
dovolit a co ne. A tak v klubu začaly takové 
besedy. Můžu říct, že spolupracujeme a na-
vzájem si rozumíme. To se týká nejenom 
dětí, ale i manžela.

Chci moc poděkovat všem, kdo vytvořili 
takové centrum a podporují ho. To nás cizin-
ce moc těší a povzbuzuje. Nejsme tady sami, 
jsou lidé, kteří myslí na nás i na náš život. 
Děkuji moc všem pracovnicím, které se sta-
rají o naše děti a učí je spolupracovat, chystají 
besedy, přednášky, které pomáhají nám a ot-
vírají oči na jiné problémy a příběhy kolem 
nás. Děkuji moc za  tvořivé dílny, to se mně 
moc líbí. Také všem, kdo na nás myslí, snaží 
se pomoct. Děkuji vám! 

K. I. V
Žebřík o.s., Centrum  podpory cizinců, 

Vrahovická 83, Prostějov, 
www.procizince.cz

MC Cipísek - komunitní 
centrum pro rodinu

Program MC Cipísek na prosinec

Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě Jak odhlásit a přihlásit na úřadě 
ojeté osobní auto z ČRojeté osobní auto z ČRojeté osobní auto z ČRojeté osobní auto z ČRojeté osobní auto z ČRojeté osobní auto z ČRojeté osobní auto z ČRojeté osobní auto z ČRojeté osobní auto z ČRojeté osobní auto z ČRojeté osobní auto z ČRojeté osobní auto z ČRojeté osobní auto z ČRojeté osobní auto z ČRojeté osobní auto z ČRojeté osobní auto z ČRojeté osobní auto z ČRojeté osobní auto z ČRojeté osobní auto z ČR

Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).

Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad
1  Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.

2   Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. 
Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv.

3   Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně 
ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí 
ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit 
k vyřizování celé věci třetí osobu.

Nezbytné doklady a dokumenty: 
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince)
Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta) 
Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla 

Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, 
musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. 
Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. 
K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení 
o registraci vozidla), doklad o pojištění, protokol o evidenční kontrole, doklad o platné technické prohlídce, 
popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně.

Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít 
do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo 
administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 
2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční 
sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte 
podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka 
(viz polopřevody).

DALŠÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH V PŘEVODECH A PŘIHLAŠOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL NA 

www.mdcr.cz 
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V sobotu 8. 10. 2014 přivítal 
Čehovický rybník po jedenácté 
109 zimních plavců. Konal se 
zde v  rámci Českého poháru 
další závod zimního plavání. 
Trochu uplakané počasí nijak 
neubralo na náladě a atmosféře 
celého závodu. Nejsilnější dis-
ciplínou byla opět nejdelší trať 
1000 m. Na 56 plavců a  plav-
kyň změřilo své síly v  10,3°C 
teplé vodě. V kategorii žen zví-
tězila Magda Okurková (Fides 
Brno), druhé místo obsadila 
Iveta Nováková (SCPAP Par-
dubice) a  pro bronz si dopla-
vala Denisa Haltmarová (PK 
Zábřeh). V kategorii muži se na 
prvním místě umístil nový pla-
vec, který plave za Fides Brno 
Richard Nyáry, pro stříbro si 

doplaval Martin Zajden (Fi-
des Brno) a bronzovou medaili 
získal Jakub Valníček (I.PKO 
Praha).

Nejstaršími účastníky závo-
du byli Blanka Vyskočilová 
(1939 -Hradec Králové) a  Bo-
humil Pácl (1940 – Haná Pros-
tějov). Pořádající oddíl dálkové-
ho a zimního plavání TJ Haná 
Prostějov si v letošním Českém 
poháru vede velmi dobře. Drží 
třetí příčku, a to zatím s velmi 
dobrým náskokem. Z TJ Hané 
obsadila na 750 m třetí místo 
v kategorii ženy Šárka Dadáko-
vá a na 500 m třetí místo v kate-
gorii ženy Věra Kubanová. Vel-
kým skokanem se stala i tvář na 
diplomech nejmladší účastník 
závodu Martin Šenkýř (2004 - 

Haná Prostějov), který sice pla-
val mimo soutěž díky věku, ale 
uplaval 500m. Celkem plavalo 
za TJ Hanou 14 plavců. 

Předseda oddílu Luděk Cou-
fal o� ciálně před plavci oznámil  
svou rezignaci na post předsedy 
oddílu DZP i celé TJ Hané od 
1. 12. 2014. Předsedkyní oddí-
lu byla jednohlasně zvolena na 
nedávné členské schůzi dlou-
holetá členka oddílu, rozhodčí, 
nejlepší plavkyně oddílu a pře-
možitelka kanálu La-Manche 
Dana Zbořilová. 

Velký dík za velmi dobře 
organizačně zvládnuté závody 
patří všem členům oddílu DZP 
TJ Hané, kteří se podíleli na pří-
pravě a organizaci celého závo-
du. (mm)

Zimní plavci pojedenácté v Èehovicích

Macbeth pøipomenul shakespearovské 
výroèí v prostìjovském divadle

  Ve středu 5. listopadu se 
pódium prostějovského di-
vadla stalo dějištěm Festivalu 
shakespearovských baletů, 
kterým si Moravské divadlo 
Olomouc připomělo 450 let 
od narození  geniálního dra-
matika Williama Shakespea-
ra. Diváci měli možnost se 
pomyslně posunout v  čase 
prostřednictvím baletního 
představení Macbeth, které 
odtančil vynikající baletní 
soubor pod vedením choreo-
grafa Roberta Balogha. 

  Umělecký šéf baletu Mo-
ravského divadla Olomouc 
Robert Balogh začal o  shake-
spearovském festivalu uvažovat 
po loňské premiéře inscenace 
Romeo a  Julie, kdy při celém 
představení cítil, jak se diváci 
ztotožňují s  hlavními před-
staviteli dramatu, jak s  nimi 
dýchají, jak prožívají tragédii 
mladé lásky od prvního jedná-
ní až po dojetí se slzami v očích 
ve � nále. Následný aplaus ves-
toje ho přesvědčil o  tom, že 
má smysl zorganizovat takový 
festival, který by mohl vzdát 
hold dramatikovi, jehož duch 
tu s námi žije dodnes a oslavit 
tak jubileum zcela netradičním 
způsobem – totiž uvést díla 
Williama Shakespeara přene-

sená do tance a  pohybu, které 
má soubor v repertoáru – tedy 
balety Macbeth, Romeo a Julie 
a Sen noci svatojánské.

A  byl to právě skotský král 
Macbeth, který v  baletním 
podání procítěně předvedl, že 
i  pomocí tance se dá vyjádřit 
nejen tragédie onoho příběhu, 
ale i vtáhnout diváka takřka do 
děje a navodit nezvyklou atmo-
sféru mezi jevištěm i hledištěm.

Excelentní výkon celého 
souboru a  především výkony 
hlavního hrdiny Ivo Jambo-
ra a  Jeleny Iliiny v  roli Lady 
Macbeth, byly oceněny velkým 
potleskem, který je důkazem 
toho, že se zde postupně vytváří 
plnohodnotné divácké publi-
kum, které dokáže ocenit i tak 

náročné představení, mezi kte-
ré shakespearovský Macbeth 
jistě patří.

Bylo velkou poctou pro naše 
město Prostějov, že si pan Ba-
logh zvolil jako dějiště před-
stavení divadlo v  Prostějově. 
V  jeho rozhodnutí určitě se-
hrála roli nejen výborná dlou-
hodobá spolupráce s divadlem, 
ale také i vřelé publikum, které 
tu v Prostějově máme.

8. 12. 204 uvede prostějovské 
divadlo také baletní představení 
Romeo a Julie, které je sice sou-
částí předplatitelské skupiny A, 
ale je zde i také možnost dopro-
deje posledních vstupenek, takže 
se máme jistě všichni na co těšit.

 Ing. Edita Lachmanová
  Foto: Pavlína Novotná

SK ROŠÁDA Prostìjov ve spolupráci s SK Prostìjov poøádá
OTEVŘENÝ KRAJSKÝ PŘEBOR 

MLÁDEŽE V ŠACHU 2014/15  - 4. TURNAJ
Termín: Sobota  10.1.2015
Místo: ZŠ a MŠ Jana Železného, sídl. Svobody 3578/79, Prostějov
Kategorie:  A – hráči nar. 2005 a mladší
   B – hráči nar. 2003 a mladší
   C – hráči nar. 2001 a mladší
   D – hráči nar. 1997 a mladší
Časový program:  8:15 – 9:15 prezentacem, 9:30 – 14:30   1. – 7. kolo 
   Po ukončení 7.kola bude vyhlášení výsledků
Ředitel turnaje:  Tomáš Gorba, , tel.: +420 603 440 661
                                  e-mail tom.gorba@seznam.cz 
Přihlášky: Do 8. 1. 2015 na adresu ředitele turnaje 
(nejlépe e-mailem), uveďte: jméno, příjmení, rok narození a oddíl. 

SK ROŠÁDA Prostějov hraje a podniká všechny svoje 
sportovní akce za veřejné � nanční podpory města Prostějova

Zahranièní asistentka ve výuce 
anglického jazyka na Reálném gymnáziu 

a základní škole mìsta Prostìjova 
V  letošním školním roce 

podpoří výuku anglického 
jazyka na Reálném gymná-
ziu a  základní škole města 
Prostějova slečna Trishia 
Marie Mudd z  amerického 
státu Ohio. Je absolventkou 
bakalářského studia v  oblas-
ti vzdělávání na University 
of Cincinnati a její působení 
v  České republice umožňuje 
vládní stipendium česko-
-amerického Fulbrightova 
programu. 

Komise J. W. Fulbrighta pů-
sobí od roku 1991 a  spravuje 
česko-americký vládní stipen-
dijní program, který se zamě-
řuje jak na pobyty amerických 
učitelů, vědců a  studentů na 
území České republiky, tak i na 
zprostředkování odborných 
stáží Čechů v USA.   

Naše škola patří k  deseti 
školám ze sta přihlášených do 
Fulbrightova programu, kte-
ré byly vybrány a  na něž byli 
asistenti ve výuce anglického 
jazyka letos přiděleni. Slečna 
Mudd zaujímá na naší škole 
právě pozici asistentky ve vý-
uce anglického jazyka a  její 
hlavní náplní práce je rozvíjení 
komunikativních a  interak-
tivních dovedností žáků s dů-
razem na zvukovou podobu 
jejich jazyka. 

V rámci svého úvazku, který 
činí 18 hodin týdně, asistuje sleč-
na Mudd ve výuce všem devíti 
vyučujícím anglického jazyka. 
Pro první pololetí jí byl sesta-
ven stálý rozvrh s  ohledem na 
vzdělávací potřeby jednotlivých 
ročníků. Na 1. stupni základní 
školy jsou jejím prostřednictvím 
posíleny hodiny anglického ja-
zyka ve třetím ročníku, který se 
studiem anglického jazyka jako 
povinného vyučovacího před-
mětu zcela začíná. I  ve vyšších 
ročnících se práce slečny Mudd 
soustřeďuje na motivaci k učení 

se cizímu jazyku již v základech. 
Na 2. stupni základní školy se 
s  ní ve svých hodinách anglic-
kého jazyka pravidelně setkávají 
žáci šestého a sedmého ročníku 
a všichni žáci volitelného před-
mětu konverzace v  anglickém 
jazyce a  na reálném gymnáziu 
jsou to první ročníky šestiletého 
a čtyřletého studia a žáci matu-
ritních tříd navíc ve volitelném 
předmětu konverzace v  anglic-
kém jazyce. 

Žáci vnímají asistenci sleč-
ny Mudd ve svých hodinách 
jako velký přínos a  výhodu 
pro další studium a  setkávání 
se s ní ve výuce je pro mnohé 
jediný kontakt s rodilým mluv-
čím. Cení si na ní především 
její ohleduplnosti, trpělivosti 
a schopnosti vše srozumitelně 
vysvětlit. Hodiny, ve kterých 
asistuje, jsou podle slov žáků 
vítaným zpestřením výuky. Ti 
mladší oceňují zejména různo-
rodost aktivit a zakomponová-
ní her mezi ostatní činnosti, ti 
starší se zaměřují na zkvalitně-
ní vlastní výslovnosti a přízvu-
ku. Mnozí z  nich, stejně jako 
mnozí zaměstnanci naší ško-
ly, mají příležitost se slečnou 
Mudd trávit čas i mimo výuku, 
při mimoškolních aktivitách.

Sama slečna Mudd hodnotí 
první dva měsíce svého stipen-
dijního pobytu slovy: „Prostě-
jov je pěkné město se spoustou 
krásných historických budov 
a památek, ve kterém žijí milí 
a  laskaví lidé. Všichni žáci 
i zaměstnanci mě na mém no-
vém působišti vstřícně přivítali 
a umožnili mi, abych se tu cí-
tila jako doma. Jsem vděčná 
za příležitost pomáhat českým 
žákům se studiem anglického 
jazyka a  současně poznávat 
Prostějov a celou českou kultu-
ru díky lidem, které zde potká-
vám.“ Mgr. Renata Horáková, 
 Mgr. Šárka Mlčochová
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AGEL Sport Clinic a hokejový klub Oceláøi Tøinec zahájili spolupráci 
AGEL Sport Clinic a  přední 

český hokejový klub Oceláři 
Třinec se domluvili na dlouho-
dobé spolupráci. V  prostějov-
ském centru sportovní a  pre-
ventivní medicíny AGEL Sport 
Clinic budou mladí třinečtí 
hráči absolvovat komplexní 
sportovní a zátěžovou diagnos-
tiku. V  posledních týdnech již 
v  Prostějově proběhla tato vy-
šetření u dvou výrazných talen-
tů - juniorských reprezentantů 
Lukáše Jaška a Lukáše Doudery. 
Další třinecké naděje budou ab-
solvovat tyto testy v nejbližších 
měsících.

„Jsme velmi rádi, že může-
me spolupracovat s  tak špičko-
vým pracovištěm, které nám 
poskytne komplexní informa-
ce o  zdravotním stavu našich 
mladých hráčů,“ říká generál-
ní manažer HC Oceláři Tři-
nec Mgr. Pavel Marek s  tím, 
že spolupráce byla zahájená 
i díky lékařce hokejového klu-
bu MUDr. Ingrid Ondruchové, 
která je primářkou v  Nemoc-
nici Podlesí. Tato nemocnice 
stejně jako AGEL Sport Clinic 
patří do skupiny zdravotnic-
kých zařízení AGELu.

Lukáš Jašek a Lukáš Doudera 
v  centru absolvovali nejen „kla-
sický“ zátěžový test a preventivní 
vyšetření kardiologem, ale také 
řadu dalších specializovaných 
vyšetření a testů. Patřila mezi ně 
analýza dynamiky a síly na dyna-
mogra� cké plošině, vyšetření pro 
stanovení predikce výšky vzrůstu, 
kompletní biochemická analý-
za spolu s  genetickou analýzou 
sportovních dispozic a  také va-
riabilita srdeční frekvence, která 
umožňuje stanovit „trénovatel-
nost“ sportovce a jeho schopnost 
regenerace. Pomocí bioimpe-
danční analýzy bylo hodnoceno 
složení těla a  důležitou součástí 
byl rovněž kinesiologický rozbor 
fyzioterapeutem. 

„Naší snahou je, abychom spor-
tovním klubům poskytli nejen 
komplexní informace o  stavu 
a kondici hráčů, ale abychom zá-
roveň díky velmi široké diagnostice 
pomohli při vyhledávání talentů, 
zefektivnění tréninkového pro-
cesu respektive při optimalizaci 
sportovní přípravy celého týmu,“ 
říká vedoucí centra Mgr. Radim 
Šlachta, Ph.D.

Výsledný protokol, který obdr-
želo vedení HC Oceláři, obsahoval 
hodnoty 35 parametrů, popisují-
cích složení těla, silově-vytrvalostní 
a silově-dynamické charakteristiky, 
predikci vzrůstu, trénovatelnost 
a  genetické dispozice. Samostatně 
bylo provedeno hodnocení echo-
kardiogra� e a  fyzioterapeutický 
rozbor. „Takový rozsah vyšetření 
už velmi dobře popisuje slabé a silné 
stránky výkonnostních předpokladů 
daného sportovce. Z  výsledku do-
kážeme poměrně přesně stanovit, 
nakolik se jedná o skutečný sportov-
ní talent, popřípadě v čem spočívají 
jeho možné slabiny, na které je po-
třeba se v další práci zvlášť pečlivě 
zaměřit,“ uvádí Radim Šlachta 
s  tím, že po interpretaci výsledků 
prvních dvou mladých hráčů se 
vedení třineckého klubu rozhodlo 

pro dlouhodobější spolupráci, za-
hrnující testování jak jednotlivých 
hráčů, tak i  mládežnických týmů 
Ocelářů.   

V  rámci Nemocnice Pros-
tějov bylo centrum sportovní 
a preventivní medicíny otevřeno 
v září 2013. Od té doby patří mezi 
nejlépe vybavená a nejmoderněj-
ší centra v  zemi. Jeho otevření 
přivítali i  přední sportovci – ví-
těz Davis Cupu Tomáš Berdych, 
wimbledonská vítězka Petra 
Kvitová nebo fotbalový interna-
cionál a vítěz Ligy mistrů Marek 
Jankulovski, kteří podobně pro-
fesionální služby postrádali. Mo-
derní pracoviště ovšem své služ-
by poskytuje nejen sportovcům 
vrcholovým a výkonnostním, ale 
i rekreačním hobby sportovcům, 
sportující mládeži a dětem. 

„Centrum bylo od počátku bu-
dováno s  cílem poskytovat v  ob-
lasti sportovní medicíny skutečně 
komplexní služby. Vycházíme 
z toho, že s rostoucím počtem ra-
cionálně zvolených, sledovaných 
a  analyzovaných parametrů in-
formační hodnota diagnostiky pro 
zkvalitnění tréninkového procesu 
násobně vzrůstá. Je nám zároveň 
jasné, že požadavkům klientů 

musí odpovídat i  naše nabídka. 
Prostě musíme vyhovět špičkové-
mu profesionálovi i rodičům, kteří 
se přijdou poradit o  sportovních 
možnostech svého dítěte,“ uvádí 
vedoucí centra Šlachta. 

Vedoucí centra zároveň va-
ruje před zjednodušujícími po-
stupy, které se poslední dobou 
například v  oblasti předpovědi 
vrozených dispozic sportovců 
objevují. Vycházejí totiž mnohdy 
z analýzy jediného genu a z něj se 
snaží dělat závěry. Takový postup 
je jistě levnější, ale vypovídací 
hodnota je prakticky nulová. 
Existují dokonce nabídky vyšet-
ření „po internetu“, které už se 
seriózní interpretací výsledků 
nemají společného nic. „V našem 
centru využíváme širokého záze-
mí zdravotnické skupiny AGEL 
a  jsme proto schopni  analyzovat 
kontext až pěti genů, předurčují-
cích sportovní dispozice. Přesto ale 
tuto metodu nabízíme pouze jako 
doplněk celkového komplexního 
sportovně-zátěžového vyšetření. 
Bez něj bychom si „netrou� i“ před-
ložit výsledky, které by bylo možné 
považovat za dostatečně průkazné 
a smysluplně využitelné,“ uzavírá 
vedoucí centra Šlachta.

INZERCE

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 

AUTO - ROLNÝ v.o.s.
PROSTĚJOV | Brněnská 88 | tel.: 582 338 090 
OLOMOUC    | Brněnská 45 | tel.: 585 423 904
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TANEÈNÍ ŠKOLA HUBENÝ OPÌT ÚSPÌŠNÁ 
NA MEZINÁRODNÍCH SOUTÌŽÍCH IDO

Letošní série soutěží Mistrov-
ství světa a  Mistrovství Evropy, 
které vyhlašuje mezinárodní 
taneční organizace IDO, byla 
pro reprezentanty prostějovské 
taneční školy opět úspěšná.  Jed-
notlivci i malé skupiny potvrdili 
své kvality a znovu se prosadili 
na medailová místa.

Nejprve na Mistrovství Evropy 
Street Dance Show v  litevském 
Kaunasu získali naši zástupci dvě 
druhá místa – na stupních vítě-
zů v kategorii juniorů stála Alice 
Flajsarová se sólovou choreogra� í 
„Popelka“ a pak si to zopakovala 
i  v  duetu s  Gabrielou Koudel-
kovou s  choreogra� í „Cesta do 
školy“. Tyto dva tituly Vicemistrů 
Evropy pak ještě doplnilo 1. mís-
to ve Světovém poháru Hip hop 
duet, které vybojovali sourozenci 
Radek a Alice Flajsarovi.

Další Mistrovství Evropy, ten-
tokrát v  Disco dance se konalo 
v  severočeském Chomutově. 
I tady prostějovští tanečníci bodo-
vali. Malá skupina „Angry Pets“ 

v kategorii děti se probojovala až 
do � nále a tam obsadila v silné ev-
ropské konkurenci krásné 6. mís-
to. Odhodlaný výkon předvedla 
i juniorská skupina „Fame“, která 
jen o jedinou známku zůstala těs-
ně před branami � nále. Ale i na 
tomto evropském šampionátu 
medailové umístění zástupci TŠH 
neuniklo! Dominik Svoboda se 
může pyšnit 2. místem, a tím pá-
dem i titulem 1. Vicemistr Evropy 
2014 v kategorii disco dance děti 
chlapci. 

Následující Mistrovství světa 
Street Dance Show pod názvem 
„Dance Shock 2014“  hostilo 
město Ústí nad Labem a znovu se 
potvrdila kvalitu tanečníků TŠH. 
Šestkrát, během čtyř soutěžních 
dnů, sbírali sólisté, dvojice i malá 
skupina � nálová umístění. Třikrát 
to byla „bramborová“ medaile - 
v dětech Tereza Rozkošová s cho-
reogra� í “WOMAN IN BLACK“, 
v juniorech Alice Flajsarová a její 
„CINDERELLA“, následně pak 
juniorské duo „ON THE WAY 

ON SCHOOL“ Alice Flajsarová 
a  Gabriela Koudelková. Jednou 
místo páté – juniorka Kateřina 
Rozkošová s choreogra� í „DAN-
CING TOYS“ a ještě sedmé místo 
malé skupiny juniorů „STARS IN 
A DREAM“. Tyto úspěchy koru-
noval ziskem titulu „Mistr světa“ 
Dominik Svoboda s  chorogra� í 
„GARDEN´S  WORLD“! Svou 
výbornou taneční techniku pak 
ještě potvrdil  1. místem v soutěži 
Světového poháru Disco Dance. 
V této pohárové soutěži bodovali 
i další zástupci TŠH, 8. místo ju-

nior Tobiáš Stejskal a 6. pak byla 
Valentýna Stejskalová v  kategorii 
dospělých. V Disco Free Style zís-
kala výbornou 4. příčku juniorská 
tanečnice Kateřina Rozkošová. 

Poslední letošní mistrovská 
mezinárodní soutěž, Mistrovství 
světa Disco Dance, byla v  Itálii. 
Pořádalo ji město Turín. I zde se 
dokázali Prostějované prosadit. 
V kategori Disco Dance sólo byl 
v dětech Dominik Svoboda sed-
mý a stejné umístění patřilo i juni-
orce Kateřině Rokošové  v soutěži 
Disco Free Style.

Všem těm, kteří tak úspěšně 
reprezentovali Českou republiku, 
město Prostějov i  taneční školu 
Hubený, gratulujeme! Naše po-
děkování patří i  trenérům On-
dřeji Berkymu, Martině Vlachové 
a  Monice Nevrlé, kteří úspěšné 
choreogra� e vytvořili.  Děkujeme 
statutárnímu městu Prostějovu 
za přízeň a významnou podporu 
a samozřejmě velké díky patří i ro-
dičům našich tanečníků za jejich 
nesmírnou obětavost.

  Jiří Hubený
 Taneční škola Hubený

Sport

INZERCE

Tradiční XXiV. 
hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Čechovice
pořádá v sobotu 17. ledna 2015

ve všech prostorách sokolovny v Čechovicích

Zahájení ve 20 hodin, vstupné 120 kč.

Ples zahájíme slavnostním předtančením.
K tanci a poslechu hraje hudba NO PROBLEM,

v podsálí hraje skupina DOBRODRUZI DVA
PEPA a JIRKA písničky na přání.

Bohatá tombola, občerstvení zajištěno, speciality 
ze zvěřiny, domácí cukroví, vína z Jižní Moravy.

Předprodej místenek 
15. a 16. 1. 2015 

od 16 do 18 hod. 
v sokolovně Čechovice.

Srdečně zvou 
pořadatelé

Prodej bufetu 16. 1. 
od 15 hod. v sokolovně.

Vstup pouze 
ve společenském 
oděvu.

Prostìjovské støední školy zmìøily síly ve florbalu
V  pondělí 8. prosince se na 

Základní a mateřské škole Jana 
Železného v  Prostějově střetla 
pětice � orbalových mužstev, 
z nichž každé zastupovalo svojí 
střední školu z Prostějova. 

V rámci městského kola � or-
balového turnaje Mladých kon-
zervativců se proti sobě posta-
vily výběry Střední zdravotnické 

školy, Střední odborné školy 
podnikání a  obchodu, Gymná-
zia Jiřího Wolkera, Cyrilometo-
dějského gymnázia a  Reálného 
gymnázia. 

Jednotlivé celky v  průběhu 
deseti zápasů změřily své síly, 
které byly leckdy velmi vyrov-
nané. O  samotném vítězi bylo 
rozhodnuto až na samotném 

konci na základě trestného stří-
lení, ze kterého nejlépe vyšel 
tým složený ze studentů Gym-
názia Jiřího Wolkera. Tento 
vítězný celek postupuje do Mo-
ravského � nále, které proběhne 
v  měsíci dubnu v  Olomouci 
a  porovná zde své síly s  vítězi 
z  Ostravy, Přerova, Šumperka 
a Olomouce. -dv-

4. ročník

  Ve spolupráci se zahradnickým centrem paní Marciánové 
z Kostelce na Hané, svatebním salonem Lamour 
a svatebním salonem Ariana, oba z Olomouce, 

kadeřnickým a kosmetickým Hair Studiem In Prostějov

Pořádá:

RESTAURACE 
U HŘIŠTĚ SMRŽICE

17. ledna 2015
  od 13:00  do 17:00

20152015
do 17:00

Co zde uvidíte?

4. ročník
 Svatební Den SvatebníSvatební Den Den 

Hair Studio In 
ul. Hradební 6,

Prostějov

Cukrářská výroba 
a svatební dorty 
paní Koudelková 

a Štveráková 
Drozdovice

Zlatnictví Josef 
Kaláb

zahradnickým centremzahradnickým centrem
svatebním salonem Lamour 

a svatebním salonem Ariana, oba z Olomouce
kadeřnickým a kosmetickým Hair Studiem In 

Pořádá:

RESTAURACE 
U HŘIŠTĚ SMRŽICE

2015ledna 2015
  do

Co zde uvidíte?

  Ve spolupráci seVe spolupráci seVe spolupráci se zahradnickým centremzahradnickým centrem
z Kostelce na Hané, svatebním salonem Lamour 
a svatebním salonem Ariana

kadeřnickým a kosmetickým Hair Studiem In 

RESTAURACE 
U HŘIŠTĚ SMRŽICE

17.17. ledna
  od 13:00  

Co zde uvidíte?
●  Několik druhů svatebních tabulí
● Cukrářské výrobky a svatební dorty
● Svatební oznámení
● Svatební prstýnky
● Svatební fotografie a video
● Ochutnávku vín z Vinných sklepů Valtice
● Ukázku svatebního rautu s ochutnávkou

Vstupné dobrovolné
výtěžek bude předán dětskému domovu v Plumlově

 ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě ...ještě

s Pohodous Pohodous Pohodous Pohodous Pohodous Pohodous Pohodous Pohodous Pohodous Pohodous Pohodou

Mediální partner:
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Před časem se v  klubu 
prostějovských kulečníkářů 
uskutečnilo Mistrovství ČR 
v  karambolovém kuleční-
ku. Do závěrečných bojů se 
nominovalo osm nejlepších 
hráčů, kteří změřili své síly 
ve dvou sobotních čtvrt� ná-
lových skupinách, aby pak 
v nedělním semi� nále a � ná-
le rozhodli o titulu mistra ČR 
v disciplíně kádr. 

Hned od úvodu turnaje 
o  sobě dávali vědět tři junioři 
Adam Bača z Prahy, Adam Ko-
zák z Ústí nad Labem a Ondra 
Hošek z Ponětovic. Z  této tro-
jice úřadujících mistrů Evropy 
družstev do 21let se do neděl-
ního semi� nále probojovali, ale 
jen oba Adamové.

Kdo porazí 47 násobného mis-
tra republiky a jednoho z nejlep-
ších hráčů světa v této disciplíně? 
Tak v tomhle duchu se nesl celý 
turnaj. Nikdo. Marek Faus z BC 
Praha nedal až do konce turnaje 
nikomu šanci. Válcoval soupeře 
od začátku a až do konce turnaje 
a jeho výkony zdaleka převyšovali 
výkony všech ostatních.

V  nedělním semi� nále po-
razil Marek Faus Janise Zioga-

se z  Jablonce a v druhém čistě 
juniorském semi� nále Adam 
Bača po remíze až v  dodateč-
ném rozstřelu Adama Kozáka. 
Titul mistra ČR a právo účasti 
na Mistrovství Evropy získal 
Marek Faus z  Prahy, když ve 
� nále porazil Adama Baču ze 
Žižkova. Na třetím místě spo-
lečně skončili Adam Kozák 
a Janis Ziogas.

Marek Faus také dosáhl nej-
vyšších jednotlivých výkonů 
v turnaji. Nejlepší utkání v tur-
naji 200 karambolů na tři ná-
běhy a největší série 213 karam-
bolů a  nejlepšího celkového 
průměru 45,83.

 Prostějovský klub zažil čes-
kou premiéru při používání 
časomíry při kulečníkovém 
utkání. Od sezony 2014-2015 
zavedl Českomoravský biliar-
dový svaz pro všechna Mis-
trovství republiky časové limity 
(šachovým způsobem) pro 
jednotlivá utkání, aby docílil 
plynulosti hry. Prostějovští ku-
lečníkáři tak byli svědky boje 
hráčů nejen se soupeřem, ale 
také s  časem, který dělal pro-
blémy hlavně starším účastní-
kům turnaje. -md-

Probìhlo Mistrovství ÈR v kuleèníku

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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Domácí závodník Lukáš Øehoøek 
ovládl Velkou cenu Prostìjova

Na podzim letošního roku za-
plnily plavecký bazén v Prostějově 
špičky českého žákovského pla-
vání. Uskutečnil se zde 12. ročník 
Velké ceny Prostějova – O pohár 
Domovní správy. Přihlásilo se na 
něj 458 plavců z  30 plaveckých 
oddílů a klubů Slovenska a České 
republiky. Současně byla poprvé 
disciplína 200 metrů prsa vypsána 
jako Memoriál Jaroslava Šalamou-
na, zakladatele prostějovského 
plaveckého oddílu. Hlavní cenu za 
nejhodnotnější výkon žáka a žač-
ky podle bodových tabulek FINA 
si odnesli Lukáš Řehořek (Pros-
tějov) za 100 metrů prsa 1:10,20 
(497 bodů) a Kateřina Michálková 
(Břeclav) za 100 metrů polohový 
závod 1:09,88 (564 bodů).

Nejúspěšnější závodník, pros-
tějovský Lukáš Řehořek zvítězil ve 
třech disciplínách. V disciplíně 200 
metrů prsa vyhrál Memoriál Jaro-
slava Šalamouna výkonem 2:33,72. 
V  disciplíně 100 metrů znak do-
hmátl první a vytvořil oddílový re-
kord ve své kategorii časem 1:04,38. 
Další oddílový rekord a  2. místo 
obsadil na 100 metrů polohový 

závod výkonem 1:05,87. Ve své 
poslední disciplíně 100 metrů prsa 
zaplaval čas 1:10,20. Znamenalo to 
prvenství a  nejhodnotnější výkon 
žáků, za který si odnesl „Pohár Do-
movní správy“. 

Velmi dobře Lukášovi sekundo-
val oddílový kolega Filip Švec, který 
v disciplínách 100 a 200 metrů prsa 
v těžké konkurenci obsadil 3. mís-
ta v  osobních maximech 1:17,26 
a  2:50,82. Na medailovou příčku 
se ještě probojovala Gabriela Do-
soudilová v  disciplíně 200 metrů 
motýlek, ve které obsadila 2. místo 
časem 2:48,35. Na poloviční trati 
obsadila nepopulární 4. místo. Na 
startu se představilo celkem 25 pro-
stějovských plavců. Mezi nejlepších 
šest plavců v disciplíně se ještě zařa-
dily Nikola Linhartová, Dominika 
Smékalová a Klára Vysloužilová. 

Velké poděkování patří hlavní-
mu partnerovi - Domovní správě 
Prostějov a sponzorům – Úsovsko 
a.s., ForSwim.cz a  Hodinářství 
Skoumal, kteří darovali věcné ceny. 
Děkujeme statutárnímu městu 
Prostějovu a  Olomouckému kraji 
za finanční podporu. O  průběh 
závodů podle pravidel se staral tým 
zkušených rozhodčích z  Prostějo-
va, kterým také děkujeme. Již nyní 
se těšíme na příští ročník a věříme, 
že se vydaří ještě lépe než ten uply-
nulý. -mn-
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Firma Václavková a spol. Soukromá pohøební služba 
pùsobí v Prostìjovì od roku 1993, má vlastní smuteèní síò
Firma Václavková a spol. Sou-

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

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

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

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

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

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

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

 P.F.
2015

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

Obøady v Mlýnské. Výraznou výhodou, která je mezi pozùsta-
lými velmi vyhledávána, je vlastní smuteèní síò pro obøady 
v úzkém rodinném kruhu. 

TVÉ TÌLO JE TVÙJ HRAD
Milí lidičkové a milé lidičky! 

Už jste někdy přemýšleli, jak to 
v našem těle vůbec funguje? Tře-
ba jste někde něco slyšeli, nebo 
četli, ba dokonce viděli. Ale co 
když to není pravda? I vědci se 
mohou mýlit. Jak to tedy uvnitř 
vypadá? Tak já vám to popíšu.

  Celé tělo tvoří mozek, který 
se podle vědců skládá z  buněk. 
To je ale velký nesmysl! Mozek, 
to je jedna velká místnost, ve které 
uprostřed stojí velký naleštěný ku-
latý stůl. Kolem stolu sedí dvanáct 
mužů v  čele s  králem Artušem. 
Říkají si Rytíři kulatého stolu. Kaž-
dou chvíli vedou nějaké porady: 
například sny. To se celou noc 
o něčem zaujatě baví a přemýšlejí. 
Věc, o které se dohadují, vidíme. 
Zrovna tuhle jednou v noci se mi 
tam uvnitř bavili o  létajících slo-
nech a já je ve spánku živě viděla, 
dokonce jsem létala s nimi! Neba-
ví se jenom v noci, nýbrž i celý den 
– to jsou naše myšlenky.

Každý z  mužů má jistou část 
našeho těla na starost. Někteří 
mají na starost zrak, sluch, nebo 
hmat, ale i trávení, dýchání, příjem 
potravy a pohyb. Rytíři kulatého 
stolu se s ostatními mužíčky a že-

nuškami v našem těle dorozumí-
vají rychlými posly, kterým dají 
vzkaz. Předávání vzkazů netrvá 
ani sekundu.

V  srdci trůní královna Gine-
vra, Artušova žena. Srdce je malý 
sál, ve kterém u stěny stojí křeslo 
vykládané perletí a  drahými ka-
meny. Na křesle sedí dnem i nocí 
Ginevra. Ve stejném rytmu ťuká 
Artušovým královským žezlem 
o opěrku svého křesla, tak popo-
hání krvinky, drobné mužíky, kte-
ří ve zkumavkách přenášejí živiny, 
kyslík a oxid uhličitý. Tito mužíci 
chodí celí v  červeném – jsou to 
červené krvinky. Jsou však i bílé 
krvinky, kterým velí rytíř Lance-

lot. Bílé krvinky mají za úkol chrá-
nit naše tělo a  bojovat s  našimi 
nepřáteli, viry a bakteriemi.

Pohyb, to je základ lidské čin-
nosti. Ve skutečnosti na něm pra-
cuje spousta mužíků a  ženušek, 
kteří ovládají různé kladky, páky, 
provazy, pérka a  mnoho dalších 
strojů, abychom se vůbec dali do 
pohybu.

Každý člověk má pět smyslů: 
zrak, čich, chuť, sluch a  hmat. 
Všechny jsou velice důležité, ale 
jako nejdůležitější bychom vybrali 
zrak. Oči, to jsou dvě kupole jako 
na hvězdárně, a z každé kouká  je-
den dalekohled. Oba dalekohledy 
vedou do malé místnůstky, kde se 
to, co vidíme, promítá jako obraz 
na plátně. Před plátnem stojí Mer-
lin, který vše velice pečlivě pozoru-
je a to, co vidí, posílá po obzvláště 
rychlém a  spolehlivém poslovi 
Galahadovi do mozku.

Celé naše tělo je velice složité 
a  dobře vymyšlené tak, aby vše 
fungovalo, jak má. Proto se o něj 
starejme a  neničme jej, protože 
i tak dobře vymyšlený stroj, jako je 
naše tělo, se může pokazit.

 Elena Protivánková,
 11 let, CMG

 Na dětském oddělení prostějovské knihovny byli vyhlášeni vítě-
zové letošního ročníku literární soutěže Sovičkiáda.Vítězové:

Próza

1. místo - Elena Protivánková - Tvé tělo je tvůj hrad (11 let, CMG)
2. místo - Ema Vítová - O knihovně a kouzelné hvězdě
 (9 let, ZŠ Palackého)
3. místo - Ilona Koudelková - Průšvihář (14 let, GJW)
  Poezie
 žáci ze ZŠ Jana Železného, 3.B
 Na této straně vám přinášíme také vítězný příběh v kategorii próza.

Sovièkiáda 2014:

Vánoèní turnaj v kuželkách
 Druhou adventní nedě-

li odpoledne se v  kuželkárně 
u Aquaparku odehrával Vel-
ký vánoční turnaj v  kužel-
kách. Turnaj pořádal Klub 
sociálně demokratických 
žen spolu se Sdružením pro-
stějovských vozíčkářů. Ví-
tězné družstvo vyhrálo pu-
tovní pohár.Ten vítězům 
předala po téměř třího-
dinovém boji senátorka 
Božena Sekaninová,která 
nezapomněla ani na 
ceny útěchy pro poražené 
a  nad celou akcí pře-
vzala záštitu.

Oba kluby společně chodí 
na kuželky pravidelně a hod-

lají v  této činnosti pokra-
čovat i v příštím roce.Ten-
to turnaj však nebyl jen 
o  kuželkách,ale především 
o  předvánočním setká-
ní  dobrých přátel a  o  plá-

nech do budoucna. Přeje-
me všem krásné Vánoce. 

 Za Klub soc. dem žen 
předsedkyně 

Jana Halvadžievová,
Za Sdružení 
Pv.vozíčkářů 
předsedkyně 

Eva Křepelková
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