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Jan Blahoslav a Prostějov
V  těchto dnech si připo-

mínáme 490. výročí narození 
Jana Blahoslava (1523–1571), 
významného humanisty, 
učence své doby, biskupa Jed-
noty bratrské a předchůdce 
Jana Amose Komenského.  Je 
autorem řady jazykovědných, 
historických, náboženských a 
literárních děl. Patří mezi ně 
např. Filipika proti misomu-
sům, Gramatika česká, Musi-
ca, Šamotulský kancionál, spis 
O zraku či překlad Nového 
zákona. 

Jan Blahoslav se narodil 20. 
2. 1523 v  zámožné bratrské 
měšťanské rodině v  Přerově.  
Zde získal základní vzdělání 
u Jana Wolfa. 16. října 1540 
byl svým učitelem přivezen 
do Prostějova a stal se žákem 
správce zdejšího bratrské-
ho sboru Martina Michalce.  
Pravděpodobně žil v  jeho 
domě. Litoměřický rodák, 
náboženský spisovatel a edi-
tor různých děl Martin Mi-
chalec byl biskupem Jednoty 
bratrské pověřeným péčí o 
bratrské školství.  Mladého 
Blahoslava významné ovliv-
nil, zvláště oceňoval kouzlo 
jeho osobnosti a pedagogické 
schopnosti.  U Michalce také 
zůstal až do jeho smrti v roce 
1547. 

Michalec poznal Blahosla-
vovo nadání a houževnatost, 
proto jej v  roce 1543 vyslal 
na humanistickou školu do 
Goldberka ve Slezsku. Zde 
pobýval jeden rok. Další dva 
roky  studoval na německé 
univerzitě ve Wittenberku, 
kde si oblíbil významného 
reformátora Filipa Melanch-
tona. Také zde navštěvoval 
přednášky Martina Luthera. 
Potom působil v  Mladé Bo-
leslavi, kde pod vedením Jana 
Černého pořádal bratrský 
archiv. Krátce studoval v Krá-
lovci a v Basileji. V roce 1551 
se do Prostějova vrátil  a ně-
kolik týdnů vyučoval na zdejší 
bratrské škole.

V  Prostějově se tehdy se-
tkal s  Benešem Optátem, 
kališnickým knězem a spo-
luautorem české gramatiky 
Isagogicon (napsal ji společně 
s Petrem Gzellem a Václavem 
Philomathese a tiskem vyšla 
v  roce 1533).  Zřejmě pod 
jeho vlivem se rozhodl napsat 
novou mluvnici češtiny, která 
se „opisovala“ a tiskem ji až 
v  roce 1857 ve Vídni vydali 
Josef Jireček a Ignác Hradil 
. Kritické vydání Gramatiky 
české vyšlo v roce 1991 (Ma-
sarykova univerzita Brno, 
editoři Mirek Čejka, Dušan 
Šlosar a Jana Nechutová).  Na 
prostějovské bratrské ško-

le Blahoslav vychoval řadu 
žáků, např. Jana ze Žerotína 
(otec Karla Staršího ze Žero-
tína) a Ondřeje Štefana (pro-
stějovský rodák, pozdější vý-
znamný představitel Jednoty 
bratrské, biskup v  Přerově a 
Ivančicích).  V Prostějově se J. 
Blahoslav setkal i s Václavem 
Vranečským, který ho poučil 
o historii jednoty. Blahoslav 
se tak připravil ke své pozdější 
významné práci – uspořádání 
bratrského archivu, jehož vý-
sledkem jsou několikasvaz-
kové sbírky nahrazující také 
starý bratrský archiv – Akta 
jednoty bratrské. 

Jan Blahoslav bývá také po-
kládán za pravděpodobného 
autora slabikáře.  „Slabikář 
český a jiných náboženství 
počátkové: kterýmžto věcem 
dítky křesťanské hned z mla-
dosti učeny býti mají“ vyšel 
anonymně v roce 1547 v Pro-
stějově v  tiskárně Jana Gűn-
thera. Jeho hlavní část tvořily 
modlitby a náboženské texty. 
Podle vyjádření historiků 
školství je slabikář význam-
nou památkou doby, kdy 
prostějovská bratrská škola 
dosahovala svého největšího 
rozkvětu a kdy plnila výrazně 
své  poslání ve výchově širo-
kých lidových vrstev. 

Osobnost Jana Blahoslava 
nám v  Prostějově připomí-
ná nejen název Blahoslavovy 
ulice, ale i zachovaná budova 
bratrské školy v  Kostelecké 
ulici č. 2. Tento renesanční 
objekt (kulturní památka od 
12. 11. 1992) pocházející ze 
16. století se zbytky sgra� to-
vé výzdoby na fasádách a s 
klenutými sklepy přestavěný 
v 19. a 20. století je považován 
za sídlo bratrské školy a prav-
děpodobně zde krátce působil 
i Jan Blahoslav. 

Další působení Jana Blaho-
slava je spojeno s Ivančicemi, 
kde se věnoval církevním po-
vinnostem (správa archivu, 
biskup jednoty bratrské) a je 
zde také pohřben. 

 Hana Bartková

Měsíčník pro statutární město Prostějov vydává společnost Haná 
Press, s.r.o., Olomoucká 10, Prostějov, tel: 582 333 433, e-mail: 
vecernik@pv.cz . Distribuováno zdarma do každé domácnosti . 

Redaktor: Jana Gáborová, e-mail: jana.gaborova@prostejov.eu.  Inzerce: reklama@vecernikpv.cz , 608 723 849. 
Sazba: Haná Press, s.r.o., Tisk: MAFRA a.s., Pavelkova 7,  Olomouc. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 1212-8368

Radnièní listy

Ve dnech 17. – 21. 1. 2013 proběhl na brněnském výstavišti veletrh turistických možnos-
tí a cestovního ruchu REGIONTOUR a GO. Této akce se pravidelně účastní i zástupci 
města Prostějova. První náměstek primátora Jiří Pospíšil (uprostřed) navštívil v den za-
hájení stánek s propagačními materiály města Prostějova, kde návštěvníky seznamovaly 
s městem pracovnice Informační služby Magistrátu města Prostějova Kateřina Kimlová 
a Barbora Hynková.

ZPRÁVY Z MĚSTA strany 3 - 9
 Nominace na Ceny města Prostějova
 Nová sazba poplatku za komunální odpad
 Zpráva o revitalizaci Sídliště E.Beneše

PUBLICISTIKA strany 10 - 14
 Závěr Pernštejnského roku 
 Novinky pro dopravce

KULTURA strany 15 - 27
 Program kina METRO 70  
 Program DUHY
 Program městského divadla

SPOLEČNOST strany 28 - 30
 Činnost Mateřského centra Cipísek 
 Děti přivítané do života
 Blahopřejeme lednovým jubilantům
 ČSOP IRIS zve na řadu akcí

VOLNÝ ČAS, SPORT strany 31 - 34 
 Anketa Sportovec města startuje
 Zimní sezóna se prostějovským plavcům vydařila
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Zájemci o granty mohou 
své projekty předkládat do 
13. března 2013 k  rukám ko-
ordinátorky projektu Zdra-
vé město Prostějov PaedDr. 
Aleny Dvořákové, Magistrát 
města Prostějova, Odbor kan-
celář primátora, e-mail: alena.
dvorakova@prostejov.eu, tel: 
582 329 128.  -red-

Vyhlášení grantů  Zdravého 
města Prostějova pro rok 2013

30.1.2013 16.1.2013
27.2.2013 13.2.2013
27.3.2013 13.3.2013
30.4.2013 17.4.2013
29.5.2013 15.5.2013
26.6.2013 12.6.2013

31.7.2013 17.7.2013
28.8.2013 14.8.2013
25.9.2013 11.9.2013

30.10.3013 16.10.2013
27.11.2013 13.11.2013
18.12.2013 10.12.2013

Zdravé město Prostějov vyhlašuje pro 
tento rok následující grantová témata:

• Oblast celoživotního vzdělávání
• Vzdělávání dětí a mládeže
• Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví
• Škola podporující zdraví
• Prevence v dopravní výchově
• Popularizace vědy
• Ochrana životního prostředí, odpady
• Zdravý pohyb
• Žijeme spolu – (podpora handicapovaným občanům)
• Den pro podnikatele – zapojení podnikatelské sféry do aktivit 

Zdravého města
• Volné téma – S úsměvem jde všechno líp

Termíny jednání Zastupitelstva Termíny jednání Zastupitelstva Termíny jednání Zastupitelstva 
města Prostějova v roce 2013města Prostějova v roce 2013města Prostějova v roce 2013

Termíny uzávěrek Radničních listů v roce 2013
    Termín vydání    Termín uzávěrky        Termín vydání    Termín uzávěrky    

Vážený pane primátore,
přijměte touto cestou podě-

kování za vyřízení naší žádosti 
o vybudování parkoviště na 
Mozartově ulici, před bývalou 
prodejnou potravin, naproti 
našeho bytového domu Mo-
zartova č. 3804/4.

Vybudování tohoto parko-
viště podstatně přispělo k vy-

řešení situace při parkování 
osobních automobilů na části 
Mozartovy ulice a ze strany 
členů našeho bytového druž-
stva i ostatních obyvatel Mo-
zartovy ulice je tato událost 
velmi pozitivně hodnocena. 
Ještě jednou děkujeme.

Družstvo vlastníků bytů 
Mozartova 4

PoděkováníPoděkováníPoděkování
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Ve snaze vyjít co nejvíce 
vstříc zájemcům o bydlení 
v  městských bytech, které si 
budoucí nájemci nejprve zre-
konstruují, schválila Rada 
města Prostějova dne 8. ledna 
2013 nové podmínky. Investi-
ci do opravy bytu si nájemce 
může v plné výši započítat do 
nájemného. 

Rada města vyhlásila záměr 
pronájmu bytu o rozloze 
139 m2 na adrese Pernštýnské 

nám. č. 7 k opravě vlastním ná-
kladem nájemce. Žadatel o byt 
nabídne počet měsíců kom-
penzace, po které nebude hra-
dit nájemné, a to do výše 100 
% předpokládaných nákladů. 
Přitom v  loňském roce platil 
systém, podle něhož si žadatel 
mohl odečíst z nájmu pouze tři 
čtvrtiny nákladů. „Vzhledem 
k  tomu, že o byty na opravu 
vlastním nákladem nebyl vlo-
ni očekávaný zájem, rozhodli 

jsme se vyjít vstříc případným 
zájemcům. Shodli jsme se na 
tom, že změníme podmínky a 
vyzkoušíme, zda se o byt bude 
ucházet více žadatelů,“ uvedl 
Jiří Pospíšil (na snímku), první 
náměstek primátora. 

Smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou, po kterou 
nebude nájemník hradit ná-
jemné, minimálně na 1 rok. 
Žadatel provede předepsané 
nutné opravy a úpravy na 

vlastní náklady a po jejich 
dokončení převede bezúplat-
ně technické zhodnocení na 
statutární město Prostějov. 
„Na provedení oprav má 
žadatel lhůtu tři měsíce, po 
které nebude hradit nájemné 
a nebudou se mu odečítat od 
nabídnutého počtu měsíců 
kompenzace,“ upřesnil ná-
městek Pospíšil. 

 Ing. Petra Mejzlíková, 
 asistentka primátora

Nové podmínky: Rekonstrukci bytu 
lze v plné výši započítat do nájemného

Mateřské školy v Prostějově
ředitelství MŠ Prostějov, 

Rumunská ul. 23, příspěvko-
vá organizace

pracoviště Mozartova ul. 43
ředitelství MŠ Prostějov, 

Moravská ul. 30, příspěvková 
organizace

pracoviště Raisova ul. 6
ředitelství MŠ Prostějov, 

Partyzánská ul. 34
pracoviště Květná ul. 4
pracoviště ul. A. Krále 16
pracoviště Hanačka 3
ředitelství MŠ Prostějov, ul. 

Šárka 4a
pracoviště ul. Libušinka 18
pracoviště Dvořákova ul. 5
pracoviště Žešov 81
ředitelství MŠ Prostějov, 

Smetanova ul. 24, příspěvko-
vá organizace (Vrahovice)

ředitelství ZŠ a MŠ Prostě-
jov, Kollárova ul. 4

pracoviště Husovo nám. 94
ředitelství ZŠ a MŠ Prostě-

jov, Melantrichova ul. 60
pracoviště Fanderlíkova ul. 69

ředitelství ZŠ a MŠ Prostě-
jov, Palackého tř. 14

pracoviště ul. 5. května 7 
(Čechovice)

pracoviště Mánesova ul. 15
ředitelství ZŠ a MŠ Jana 

Železného Prostějov, Sídliště 
svobody 24/79

MŠ v areálu školy 
ředitelství Cyrilometoděj-

ského gymnázia a MŠ v Pros-
tějově, Komenského 17 

pracoviště MŠ na sídlišti 
Svobody 53 (tel. 581 115 003 
nebo 733  755  888) zřizovatel 
Arcibiskupství olomoucké

pracoviště Speciální ma-
teřské školy Mozartova ul. 
30, Prostějov (zřizovatel Olo-
moucký kraj)

- pro děti s  vadami řeči, slu-
chu, zraku, tělesným, mentálním 
a kombinovaným postižením

Na jednotlivých pracoviš-
tích budou k  dispozici kon-
krétní informace (k prohlídce 
přezůvky s sebou).

Termín zápisu je stanoven 
po dohodě všech ředitelů a 
ředitelek ZŠ a MŠ ve městě 
Prostějově.

Zápis proběhne v  souladu 
s § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání v platném znění.

Počet přijatých dětí podléhá 
stanovené kapacitě školy.

K  zápisu se dostaví s  dětmi 
rodiče (jejich zákonní zástup-
ci) a předloží občanský průkaz, 
rodný list a očkovací průkaz 
dítěte.

V  případě  nepřijetí  je 
možno se odvolat ke  Kraj-
skému úřadu   Olomouckého 
kraje, odbor školství, mláde-
že a tělovýchovy, Jeremenko-
va ul. 40a.

PaedDr. František Říha v. r.
vedoucí odboru školství, 

kultury a sportu
 Magistrát města Prostějova

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu

Zápis dětí do mateřských škol v Prostějově 
se koná ve středu 27. února 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Nabízíme kvalitní JÍZDNÍ KOLA 
značek 

ELEKTROKOLA  DOPLŇKY A SOUČÁSTKY 
SERVIS a OPRAVY jízdních kol    SPLÁTKOVÝ PRODEJ 

SLEVA s naší zákaznickou kartou nebo přes e-shop 
Plumlovská 32 (vedle ÚŘADU PRÁCE) Prostějov tel.: 733 224 410 

INZERCE

Pro vaši 
prezentaci 

v nových 
Radnièních listech 

volejte tyto známé 
kontakty:  

Telefon: 608 723 849 
E-mail:  

reklama@vecernikpv.cz 
- p. Klosová.

Dar města v podobě domu se 
zahradou v Západní ulici č. 72 
umožní Fondu ohrožených dětí 
otevřít v  Prostějově Klokánek 
- zařízení rodinného typu pro 
děti vyžadující okamžitou po-
moc. Fond se obrací na občany 
s prosbou o pomoc při vybudo-
vání Klokánku.

Péče rodinného typu, jak ji na-
bízí Klokánek, má podle zákona 
přednost před ústavní výchovou. 
Je totiž pro děti přirozenější než 
velké ústavy. Dvě „tety“ se vždy 
po týdnu starají v  samostatných 
bytech o dvě až čtyři děti. „V jed-
nom bytě tak existuje celá ná-
hradní rodina fungující běžným 
způsobem, se společnou péčí 
o domácnost, nakupováním, va-
řením, učením, ale samozřejmě 
i hraním,“ uvedla Ivana Hemer-
ková, která se za Klokánka v Pro-
stějově velmi zasazuje.

A důvod je jasný. Děti od nás 
se musí vozit do jiných center, 
kvůli nedostatku volných míst 
mnohdy velmi vzdálených, na-
příklad až do Jindřichova Hradce. 
V roce 2011 bylo v péči Klokánků 
474, pro nedostatečnou kapacitu 
muselo být 1.181 dětí odmítnu-
to. „Nabídka nemovitosti pro 
Klokánek přišla z  naší strany. 
Jako volení zástupci občanů si 
uvědomujeme, že dnes přibývá 
rodin v obtížné životní situaci, na 
kterou by určitě neměly doplá-
cet děti,“ vysvětlil po rozhodnutí 
Rady města v  srpnu minulého 
roku primátor Miroslav Pišťák.

Do Klokánku se dostanou děti, 
o  které se rodiče nemohou, ne-
chtějí nebo nejsou schopni posta-
rat. Z praxe jsou známy případy, 
kdy například rodič musí do ne-
mocnice nebo se rodina dostane 
do složité sociální situace. Než se 
potíže vyřeší, mohou své děti po 
nezbytně nutnou dobu svěřit do 
náruče Klokánku. 

V  prostějovském Klokánku 
se plánuje vytvoření alespoň čtyř 
bytů. „V  této souvislosti je nut-
no připomenout, že zaměstnání 
v Klokáncích najdou hlavně ženy 
ve věku nad čtyřicet, padesát let, 
které mají zkušenosti v péči o dítě 
i zkušenosti životní,“ dodala ná-
městkyně primátora Ivana He-
merková (na snímku).

Dobré věci může pomoci kaž-
dý. Všechny � nanční prostředky, 
které budou věnovány na účet 
3055103/0300 s  variabilním 
symbolem 214, půjdou na vybu-
dování Klokánku v  Prostějově. 
Pomozte i Vy, vítána je jakákoliv 
částka, která přispěje k  otevření 
Klokánčí kapsy dětem, které ji 
potřebují. Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí Magistrátu 

 města Prostějova 

Přispějte k otevření Klokánčí 
kapsy dětem, které ji potřebují
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S účinností k 1. 1. 2013 byla Zastupitelstvem města Prostějo-
va přijata nová obecně závazná vyhláška č. 12/2012, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů (dále 
jen „vyhláška“), která obsahuje podstatné změny, které bylo nut-
né přijmout v souvislosti s novelizací zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zejména se 
jedná o tyto změny: 

1. Navýšení místního po-
platku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a  odstra-
ňování komunálních odpadů 
(dále jen „poplatek“) na 600 Kč 
za osobu a kalendářní rok
Stávající poplatek činil 492 Kč 
za osobu a kalendářního rok. 
Novelou zákona však došlo ke 
zvýšení horní hranice poplatku 
na 1000 Kč za osobu a kalen-
dářní rok oproti stávající horní 
hranici 500 Kč.   

2. Rozšíření okruhu poplat-
níků o majitele bytu nebo 

rodinného domu, ve kterém 
není hlášena žádná osoba k tr-
valému pobytu 
Kromě majitele stavby určené 
k  individuální rekreaci (např. 
chaty a chalupy), je nově po-
vinen hradit poplatek i majitel 
bytu nebo rodinného domu, 
ve kterém není hlášena žád-

ná osoba k  trvalému pobytu. 
To znamená, že každá fyzická 
osoba, která vlastní některou 
z  výše uvedených nemovitostí, 
je povinna hradit poplatek bez 
ohledu na to, zda má v obci tr-
valý pobyt či nikoliv, a může tak 
dojít ke dvojímu placení (z titu-
lu vlastnictví a z titulu trvalého 
pobytu v obci).

3. Rozšíření okruhu po-
platníků o tři kategorie 

cizinců
Další změnou je rozšíření okruhu 
poplatníků o cizince (občany tře-
tích zemí) s povoleným trvalým 
pobytem, cizince s  dlouhodo-
bým vízem, cizince s povolením 
k  dlouhodobému pobytu, cizin-
ce s  povolením k  přechodnému 
pobytu, vždy na dobu delší než 
90 dní, občané zemí EU, EHP a 
Švýcarska s  přechodným poby-
tem na dobu delší než 3 měsíce a 
cizince s  udělenou mezinárodní 

ochranou (azyl) nebo dočasnou 
ochranou.

4. Zavedení společné od-
povědnosti nezletilého 

poplatníka a jeho zákonného 
zástupce
Velmi podstatnou novinkou je 
zavedení společné odpovědnos-
ti nezletilého poplatníka a jeho 
zákonného zástupce za zaplace-
ní poplatku. Správce poplatku 
má tudíž nově možnost si zvolit, 

zda bude nezaplacený poplatek 
vymáhat po nezletilém poplat-
níkovi nebo po jeho zákonném 
zástupci. 
Podstatnými změnami prošlo i 
případné osvobození od poplat-
ku. V roce 2013 může o osvobo-
zení žádat:
a) poplatník po dobu pobytu 
v  jiné obci na  území České re-
publiky, který platí poplatek nebo 
úhradu podle jiného právního 

předpisu (tzn., že poplatek je vy-
bírán jinak, než z titulu trvalého 
pobytu v obci) 
b) poplatník po dobu výkonu 
trestu odnětí svobody nebo po-
bytu ve vyšetřovací vazbě 
c) poplatník po dobu pobytu 
v  kojeneckém ústavu, dětském 
domově, ve výchovném ústavu, 
v  domově důchodců, v  zaříze-
ní poskytujícím sociální služby 
s celoročním pobytem, v léčebně 
dlouhodobě nemocných a v uby-
tovacích zařízeních nacházejících 
se na území města Prostějov 
d) poplatník, který pobývá nepře-
tržitě nejméně 9 měsíců mimo 
území České republiky 
Naopak zrušeno bylo osvobození 
poplatníka, který je vlastníkem 
nebo spoluvlastníkem stavby 
určené k  individuální rekreaci, 
poplatníka, který je třetím a dal-
ším dítětem ve věku do 16 let a 
poplatníka, který je studentem po 
dobu denního studia školy mimo 
město Prostějov.
Nově je poskytována úleva od 
poplatku ve výši 108 Kč poplat-
níkovi, který v roce 2013 dovrší 
70 a více let věku. Pro tyto po-
platníky tudíž neplatí zvýšení po-
platku a budou tak hradit popla-
tek v loňské výši (492 Kč). -FO-

Změny u místního poplatku 
za komunální odpad pro rok 2013

Zprávy z města

Vánoční svátky v  Azylovém 
centru Prostějov, jehož provoz 
zabezpečuje Občanské sdružení 
sociální pomoci Prostějov Je těs-
ně po Vánocích, ale cítím potřebu 
se s Vámi podělit o jejich průběhu 
v Azylovém centru Prostějov.

Azylové centrum bylo a stále 
je plně obsazeno, takže vánoční 
svátky zde prožilo velké množ-
ství klientů.

Vánoční svátky znamenají 
pro většinu z  nás svátky plné 
pohody a klidu a hlavně strá-
vené v rodinném kruhu svých 
nejbližších. Jinak je tomu u 
lidí bez domova, kteří ztratili 
kontakt se svými příbuznými, 
s  nejbližší rodinou. A v tyto 
svátky někteří z nich bilancují 
svůj život, vzpomínají na své 
nejbližší a na to, jak tyto svátky 

prožívali v  minulosti, ti citli-
vější se neubrání vzpomínkám 
a slzám. 

Vedení azylového centra se 
rozhodlo těmto lidem zabezpe-
čit důstojné prožití vánočních 
svátků. Štědrovečerní večeři 
nám dodal p. Navrátil – vedoucí 
restaurace Lázně, kterému moc 
děkujeme. Večeře byla velmi 
kvalitní, klienti byli velmi spo-
kojeni. Pochopitelně se nezapo-
mínalo ani na vánoční výzdobu 
celého areálu azylového centra, 
na čemž se podíleli hlavně pra-
covníci centra společně s klienty.

I režim nocleháren byl uzpů-
soben vánočnímu provozu. Na 
AC mohli přijít na večeři i kli-
enti nízkoprahového denního 
centra.

Azylové centrum provozuje 
kromě centra na Určické ulici i 
azylový dům pro osamělé rodiče 
s  dětmi – ADDAR na Pražské 
ulici v Prostějově.

Tento dům je plně obsazen a 
děti jsou zde různého věku, ně-
které již od několika měsíců. A 

právě děti, které se na Vánoce 
vždy velmi těší, nás inspirovali 
kromě štědrovečerní večeře i 
k  předání dárků pod rozzáře-
ným stromečkem na Štědrý ve-
čer, který dostaly všechny děti a 
to se setkalo s velkým ohlasem.

Letošní Vánoce se ale událo 
i něco mimořádného. Skupina 
prostějovských maminek, kte-
rým nebyl lhostejný osud dětí 
v  azylovém domě, se rozhodla 
vybrat v jejich prospěch � nanč-
ní obnos, za který koupily dárky 
a na Štědrý den je přišla p. Daň-
ková osobně dětem předat. To 
není všechno, tyto matky předa-
ly i oblečení, autosedačky a jiné 
potřebné věci pro děti.

Manželé Sedláčkovi dovezli 
na ADDAR ložní prádlo a po-
vlečení.

Za tyto aktivity jménem na-
šich klientů moc děkujeme, vel-
mi si vážíme toho, že lidé nejsou 
lhostejní k  situaci druhých a 
hlavně dětí.

Touto cestu bych chtěl podě-
kovat vedení Magistrátu města 

Prostějova a všem jeho pracov-
níkům se kterými spolupracuje-
me, všem pracovníkům Azylo-
vého centra za vstřícný přístup 
a pomoc při plnění nelehkého 
úkolu při zajišťování provozu 
Azylového centra Prostějov a 
chci popřát všem mnoho zdra-
ví, spokojenosti,  pracovních i 
osobních úspěchů v roce 2013.

 Bc. Jan Kalla
 Předseda Občanského 

 sdružení sociální pomoci 
 Prostějov

Vánoční svátky v Azylovém centru Prostějov,
jehož provoz zabezpečuje Občanské sdružení sociální pomoci



Finanční způsobilost: - Do-
pravce provozujícího velkou 
dopravu (tj. nákladními vozidly, 
nebo jízdními soupravami s  nej-
větší povolenou hmotností (cel-
kovou hmotností) nad 3,5 tuny, 
nebo autobusy s  obsaditelností 
pro více jak 9 osob), který vede 
jednoduché účetnictví (ve formě 
daňové evidence), již nebude moci 
plnění � nanční způsobilosti do-
kládat našemu dopravnímu úřadu 
daňovým přiznáním s přiložením 
tabulky „D“. Tito dopravci mají 
možnost doložit plnění � nanční 
způsobilosti pouze: „Smlouvou 
o pojištění odpovědnosti za škodu 
silničního dopravce“ nebo „Smlou-
vou o pojištění � nanční způsobilosti 
dopravce“. (Název pojistného pro-
duktu však není rozhodující. Roz-
hodující je prokázání, že dopravce 
bude schopen dostát svým závaz-
kům po celou dobu podnikání 
v  silniční dopravě. Toto pojištění 
dopravce však musí krýt rizika 
související s provozováním silniční 
dopravy, pokud se na něj nevzta-
hují jiné druhy pojištění, stanove-
né zvláštními právními předpisy). 
- Dopravce provozujícího velkou 
dopravu, který vede podvojné 
účetnictví (ve formě roční účet-
ní závěrky včetně rozvahy), bude 
moci plnění � nanční způsobilos-
ti dokládat i nadále: Daňovým 
přiznáním s doložením rozvahy. 
Konkrétně tedy předložením Da-
ňového přiznání v kopii shodné s 
doklady, které byly v originálu pře-
dány � nančnímu úřadu, a jejichž 
převzetí bylo � nančním úřadem 
potvrzeno. Shoda rozvahy s origi-
nálem bude ověřena buď audito-
rem, nebo jinou řádně oprávně-
nou osobou, např. certi� kovaným 
daňovým poradcem, a to otiskem 
jeho razítka. I tito dopravci mají 
jako další možnost doložení plně-
ní � nanční způsobilosti: „Smlou-
vu o pojištění odpovědnosti 
za škodu silničního dopravce“ 
nebo „Smlouvu o pojištění � -
nanční způsobilosti dopravce“. 
- Pro dopravce podnikající s  ná-
kladními vozidly do 3,5 tuny nebo 
osobními automobily se nic ne-
mění, tito ani po novele zákona o 
silniční dopravě nebudou � nanční 
způsobilost dokládat.

Pro rok 2013 je s ohledem na 
kurz měny € stanovena částka 
pro plnění � nanční způsobilos-
ti pro první vozidlo ve výši 225 
720,- Kč, a pro každé další vozi-
dlo pak 125 400,- Kč. V této sou-
vislosti též upozorňujeme všechny 
dotčené dopravce na povinnost 
předložit veškeré potřebné dokla-
dy k  prokázání trvajícího plnění 
� nanční způsobilosti, nejpozději 
do 31. 07. 2013. V případě nedo-
držení stanoveného termínu podá 
odbor dopravy Krajského úřadu 
Olomouckého kraje příslušnému 
obecnímu živnostenskému úřadu 

návrh na snížení rozsahu konce-
sované živnosti pouze na provozo-
vání dopravy „malými“ vozidly, tj. 
nákladními vozidly pouze do 3,5 
tuny největší povolené hmotnosti, 
resp. osobními vozidly do obsadi-
telnosti max. 9 osobami !!!

Změna druhu názvu živ-
nosti: S  novelou zákona o silnič-
ní dopravě, se mění též zákon 
o živnostenském podnikání (zákon 
455/1991 Sb.), a to konkrétně jeho 
příloha č. 3, kdy nově bude konce-
sovaná živnost – silniční motorová 
doprava, dělena pouze na čtyři 
druhy doprav a to na: nákladní 
dopravu provozovanou vozidly 
s největší povolenou hmotností do 
3,5 tuny, resp. nad 3,5 tuny; a osob-
ní dopravu provozovanou vozidly 
s obsaditelností více jak 9 osobami 
včetně řidiče, resp. nejvýše 9 osoba-
mi včetně řidiče. Každý dopravce 
je však povinen o změnu požádat 
sám v rámci vlastní iniciativy, neboť 
ani náš dopravní úřad, ani příslušný 
živnostenský úřad nebude doprav-
ce k této změně jednotlivě vyzývat! 
Na tuto změnu koncesní listiny 
novela zákona o silniční dopravě 
stanovuje nejpozdější termín do 
31. května 2013! Pokud si doprav-
ce sám nepožádá na příslušném 
živnostenském úřadě o změnu 
své koncese v  souladu s  novelou 
zákona do stanoveného termínu, 
pak mu bude k 1. červnu 2013 roz-
sah jeho koncese živnostenským 
úřadem snížen pouze na rozsah 
provozování dopravy „malými 
vozidly“, tedy pouze pro nákladní 
vozidla do hmotnosti 3,5 tuny, resp. 
v  případě osobní dopravy pouze 
pro přepravu nejvýše 9 osob!

Odpovědný zástupce do-
pravce – výměna dosavadních 
osvědčení:  Novela zákona o sil-
niční dopravě spolu s Nařízením 
ES 1071/2009 sjednocují pro celý 
prostor Evropské unie vydávaná 
osvědčení na jednotný vzor. Pro-
to vyzýváme všechny odpovědné 
zástupce, kteří drží osvědčení vy-
dané před 4. prosincem 2011, buď 
ještě bývalým Okresním úřadem, 
nebo již vydaná našim Krajským 
úřadem; ale pouze na bílém papí-
ře s  vodoznakem Olomouckého 
kraje (resp. Okresního úřadu), aby 
si tito požádali o bezplatnou vý-
měnu dosavadních osvědčení za 
jednotný typ dle vzoru EU. Nové 
osvědčení je formátu A4, světle 
hnědé barvy s  vodoznakem ve 
tvaru krychlí. Novelizované znění 
zákona o silniční dopravě nesta-
novuje žádné časové omezení pro 
podání žádosti o výměnu těchto 
osvědčení, předpokládá se ale, že 
stanovení určitého časového ome-
zení v další novele zákona nastane! 
Odpovědní zástupci, kteří však 
neabsolvovali žádnou zkoušku 

odborné způsobilosti v  dřívější 
době např. na Okresním úřadě 
nebo jim byly pouze uznány ně-
které předměty stanovené zkoušky 
jen na základě dosaženého středo-
školského nebo vysokoškolského 
vzdělání a nevyměnili si ještě své 
dosavadní osvědčení za typ dle 
vzoru EU, pak takové odpovědné 
zástupce důrazně vyzýváme, aby 
tak učinili neprodleně, neboť tato 
možnost bezplatné výměny je 
časově omezena jen do 31. květ-
na 2014, a pokud tak odpovědný 
zástupce neučiní do stanoveného 
termínu, pak jeho odborná způ-
sobilost bezpodmínečně zanikne! 
K žádosti o vydání osvědčení na 
základě vzdělání je nutné průkaz-
ně doložit, že tento odpovědný zá-
stupce aktivně tuto činnost neustá-
le a nepřetržitě vykonává. Osoba 
vykonávající funkci odpovědného 
zástupce, bude muset být (pokud 
se nebude jednat přímo o dané-
ho dopravce, jenž si je sám sobě 
odpovědným zástupcem) buď za-
městnancem dotčeného dopravce 
na základě pracovní smlouvy a 
účinně a nepřetržitě řídit dopravní 
činnost podniku, nebo bude mu-
set mít tento odpovědný zástupce 
s dopravcem uzavřenu písemnou 
smlouvu, se stanovením, že úko-
lem odpovědného zástupce je i 
(mimo jiných případných úloh): 
řízení údržby vozidel, kontrola 
přepravních smluv a dokladů, 
základní účetnictví, přidělování 
nákladu nebo přeprav řidičům a 
kontrola postupů v oblasti bezpeč-
nosti. Odpovědný zástupce, který 
ale není zaměstnancem podniku 
na základě pracovní smlouvy, 
může řídit dopravní činnost max. 
čtyř různých podniků s  vozovým 
parkem čítajícím nejvýše 50 vozi-
del!

Nově se bude u dopravce ověřo-
vat, zda splňuje podmínku usazení 
podniku v  příslušném členském 
státě, tedy zda má na území České 
republiky faktické sídlo (provo-
zovnu), kde uchovává: svou pod-
nikovou dokumentaci, účetní do-
klady a doklady obsahující údaje 
o dobách řízení a bezpečnostních 
přestávkách, kdy toto bude do-
pravce dokládat živnostenskému 
úřadu v  rámci povinných změn 
druhu doprav v koncesní listině. 

U dopravce držícího koncesní 
listinu pro provozování nákladní 
dopravy vozidly s  největší povo-
lenou hmotností přesahující 3,5 
tuny; resp. autobusy s  obsaditel-
ností nad 9 osob, se bude v rámci 
ověřování podmínky usazení 
zkoumat, zda má k dispozici ale-
spoň jedno nebo více vozidel, a to 
buď vlastních, nebo pronajatých. 
Dopravce je povinen dopravnímu 
úřadu nahlásit nejpozději do 30-ti 

dnů od udělení koncese, jakým 
konkrétním vozidlem/vozidly 
bude dopravu provádět. V termí-
nu do 30-ti dnů je dopravce pak 
povinen dopravnímu úřadu hlásit 
jakékoliv další změny v počtu jím 
provozovaných vozidel. Pokud 
nebude dopravce disponovat ale-
spoň takovým jedním vozidlem, 
pak bude Krajským úřadem 
podán k  příslušnému živnosten-
skému úřadu návrh na snížení 
rozsahu dopravy, pouze na vozidla 
do nejvyšší povolené hmotnosti 
do 3,5 tuny, resp. pouze na vozidla 
s obsaditelností do 9 osob!

V  mezinárodní nákladní do-
pravě se nově bude Eurolicence a 
její opisy vydávat už i pro vozidla, 
jejichž největší povolená hmot-
nost, včetně přípojného vozidla 
(pokud bude připojeno), přesáhne 
3,5 tuny. Dosud tomu bylo jen u 
nákladních vozidel, jejichž celko-
vá hmotnost přesáhla 6 tun, nebo 
užitečná hmotnost přesáhla 3,5 
tuny. Pokud tedy dopravce provo-
zuje na základě udělené koncesní 
listiny pro mezinárodní nákladní 
dopravu provozovanou vozidly 
s  nejvyšší povolenou hmotností 
nad 3,5 tuny takové vozidlo (nebo 
jízdní soupravu), na nějž se dosud 
povinnost mít Eurolicenci nevzta-
hovala, je nutné, aby kontaktoval 
odbor dopravy Krajského úřadu 
s  žádosti o vydání Eurolicence. 
Dosud vydané Eurolicence na-
dále zůstávají v platnosti po dobu 
v nich uvedenou, a není nutné je 
měnit za nové. 

Kabotáž, tj. návaznost  na 
mezinárodní přepravu věcí z  ji-
ného členského státu nebo ze 
třetí země do hostitelského člen-
ského státu. Dle Nařízení (ES) 
1072/2009 bude možné provést 
týmž vozidlem až 3 kabotáže, ale 
to až po dodání původního ná-
kladu. Tyto kabotážní přepravy 
musí být uskutečněny do 7 dnů 
od poslední vykládky navazující 
na mezinárodní přepravu. Dále 
bude možné v  uvedené lhůtě 7 
dnů provést některé nebo všech-
ny kabotážní jízdy v jakémkoliv 
členském státě za podmínky, že 
budou omezeny na jednu kabo-
tážní operaci na členský stát ve 
lhůtě 3 dnů ode dne, kdy vozidlo 
vstoupí bez nákladu na území 
tohoto členského státu. Doprav-
ce musí předložit jasné důkazy 
o  mezinárodní přepravě, během 
níž přijel do hostitelského člen-
ského státu, a  o  každé návazné 
kabotáži, kterou v něm uskuteč-
nil. Tímto Nařízením se stanovují 
jasné a jednoznačné požadavky na 
doložení oprávněnosti kabotáže. 

Pro řidiče autobusů a autoka-
rů se Nařízením (ES) 1073/2009 
upravuje Nařízení (ES) 561/2006, 
tak aby řidiči, vykonávající jedno-
rázovou mezinárodní příležitost-
nou přepravu osob, měli možnost 
odložit týdenní dobu odpočinku 
až o 12 po sobě jdoucích 24 ho-
dinových časových úseků. Takový 
odklad bude však podléhat velmi 
přísnému dohledu Komise, tak 
aby nebyly nežádoucím způso-
bem narušeny sociální režimy 
těchto řidičů. (viz. článek 29 Naří-
zení (ES) 1073/2009).  -red-
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http://www.kr-olomoucky.cz/silnicni-doprava-cl-33.html

Aktuální informace pro dopravce, platné od 1. 6. 2012
Zprávy z města

Vyhodnocení soutěže 
„Jízda bez nehod“

 Dne 5. 1. 2013 dojeli řidiči osobní dopravy 
rozhodnou hranici v soutěži „Jízda bez nehod“.

Přikryl Václav 2 500 000 km
Doležel Antonín 1 750 000 km
Grumlík Lubomír 1 500 000 km
Kadidlo Miroslav 1 250 000 km
Sedlák František 1 250 000 km
Bečková Marie 250 000 km
Kolda Vladimír 250 000 km
Kovařík Dušan 250 000 km
Ing. Laštůvka Vlastimil 250 000 km
Makoš Pavel 250 000 km
Mládek Radovan 250 000 km
Sojka Pavel 250 000 km
Šoc Rostislav 250 000 km
Šušlík Martin 250 000 km
Tomáško Tibor 250 000 km

Kilometry bez dopravní nehody dojeli 
i řidiči nákladní dopravy

Kyselák Antonín 2 250 000 km
Harik Milan 2 000 000 km
Škvír Demeter 1 750 000 km

7
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V roce 2012 bylo realizováno množství investičních akcí. Finanční objem těchto stavebních akcí přesáhl 120 mil. Kč. Více než 30 mil. Kč bylo získáno formou dotací.
Významné stavebně investiční akce roku 2012  

Rekonstrukce komunikace ulice Melantrichova

Byla provedena poslední etapa akce „Melantrichova“ rekonstruk-
ce komunikace. Celkové náklady činily cca 5 mil. Kč. Práce proved-
la firma Eurovia Brno. 

Cyklistická stezka Olomoucká IV. etapa

V  rámci investiční akce byla provedena výstavba dalšího úseku 
cyklostezky o délce 60 m včetně přechodu s bezpečnostním ost-
růvkem. Celkové náklady činily 0,5 mil. Kč. Stavbu realizovala 
firma Contunix Kroměříž.

Zámek rekonstrukce jižní fasády

Na obnovu kulturní památky – restaurování jižní fasády zámku byla po-
skytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 0,3 mil. Kč. Cel-
kové náklady činily 4 mil. Kč. Rekonstrukci provedla firma RG Zesta Pro-
stějov.

Dostavba ZŠ Majakovského,Vrahovice

Za příspěvku Ministerstva financí ve výši 10 mil. Kč byla provedena 
dostavba třípodlažní budovy II. stupně. Celkové náklady činily 44 
mil. Kč. Realizovala firma Manag Zlín.

Zámek severní křídlo 

Za příspěvku Regionálního operačního programu ve výši 9,7 mil. Kč byla 
provedena rekonstrukce další části objektu zámku pro potřeby Základ-
ní umělecké školy Vladimíra Ambrose. Celkové náklady činily 27 mil. Kč. 
Realizovala firma První litomyšlská stavební Litomyšl.

Městský hřbitov – rekonstrukce veřejného WC

Byla provedena rekonstrukce domku na jižním okraji Městského 
hřbitova, kde se nachází sociálního zařízení. Celkové náklady čini-
ly cca 2 mil. Kč. Realizovala firma Keltex Brno.
 Ing. Antonín Zajíček, Bc. Iva Veselá, 
 Odbor rozvoje a investic, Magistrát města Prostějova

Zprávy z města
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Již několik volebních obdo-
bí probíhá ve městě Prostějově 
systematický proces regenerací 
jednotlivých sídlišť, který je za-
měřen na zlepšení životního pro-
středí pro občany města Prostě-
jova. V rámci tohoto programu 
jsou upravovány chodníky, par-
koviště, sídlištní zeleň a veškeré 
vybavení s  cílem učinit obytný 
prostor příjemnějším.

Revitalizováno již bylo sídliště 
Hloučela, sídliště Svobody, sídliště 
Tylova a sídliště Dolní. 

Práce probíhají na sídlišti. E. Be-
neše a připravována je revitalizace 
sídliště Šárka.

Revitalizace probíhá postupně. 
Výsledek je vždy závislý na množ-
ství prostředků, které je možné in-
vestovat, případně na objemu do-
tací, které se na revitalizaci podaří 

získat. Je tedy možno konstatovat, 
že i tam, kde byly mnohé úpravy 
provedeny, je stále co zlepšovat.

V  současné době je úsilí za-
měřeno na zajištění dalších etap 
revitalizace sídl. E. Beneše, kde by 
měly být dokončeny práce v roce 
2013 na jižní části (mezi fotbalo-
vým areálem a Domem služeb) a 
na severní části (severně od Stře-
diska mládeže kopané).

Pro informaci je vhodné re-
kapitulovat, že podobně jako 
na již zmíněných sídlištích, 
bylo na sídlišti E.  Beneše vy-

naloženo již téměř 24 mil. Kč 
v  těchto etapách za přispění 
dotace z Ministerstva pro míst-
ní rozvoj ČR.

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ E. BENEŠE

Rekapitulace výstavby regenerace
panelového sídliště E. Beneše:

„Funkční celek IV.“ 
Komunikace (parkoviště u 
základní školy E. Valenty), 
přístřešek na odpady, sadové 
úpravy
Realizace: 2008 – 2009
Zhotovitel: Hanácké stavby, 
Prostějov
Cena stavebních prací: 
 cca 1,8 mil. Kč

„Funkční celek I.“
Komunikace a parkovací plo-
chy, rekonstrukce veřejného 
osvětlení, sadové úpravy, cyk-
listické stezky, chodníky a za-
stávky MHD – severozápadní 
část sídliště
Realizace: 2009 – 2010
Zhotovitel: INSTA, Olomouc
Cena stavebních prací: 
 cca 13,4 mil. Kč

„Funkční celek I.“ 
Odpadové hospodářství 
– přístřešky na kontejnery
Realizace: 2010
Zhotovitel: INSTA, 
Olomouc
Cena stavebních prací: 
 cca 3 mil. Kč

„Funkční celek II.“ 
Mobiliář, rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení, přístřešek na odpa-
dy, komunikace, sadové úpravy 
– severovýchodní část sídliště
Realizace: 2011
Zhotovitel: INSTA, Olomouc
Cena stavebních prací: 
 7,7 mil. Kč
 Ing. Antonín Zajíček, 

vedoucí Odboru rozvoje 
a investic, 

Magistrát města Prostějova

Městská policie   po 
dohodě s  pracovníky 
nemocnice uspořádala 
sbírku šatstva pro oso-
by léčené na oddělení 
LDN. Důvod byl zcela 
prostý. Mezi pacienty 
jsou často bezdomovci 
a lidé bez příbuzných. 
Po opuštění zdra-
votnického zařízení 

mnohdy nemají k dis-
pozici použitelné ob-
lečení. Proto se stráž-
níci rozhodli těmto 
občanům pomoci a to 
prostřednictvím této 
sbírky. K  předání věcí 
došlo ve čtvrtek 13. 
12. 2012 v  dopoled-
ních hodinách v  pro-
storách LDN.  -ja-

Spolupráce s prostějovskou nemocnicí

S účinností od 1. 2. 2013 dochází ke změně úředních hodin na všech 
kontaktních pracovištích Úřadu práce České republiky a to následovně:

Pondělí 8:00 – 12:00 hodin 13:00 - 17:00 hodin
Úterý  8:00 – 11:00 hodin
Středa  8:00 – 12:00 hodin 13:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek  8:00 – 11:00 hodin
Pátek  8:00 – 11:00 hodin  
   (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem 

žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)

Změna úředních hodin
na Úřadu práce

S účinností od 1. 2. 2013 dochází ke změně úředních hodin na všech 

Vážení občané, prosíme Vás o za-
půjčení historických materiálů týka-
jících se prostějovské nemocnice pro 
připravovaný materiál k  výročí ne-
mocnice.

Dokumenty (fotogra� e, tisky apod.) 
předejte pracovnicím Regionální-

ho informačního centra v  zámku na 
Pernštýnském náměstí. Nezapomeňte 
označit obálku svou adresou a nejlépe 
i telefonním číslem, abychom Vám 
mohli materiály vrátit zpět.

Děkujeme
Magistrát města Prostějova

Výzva čtenářůmVýzva čtenářůmVýzva čtenářůmVýzva čtenářůmVýzva čtenářůmVýzva čtenářům

Angličtina pro děti Prostějov/Vyškov 
už dávno není jenom pro děti! V tomto 
roce se Angličtina pro děti stala oficiálním 
partnerem Cambridge jazykových zkou-
šek, takže příprava na Cambridge zkoušky 
a jejich realizace bude probíhat přímo na 
půdě Angličtiny pro děti! Zároveň v tom-
to roce přichází se skvělým kurzem pro 
teenagery (úroveň B2), opět hravý, dobro-
družný a poutavý kurz, který je postaven 
na příběhu Super Stars! Kurzy pro středně 
pokročilé či pokročilé studenty jsou stejně 
zajímavé a multisensorické jako pro děti. 
„Gramatika, jazykolamy, procvičování vý-
slovnosti – na všechny tyto oblasti jazyko-
vé výuky máme hry. V okamžiku, kdy se 
z nudného, bezmyšlenkovitého memoro-
vání nebo pasivního vstřebávání stane hra 
či soutěž, jsou výstupy učení nesrovnatelné 
a nebolí!“, komentuje Eva Šmídová, lektor-
ka a managerka Angličtiny. 

Pro dospělé studenty vede Angličtina 
už třetí rok anglickou kavárnu – English 
Café, zaměřenou na angličtinu v praxi, tj. 
mluvení, poslech. 

A konečně „děti“ Angličtiny mají 
nejvyšší čas na přípravu kostýmu, pro-
tože od 4. – 8. února bude probíhat tý-
den věnovaný Mardi Gras (Masopus-
tu), bude se vyučovat v maskách a pro 
angličtináře budou na každé hodině 
připraveny tématicky zaměřené hry a 
výtvarné aktivity. Během tohoto týd-
ne bude odměněn každý, kdo přijde 
v kostýmu a určitě bude muset počítat 
s  představením toho, koho v  tomto 
kostýmu ztvárňuje, samozřejmě v an-
gličtině. 

Angličtina připravila pro angličti-
náře zimní příměstskou školu v  ra-
kouském Halleinu u Salzburgu, kde se 
nachází sesterská English for children 
pod vedením Evy Šmídové. Kromě 
dopolední angličtiny se děti mohou 
těšit na odpolední outdoorové aktivity: 
lyžování, plavání, cestu světel apod. 

Aktuální informace o Angličtině pro 
děti Prostějov najdete na webu angličtiny 
na www.anglictinaprodetiprostejov.cz 
a na www.helendoron.cz.  -red-

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV
Helen Doron Early English International 
Rosteme s Angličtinou: Angličtina pro děti! a nejenom pro ně!

Zkus to taky!    
Maturita bez stresu
Nejhustější knížky a CDéčka
Noví kámoši ze zahraničí na Facebooku
Nejvíc cool dostupný mimoškolní program

S námi zmákneš i Cambridge ESOL tests!!!

KONTAKTUJ NÁS

www.helendoron.cz

HDTE_Teen_Talent_inzerce_HLASKA_188x86_v2.indd   1 1/8/13   7:33 PM
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Uplynulý rok 2012 byl Minis-
terstvem kultury České republiky 
vyhlášen „Pernštejnským rokem“. 
Z  četných akcí pro laickou i od-
bornou veřejnost, které v  rámci 
projektu proběhly, lze jmenovat 
například výstavy, konference, 
tradiční výlov pernštejnských 
rybníků, Hradozámeckou noc 
na Kunětické Hoře a mnoho dal-
ších. Protože bývalá pernštejnská 
panství zahrnují území několika 
dnešních krajů, byla navázána 
spolupráce s krajskými a obecní-
mi samosprávami, muzei, archivy 
a dalšími subjekty. Slavnostní za-
končení pernštejnského roku pro-
běhlo 12. prosince 2012 na pern-
štejnském zámku v Pardubicích a 
mělo formu historické konference, 

které se zúčastnili organizátoři 
jednotlivých akcí, zástupci měst, 
odborníci na dějiny umění a ději-
ny pernštejnského období i laická 
veřejnost. Za statutární město Pro-
stějov se akce zúčastnili zástup-
ci Magistrátu města Prostějova 
(Daniel Zádrapa, Jitka Vybíralová 
a Martina Váňová), kteří spolu 
s  pracovnicí Muzea Prostějovska 
PhDr. Michaelou Kokojanovou 
a restaurátorkou akad. mal. Yvo-
nou Ďuranovou na tomto fóru 
široké odborné i laické veřejnosti 
prezentovali významný příspěvek 
statutárního města Prostějova 
k  Pernštejnskému roku 2012 – 
odkrytí a restaurování cenných 
renesančních nástěnných maleb 
na prostějovském zámku, které 

pravděpodobně zobrazují celoev-
ropský unikát – rodovou galerii 
Pernštejnů. Prezentace prostějov-
ských maleb vzbudila živý zájem 
účastníků a přispěla k  propagaci 
našeho města.

Text a foto: Mgr. Daniel 
Zádrapa, vedoucí oddělení pa-
mátkové péče stavebního úřadu 
Magistrátu města Prostějova

Slavnostní zakončení Pernštejnského roku 2012 v PardubicíchSlavnostní zakončení Pernštejnského roku 2012 v PardubicíchSlavnostní zakončení Pernštejnského roku 2012 v Pardubicích
Zástupci statutárního města Prostějova se v prosinci zúčastnili historické konference,

Páni z Pernštejna
Páni z  Pernštejna patřili 

mezi staré moravské pan-
ské rody. Jako svůj erb uží-
vali zubří hlavu s  houžví 
v  nozdrách na stříbrném či 
zlatém štítě. Dějiny tohoto 
rodu můžeme sledovat od 
konce 12. století do roku 
1631, kdy Pernštejnové vy-
mřeli po meči. Po více než 
čtyři století rod ovlivňo-
val nejen dějiny Moravy 
a Čech, kde po nich dod-
nes zůstala mnohá města 
a vesnice, panská sídla či 
množství hodnotných umě-
leckých děl, ale zanechal 
také hlubokou stopu i v tak 
vzdálených místech, jako 
bylo například Španělsko a 
Itálie, se kterými Pernštejny 
spojovaly četné vazby ro-
dinné, kulturní, politické i 
náboženské. 

Heraldická pověst
Legendárním prapředkem 

Pernštejnů byl uhlíř Vaněk 
(Věňava). Když se podle pověsti 
se v roce 564 v lesích kolem hra-
du Zubštejna potuloval divoký 
zubr, který škodil lidem a mnoho 
jich zabil, bylo vyhlášeno, že ten, 
kdo kraj zubra zbaví, bude bo-
hatě odměněn. Uhlíř Vaněk jed-
nou v lese zubra potkal a ukryl 
se před ním do své boudy. Zubr 
na něj stále dorážel, Vaněk za-
čal zubra krmit chlebem a zubr 
se uklidnil. Potom mu pokaždé, 
když se potkali, dal opět nějaký 
chleba, až si zvíře ochočil. Ocho-
čenému zubrovi Vaněk provlékl 
nozdrami houžev, upletenou z 
proutí, a zubra přivedl markra-
běti na Zubštejn. Vládce Vaňka 
bohatě odměnil, přenechal mu 
celé území, které dokázal obejít 
za jeden den od slunce východu 
do slunce západu. 

Rodový erb
Na paměť statečného uh-

líře měli jeho potomci právo 
užívat jako rodový erb zubří 
hlavu s houžví v nozdrách. 
Houžev symbolizovala chyt-
rost a odvahu, která přemá-
há hrubou sílu. Pernštejnský 
erb můžeme kromě vstup-
ního portálu prostějovského 
zámku a maleb v  zámeckém 
tanečním sále vidět také 
např. na mramorovém re-
liéfu druhotně zazděném v 
úrovni třetího patra hradu 
Pernštejn, nad vstupní brá-
nou hradu Helfštýn, nad 
hlavní bránou zámku v 
Pardubicích či nad bočním 
severním portálem pardubic-
kého kostela sv. Bartoloměje.

Rodové heslo
„Kdo vytrvá, zvítězí.“

Publicistika

Pernštejnské malby v interiéru zámku v Pardubicích.

Pardubický zámek.

Pernštejnská legenda nad vstupem do pardubického zámku.

Pernštejnské malby v interiéru zámku v Pardubicích.
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Slavnostní zakončení Pernštejnského roku 2012 v PardubicíchSlavnostní zakončení Pernštejnského roku 2012 v PardubicíchSlavnostní zakončení Pernštejnského roku 2012 v Pardubicích
spojené se slavnostním zakončením Pernštejnského roku 2012 v Pardubicích.

Publicistika

Část prostějovské delegace v údivu nad malbami na 
pardubickém zámku.

Předsednictvo pernštejnské konference - známí historikové, specializující se na 
pernštejnské období.

Instalace panelů s prezentací restaurovaných pern-
štejnských maleb na zámku v Prostějově.

Renesanční zámek v Prostějově
Prostějovský zámek byl 

založen na místě bývalé Kos-
telecké brány v  severní fron-
tě městských hradeb a tvořil 
nedílnou součást městského 
opevnění. Stavebně vznikal 
postupně v  několika eta-
pách. Stavba započala za Jana 
z  Pernštejna v  letech 1522 
– 26, v  letech 1568 – 72 byl 
zámek dokončen a vrchol-
ně renesančně přestavěn za 
Vratislava z  Pernštejna, který 
se inspiroval při své návštěvě 
ve slezském Briegu (dneš-
ní Brzeg nedaleko Wroclavi 
v  Polsku). Odtud také byli 
na stavbu zámku a jeho vý-
zdobu pozváni mistři tamní 
kamenické a sochařské huti – 
mj. Gaspar Cuneo a Michael 

Kramer se svými pomocníky. 
Na nádvoří zámku byly vy-
stavěny pozdně renesanční 
arkády, které se do dnešní 
doby nedochovaly (byly zni-
čeny patrně během třicetileté 
války, kdy byl zámek vypálen 
a zpustošen) a zámek byl vy-
zdoben řadou kamenických 
prvků včetně několika pozdně 
renesančních portálů (některé 
z nich byly později přeneseny 
na jiné domy ve městě). Vý-
znam zpočátku reprezenta-
tivního sídla moravské větve 
pernštejnského rodu postupně 
upadal a po třicetileté válce za 
nových vlastníků – Lichten-
štejnů - nebyl silně poničený 
zámek již nikdy obnoven do 
původní podoby a stal se hos-

podářským objektem (sklady, 
sýpka, později textilní výro-
ba), částečně využívaným také 
jako byty, židovské vězení či 
(po přestavbě na počátku 20. 
století) jako sídlo úvěrního 
spolku Záložna a zastavárna 
v Prostějově. Právě tehdy zís-
kal svou typickou sgra� tovou 
výzdobu s  vlasteneckými a 
hanáckými lidovými motivy 
od Jano Köhlera. 

I přes složité osudy zámku 
se do dnešní doby na řadě míst 
interiéru (hlavně na obvo-
dových stěnách a v  okenních 
záklencích a špaletách) do-
chovala pod nánosy pozděj-
ších omítek vzácná renesanční 
interiérová výmalba, zhotove-
ná technikou secco, ve formě 

dekorativních, zejména rost-
linných motivů, v  horní části 
opatřených portrétními me-
dailonky s vyobrazením muž-
ských a ženských tváří (snad 
pernštejnská rodová galerie). 
Tato výmalba od neznámého 
autora je doplněna ve spodní 
části okenních špalet naivní-
mi kresbami rudkou, taktéž 
od neznámých autorů, s řadou 
dobových nápisů. Existence 
renesančních maleb na pro-
stějovském zámku je známa 
již od počátku 20. století, kdy 
byly částečně odhaleny při 
rekonstrukci zámeckých in-
teriérů (a zaznamenány na 
akvarelech učitelem kreslení 
místní reálky Tomášem Štět-
kou) a opět skryty pod omít-

kou, a byla v  nedávné době 
potvrzena průzkumy v  rámci 
celkové rekonstrukce zám-
ku. Investorem rekonstrukce 
je současný vlastník zámku 
– statutární město Prostějov, 
který se taktéž rozhodl při 
úpravách prostor pro budoucí 
využití Základní uměleckou 
školou Vladimíra Ambrose 
pro restaurování dochovaných 
maleb v prostorách dřívějšího 
zámeckého (dnes tanečního) 
sálu a předsálí. Průzkumy 
maleb v  těchto prostorách 
provedl v roce 2011 restaurá-
tor PhDr. Lubomír Dvořák a 
v roce 2012 byly citlivě restau-
rovány restaurátorkou akad. 
mal. Yvonou Ďuranovou do 
dnešní podoby.

Malby v tanečním sále prostějovského zámku po restaurování.
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Pocházel z rolnické rodiny v Boj-
kovicích. Nižší gymnázium studo-
val ve Strážnici (1859-1863), Vyšší 
pak v Prešpurku (dnešní Bratislava) 
v letech 1863-1867. Po té byl přijat ke 
studiu teologie na Bohoslovecké fa-
kultě v Olomouci. Teologická studia 
ukončil v roce 1871. 

Po kněžském svěcení se stal 
jeho prvním působištěm Rožnov 
pod Radhoštěm, kde byl dva roky 
kaplanem. Už tehdy se v něm na-
plno projevilo jeho nadání, láska 
k rodnému kraji, vlastenectví, vztah 
k historii, lidovému umění, jazyku. 
Všímal si života místních lidí, jejich 
zvyků, pověstí, písní. Kromě svých 
kněžských povinností, se zápalem 
studoval a  zaznamenával poklady 
lidové kultury. 

V  této rozsáhlé badatelské čin-
nosti pokračoval i na svém druhém 
kněžském místě v Polešovicích, kde 
působil 10 roků (1873-1883). Zde 
rozšířil své působení do značné šíře. 
Pro své znalosti historie, lidových 
zvyků a  folklóru valašského a  slo-
váckého regionu, byl doporučen 
v roce 1873 historiku Františku Pa-
lackému jako zasvěcený průvodce 
na jeho putování východní Mora-
vou. Popis této cesty vydal knižně ve 
dvou vydáních v letech 1873 a 1878 
s názvem: František Palacký a jeho 
cesta po východní Moravě. V roce 
1873 začala jeho spolupráce s časo-
pisem Matice moravská. Uveřejnil 
tam např. rozsáhlou studii: Řád 
cechovní, kterýž dali páni ze Žero-
tína poddaným svým v  Meziříčí 
Vlašském a Rožnově r. 1658 a 1699. 
Podklady k  tomuto článku získal 
v  archivu města Valašského Mezi-
říčí. Zanedlouho na to v roce 1874 
vyšla jeho kniha: Kytice z národních 
písní mor. Valachů (nakladatelství F. 
Urbánek Praha), kde zúročil svá bá-
dání v době svého působení v Rož-
nově.  V Rožnově založil i Národní 
obecnou knihovnu, které později 
odkázal své knižní fondy Ondřej 
Palacký, bratr historika Františka. 

V Polešovicích se zasloužil nejen 
o povznesení duchovní správy, an-
gažoval se při založení archeologic-
kého a muzejního spolku Velehrad, 
ale také, aby pomohl povznést svůj 
kraj i hospodářsky inicioval založení 
Potravního spolku, Záložny a  Vi-
nařského družstva. Zde rozšířil svou 
činnost i  o  archeologická bádání 
a vykopávky v okolí Polešovic. Ná-
lezy věnoval místnímu muzeu. Jako 
ctitel cyrilometodějské tradice uvítal 
rozhodnutí papeže Lva XIII. z roku 
1880, kterým v  encyklice Grande 
Munus rozšířil úctu k  slovanským 
věrozvěstům na celou církev. Jako 
důkaz vděku zorganizoval v  roce 
1881 Pouť Slovanů do Říma.

Když byl v roce 1883 ustanoven 
jako katecheta a později učitel nábo-
ženství a českého jazyka na české re-
álce v Prostějově, věnoval část svých 
archeologických nálezů spolku 
Vlasteneckého muzea v Olomouci, 

kde se stal členem. Pilně přispíval do 
Časopisu vlasteneckého Muzejního 
spolku v Olomouci v článcích o ži-
votě a díle J. A. Komenského, Han-
keho z Hankeštejna. Psal o archeo-
logických nálezech na Prostějovsku 
(v  Hrubčicích, Bedihošti, Žešově, 
Určicích).

Mimo své učitelské povolání, kte-
ré vykonával s láskou a zápalem, po-
řádal pro žáky i veřejnost přednášky 
a vycházky. Zajímal se i o  sociální 
postavení dělnické mládeže. V roce 
1866 založil v Prostějově Spolek ka-
tolických tovaryšů, pro který začal 
vydávat časopis Vzájemnost. Zde 
otiskoval první články o  dějinách 
města, např. Paběrky z  nejstarších 
dějin Prostějova, K  dějinám star-
ších řemesel domácích, Nehody 
v  Prostějově r. 1563, Velký požár 
v Prostějově r. 1697. Vydal také Cyk-
lus z  památných knih cechovních 
města Prostějova, Pamě ti o š kolá ch 
Prostě jovský ch od poč á tku až  po 
bitvu Bě lohorskou, Knihtiskař ství  
v Prostě jově  v době  16. a 17. století  
a mnoho dalších. 

Všechny tyto studie později pojal 
do stěžejních prací svého plodného 
působení v  Prostějově, vydaných 
jako součást Výročních zpráv české 
reálky pod názvy: Paměti o věcech 
náboženských v Prostějově od nej-
starších dob až do roku 1620 (1901) 
a později druhá část: Paměti o vě-
cech náboženských v Prostějově od 
roku 1620 až na naši dobu (1905). 
Historii Prostějova věnoval velkou 
část svého díla, navštěvoval archivy 
a  muzea např. v  Brně, Olomouci, 
Valašském Meziříčí. V třeboňském 
archivu objevil zakládací listinu kláš-
tera augustiniánských kanovníků 
v Prostějově Petra I. z Kravař, danou 
na hradě Plumlově dne 1. 11. 1391. 
Od roku 1888 se stal spolupracov-
níkem vydávání Ottova slovníku 
naučného, pro který v  roce 1903 
zpracoval heslo Prostějov. P. Franti-
šek Koželuha byl aktivním přispě-
vatelem regionálního tisku např. 
Hlasu, Moravské Orlice, Našince, 
Našeho Domova, Hanáckého Kraje 
a dalších. V posledně jmenovaném 
časopise, kde vycházely v letech 1901 
a 1907 jeho Paměti o věcech nábo-
ženských, byl uveřejněn v roce 1902 
jeho článek: Co bude s  dějinami 
Prostějova? Prof. Pavel Marek o něm 
v této souvislosti píše: „Můžeme ho 
proto oprávněně nazvat prvním his-
torikem, který formuloval problém 
napsání dějin města“. (Prostějov, Dě-
jiny města 1, Prostějov 2000).

P. František Koželuha byl také 
prvním, kdo se v roce 1893 ujal úko-
lu uspořádat městský archiv. Ten byl 
po ukončení německé správy města 
v katastrofálním stavu. F. Koželuha 
tak zachránil mnoho důležitých lis-
tin a dokumentů, ale současně získal 
i  cenné poznatky o  historii města, 
na které pracoval až do konce svého 
života. Profesor Koželuha tak stál 
u založení městského archivu.   

P. František Koželuha požádal 
v  roce 1909 po vyčerpávající a  25 
let trvající nezištné práci pro far-
nost, školu a město o penzionování. 
Odešel do Vlachovic u Valašských 
Klobouk, kde 3. ledna 1912 zemřel. 
Vloni, v době vydání výše uvedené 
knihy, to bylo právě 100 let. 

Na paměť tohoto nadaného 
a  zapáleného kněze, učitele, bada-
tele, historika a  nesmírně činoro-
dého a pracovitého člověka, jenž se 
významným způsobem zasloužil 
o poznání historie města Prostějova, 
bylo na schůzi městského zastupitel-
stva 20. října 1939, jako uznání jeho 
zásluh, rozhodnuto o přejmenování 

prostějovské Trišetovy ulice na ulici 
Koželuhovu (u  rekonstruovaného 
Špalíčku středověkých domů bývalé 
židovské čtvrti v Prostějově, navazu-
jící na Kostelní ulici).

Při této příležitosti velmi oce-
ňuji práci Jiřího Laurenčíka z Pro-
stějova, který v roce 2004 vydal po 
dlouhodobém studiu v  archivech 
a  knihovnách vlastním nákladem 
v  nakladatelství Matice Cyrilo-

metodějská v  Olomouci Sborník 
všech článků a  prací profesora F. 
Koželuhy s  jeho podrobným ži-
votopisem. Vše doprovodil velmi 
zasvěceným komentářem k  jeho 
působení a  dílu. Čtenář nebo ba-
datel zde nalezne na jednom místě 
celoživotní dílo P. Františka Kože-
luhy ve dvou svazcích s  názvem: 
Paměti o  věcech náboženských 
I. a II. Karel Kavička

Osobnosti Prostějovska
Na podzim minulého roku vydal Klub historický a státovědný v Prostějově 

svou první publikaci: Osobnosti Prostějovska. Byly do ní zařazeny významné 
osobnosti narozené, či žijící a dlouhodobě působící v našem městě nebo regio-
nu. Ukázalo se, že takových osobností je velký počet. Větší než by bylo možné 
včlenit do jedné publikace. Proto bych rád připomněl ve stručných medailon-
cích tři osobnosti, které v publikaci nejsou uvedeny. Jde o P. Františka Koželuhu, 
P. Františka Starého a JUDr. Františka Trčalu.

Profesor P. František Koželuha 
(* 23. 8. 1845        3. 1. 1912)

CHRAŇME SE PŘED NÁKAZOU
Zdravotníci a veřejnost partnery v boji proti nákazám

Zveme Vás srdečně na vzdělávací akci 

KDE:    Kavárna Národního domu v Prostějově,
  Vojáčkovo nám. 218/1, Prostějov

KDY: úterý 5. 2. 2013 (hodina: 1. akce od 14:00, 2. akce od 16:00)
   Jde o dvě stejné dvouhodinové akce, přihlásit se lze na 

kteroukoliv z nich.

Akce je určena pro veřejnost, která při výkonu svého povolání pracuje s populací různého věku a v různé 
sociální situaci. Je připravena na míru profesím, jako jsou učitelská povolání pro všechny stupně a druhy 
škol, zdravotnická povolání, zaměstnance v sociálních službách, veřejných stravovacích službách, stát-
ní správě, místních samosprávách, obchodu, zaměstnance neziskových organizací, charit, občanských 
sdružení, atp., tj. všude tam, kde dochází ke kontaktu s klienty a kvalitní znalost problematiky ochrany 
proti nákazám a správné hygieny rukou může významně omezit či zcela zabránit přenosům různých 
druhů onemocnění.

Akce z projektu č CZ.1.07/3.1.00/37.0161 s názvem ZDRAVÁ SPOLEČNOST.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Praktická ukázka s nácvikem: 

> správného mytí rukou z pohledu lékaře
> použití vhodného desinfekčního prostředku, 
> možnost ověření dokonalého mytí rukou pod UV lampou,
Přednáší a praktickými ukázkami provádí specialisté – lékaři z pražských nemocnic.: prof. MUDr. 
Robert Gürlich, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., prim. MUDr. Václava Adámková.

Přihlášky na vzdělávací akci zasílejte do 31. 1. 2013 
na e-mail: jitka.tinclova@agel.cz nebo
telefonicky: 582 315 928, 725 715 758, 725 944 570

Kontaktní osoba:
Mgr. Jitka Tinclová, tel.: 725 715 758, www.viaagel.cz

Akce je bezplatná. Na akci je nutno se přihlásit předem z důvodu kapacit.



13

w
w

w.prostejov.eu

ww
w

w.prostejeje ov.eu

RADNIČNÍ
   LISTYPublicistika

Centrum pro rodinu 
v  Prostějově je poboč-
kou pastoračního Centra 
pro rodinný život Olo-
mouc při Arcibiskupství 
olomouckém a již třetím 
rokem funguje v  salesián-
ském domě v Krasicích.

Centrum je nezisková or-
ganizace, jejímž posláním je 
podporovat a hájit tradiční 
hodnoty manželství a rodi-
ny, zprostředkovávat vzdě-
lávací a poradenské aktivity, 
nabízet aktivity pro společný 
volný čas rodičů a dětí a tím 
podporovat zdravé fungová-
ní rodin.

V Centru pro rodinu nabí-
zíme celoroční programy, do 
kterých zveme další účastní-
ky: 

TVOŘIVÁ DÍLNA 
–  je určena pro všech-
ny děti, rodiče a ostatní 
tvůrčí zájemce. Zúčastnit 
se můžete každé  pondělí 
od 14.30 do 17.30 hodin.
Pracujeme s různými mate-
riály a výtvarnými techni-
kami: keramickou hlínou, 
papírem, voskem, Fimem, 
textilem, hedvábím aj.

Příspěvek na materiál - 30 
Kč pro děti a 50 Kč pro do-
spělé . 

PRVNÍ ŠKOLIČKA – je 
dopolední kroužek typu mi-
niškolky, určený rodinám s 
dětmi od 2 do 4 roků. Usnad-
ňuje přípravu na nástup do 
MŠ, připravuje na separaci 

od rodičů a navazování vzta-
hů s vrstevníky v malé sku-
pině a bezpečném prostředí. 
Příspěvek za kroužek je 120 
Kč (40 Kč/hod) 

Od února v návaznosti na 
tento program připravujeme 
přednášky pro rodiče, jak 
se připravit a jak zvládnout 
možné krizové jevy – školní 
zralost, alergie, vady výslov-
nosti, grafomotorika, rela-
xační techniky, stravování.

Dále pokračuje ABY 
MALÉ BYLO VELKÉ - 
kroužek plný příběhů a písni-
ček rozvíjející základní etické 
hodnoty a postoje. Nábožen-
ství hrou a zábavou pro děti 
od 3 do 6 let. Součástí je vý-
tvarné tvoření, jednoduchá 
modlitba a hra. Každý čtvrtek 
od 16 do 17 hodin. 

Ve spolupráci s Ligou pár 
páru pořádáme kurz SYM-
PTOTERMÁLNÍ METO-
DY PŘIROZENÉHO PLÁ-
NOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ. 
V  kurzu bude probírána 
symptotermální metoda fy-
ziologie ženské plodnosti, 
pozorování a hodnocení pří-
znaků, určování plodných a 
neplodných období, pomoc 
v docílení těhotenství, ko-
jení a návrat plodnosti po 
porodu. .

První úvodní setká-
ní se bude konat 6.úno-
ra 2013 od 17.30 hodin. 
Další jsou naplánovány na 
20.2. , 6. 3.a 20. 3 vždy ve 
středu od 17.30 hodin

Přijímáme přihlášky 
(cprpv@seznam.cz, tel. 
731 626 126, 776 267 116)

Od března bychom rádi 
zorganizovali KURZ ROZ-
VOJE OSOBNOSTI ŽENY, 
který je zaměřen na posílení 
sebevědomí ženy, sebepo-
znání, komunikační doved-
nosti, jak zvládnout stres…
Kurz tvoří sedm čtyřhodi-
nových lekcí. Doprovodnou 
službou bude hlídání a péče 
o děti. Přijímáme předběžné 
přihlášky.

Rodiče s  jejich ratolestmi 
zveme do KŘESŤANSKÉ-
HO MATEŘSKÉHO CEN-
TRA MATKY MARKÉTY 
každé dopoledne v PONDĚ-
LÍ,  STŘEDU  A PÁTEK od 
9 - 12 hod. 

V pondělí a ve středu za-
číná společný program v 
10.00 hod. krátkou mod-
litbou a četbou z Písma a 
zpíváním s kytarou. Násle-
dují hry, zpívání s dětmi, 
hraní na nástroje, učení 
nových říkadel a ukazova-
ček. Nakonec je připrave-
né tvoření pro nejmenší. 
V pátek je volná herna - tj. 
bez organizovaného progra-
mu si můžete přijít pohrát s 
dětmi a popovídat.

KONTAKT a INFORMACE: 
Centrum pro rodinu 

Prostějov, 
Mgr. Jitka Havlíčková

tel. 731 626 126, 
cprpv@seznam.cz

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o.s.
Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice, e-mail: cprpv@seznam.cz, 

Webové stránky  http://cprpv.ic.cz, Číslo účtu 2900129407 / 2010

Členové sdružení OO SONS 
Prostějov se zúčastňují zají-
mavých akcí, které probíhají 
také za � nanční podpory 
statutárního města Prostějova 
v rámci Tvořivé dílny pro nevi-
domé. Probíhají nejrůznější  
kurzy pletení z  pedingu pro 

těžce zrakově postižené, ko-
rálkování i tvoření z keramické 
hlíny. Vznikají tak zvonečky, 
misky, dekorativní předměty 
pro potěšení a rozvíjení jemné 
motoriky.

Časopis „Semtamník“ je 
zdrojem informací pro členy 
OO SONS Prostějov. Pravidelně 
informuje o akcích pro naše 
zrakově postižené občany.  
http://www.tyflocentrum-ol.cz/
app/sekce/260/semtamnik

Obracíme se na Vás s  následující prosbou. Kdybyste 
mohli prohlédnout své staré fotogra� e, či fotogra� e po pří-
buzných, na kterých by mohly být buďto 

a/ školní fotogra� e dětí či studentů, narozených v obdo-
bí let 1915 - 1933

b/ fotogra� e zaměstnanců či úřadů či obchodů a tová-
ren v rozmezí let 1915 - 1939

c/ rodinné fotogra� e 

na nichž by se mohli nacházet naši bývalí židov-
ští   sousedé, kteří byli zavražděni v  době holocaustu. 
Nevadí, pokud nebudou fotogra� e popsány, zatím žijí 
ještě svědkové, kteří by je mohli poznat a identi� kovat. 
Fotogra� e budou elektronickou cestou okopírovány a 
zaslány do Nadace terezínských studií, která postupně 
doplňuje archiv obětí holocaustu. Budou také zveřejně-
ny na internetových stránkách města v kategorii Oběti 
holocaustu z Prostějova.

Fotogra� e prosím přineste v obálce s nápisem Zmizelí 
sousedé a případným kontaktem na Vás (z důvodu vrá-
cení materiálů) do Regionálního informačního centra – 
v zámku.  Děkujeme

Na památku zmizelých sousedů…sousedů…Na památku zmizelých sousedů…

při Cyrilometodějském 
gymnáziu a mateřské 

škole v Prostějově 
Rádi bychom informovali ve-

řejnost o tom, že otevíráme od 
druhé půli února 2013 osvědčené 
počítačové kurzy pro seniory, 
které se konají ve spolupráci s In-
formačním centrem pro mládež 
(ICM). Začínáme kurzem pro 
úplné začátečníky, o který bývá 
tradičně největší zájem, na který 
navazuje rozšiřující kurz pro 
začátečníky, a do naší nabídky 
zařazujeme i nadstavbové kur-
zy Práce s � ash diskem a Práce 
s  fotogra� í, které si našly také 
své příznivce. Všechny kurzy jsou 
zaměřeny prakticky, naučíme uži-
tečné znalosti a dovednosti, práci 

se základními programy, použití 
emailové adresy, vyhledávání na 
internetu, atd. Účastníci dostávají 
pracovní materiály v  ceně kurzu 
a navíc mají možnost procvičovat 
své dovednosti každé odpoledne 
zdarma pod vedením pracovníků 
ICM.

Zajistěte si svou účast co 
nejdříve a přihlaste se:

Mgr. Taťána Ságlová, tel: 
582 302 555 nebo emailem na ad-
resu: saglova@cmg.prostejov.cz. 

Více informací naleznete 
také na stránkách: http://cmg.
prostejov.cz/ccu/. 

Jste srdečně zváni.
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Město Prostějov udělí také 
v  letošním roce významným 
osobnostem Ceny města. Do 
28. února 2013 mohou obča-
né, organizace nebo občanská 
sdružení nominovat jakoukoli 
významnou osobnost, jejíž prá-
ce znamená přínos pro město 
Prostějov.

„Osobnosti, které výrazně 
napomohly ke zvýšení prestiže 
města v jakékoli oblasti své čin-
nosti, si zaslouží naše uznání. 
Oceňované obory činnosti nijak 
nevymezujeme, abychom tím 
nezúžili výběr nominovaných. 
V  uplynulých letech byla Cena 
města udělena mnoha osobnos-
tem, jejichž práce je rozmanitá. 

Od šíření demokracie, přes ce-
loživotní práci v divadelnictví až 
třeba po činnost literární či hu-
dební,“ uvedla vedoucí Odboru 
kanceláře primátora Magistrátu 
města Prostějova Jaroslava Tat-
arkovičová.

K  nominaci je třeba uvést 
jméno a příjmení osoby navr-
žené na ocenění, dále za jakou 
činnost by měl navržený kandi-
dát cenu získat a podpis a kon-
takt na navrhovatele. Nominace 
doručí navrhovatelé v  písemné 
formě na podatelnu Magistrátu 
města do 28. února 2013.

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí Magistrátu 
 města Prostějova 

Město Prostějov udělí také Od šíření demokracie, přes ce-

Ceny Města Prostějova za rok 2012

Informace ČČK
Odborná konference

Dne 23. února a stejné téma 25. února po-
řádá Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milí-
čova 3 odbornou konferenci pro nelékařské 
zdravotnické pracovníky akreditovanou u 
České asociace sester za poplatek 200 Kč a 4 
pasivní kredity.

Témata a přednášející :
1/ Dark� eld live blood analysis = vysoce nad-

standartní mikroskopická technika umožňující 
screening vaší krve - Jana Miklášová

2/ Prevence v péči o zdraví - překyselení organis-
mu a správný pitný režim - Jaroslava Dostálová

3/ Psychosociální a první pomoc při ošetření 

popálenin 1., 2. a 3. stupně 
včetně realistického masková-
ní - Ing. Lenka Černochová, Romana Došková

Veřejná sbírka
Dne 6. února od 9 do 11 hod pořádá Oblastní 

spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3 sbírku. Sbíráme 
zbytky pletacích přízí, jehlice na pletení, háčky na 
háčkování, bavlnky na vyšívání, látky na vyšívání - 
panamu, kanavu, zbytky stuh, prýmků, krajek, látek, 
dále sbíráme oděvy dětské, dámské, pánské, obuv, 
kuchyňské potřeby, bytový textil a plyšové hračky.

Věci noste prosím čisté a neděravé. Děkujeme.
 Lenka Černochová, ČČK

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ČESKÉ 
OBCHODNÍ INSPEKCE NA ROK 2013

Konzultační dny České obchodní inspekce proběh-
nou vždy první pracovní pondělí každého měsíce roku 
2013 v  zasedací místnosti Odboru  rozvoje a investic  
č.dv. 435 ve třetím poschodí Magistrátu města Prostě-
jova, Školní 4, a to v níže uvedených termínech:

  Únor 4. 2. 2013
  Březen 4. 3. 2013
  Duben 8. 4. 2013
  Květen 6. 5. 2013
  Červen 3. 6. 2013
  Červenec  1. 7. 2013

  Srpen 5. 8. 2013
  Září 2. 9. 2013
  Říjen 7. 10. 2013
  Listopad  4. 11. 2013
  Prosinec  2. 12. 2013

Konzultace probíhají v časovém rozmezí od 13:00 do 
16:00 hodin.  Bližší informace je možno získat na Od-
boru obecní živnostenský úřad Prostějov, Školní 4, 
v přízemí budovy (dv. č. 143 – 147).

Statutární město Pros-
tějov se na základě vyhlá-
šené dotační akce v  rámci 
Operačního pro-
gramu Životního 
prostředí pokusilo 
znovu získat fi-
nanční prostředky 
na pořízení bio-
nádob (biopopel-
nic) o objemu 140 
litrů, které měly 
být zapůjčeny opět 
občanům našeho 
města.

Žádost byla bohužel Stát-
ním fondem životního prostře-
dí ČR zamítnuta.

Občanům, kte-
ří se již se žádostí 
o zapůjčení bio-
nádoby na magis-
trát města obrátili 
nebo o zápůjčce 
uvažovali ozna-
mujeme, že v  r. 
2013 bionádoby 
zapůjčovány ne-
budou. Děkujeme 

 za pochopení!

BIONÁDOBY PRO 
PROSTĚJOV NEBUDOU

Zbavte se po Vánocích starého elektra a vyhrajte
Dostali jste pod vánoční stro-

meček novou elektroniku? Dali jste 
ji svým blízkým? Nezapomeňte se 
pak ekologicky zbavit starých spo-
třebičů, které už nebudete potřebo-
vat. Můžete díky nim vyhrát tablet 
Samsung a další zajímavé ceny.

Stále totiž probíhá soutěž Sbírej a 

vyhraj!, kterou jsme pro vás připra-
vili ve spolupráci s Olomouckým  
krajem a  neziskovou organizací 
ASEKOL. Zapojit se můžete ihned, 
od okamžiku, kdy si vytisknete sou-
těžní leták z webových stránek www.
asekol.cz . Pak už jen stačí odnést 
staré elektrospotřebiče na sběrný 

dvůr, kde obdržíte razítko za každý 
jeden spotřebič. Jakmile jich budete 
mít pět, vyplňte kontaktní údaje a le-
ták odešlete na PO BOX 75, 46 0003 
Liberec 3. Tisk letáků není omezen, 
naopak, čím více donesete elektra a 
odešlete orazítkovaných letáků, tím 
větší šanci máte na výhru!

Šance se ještě zvyšuje, když se 
pustíte do povánočního úklidu, 
prohledáte půdy, sklepy a šuplíky, 
a  vyhodíte všechno elektro, které 
už nebudete nikdy potřebovat nebo 
které vám nahradí nové. Čas sbírat 
a vyhrát máte až do konce února, 
kdy se budou losovat vítězové za 

celý kraj, první místo bude oceněno 
zbrusu novým tabletem od společ-
nosti Samsung, hodnotné spotřebi-
če obdrží i vylosovaní na 2. – 5. mís-
tě. Přesná pravidla jsou uvedena na 
webových stránkách www.asekol.cz 
, v sekci Sbírej a vyhraj! -red -

Takový název nese nová učebnice Ladislava 
Čecha, učitele na Gymnáziu Jiřího Wolkera. 
Jak autor uvádí, Angličtina pro lamy se v 55 
kapitolách a na 151 stranách snaží zábavnou 
formou poukázat na „typicky české“ chyby 
mnoha studentů, se kterými se Ladislav Čech 
setkal během své mnohaleté učitelské praxe.
„Kniha je určena komukoli přibližně od 12 do 
112 let, kdo by se chtěl na angličtinu podívat 
i z jiného pohledu a kdo se při učení také rád 
trochu pobaví. Kniha nenahrazuje standardní 
učebnice a není určena pro úplné začátečníky. 
Spíše dává pochopit to, co možná v klasických 
učebnicích nevyčtete,“ přibližuje autor. Auto-
gramiáda nové učebnice proběhla na Gymná-
ziu Jiřího Wolkera 18. prosince. Více na www.
ajprolamy.cz  -red-

Angličtina pro lamy
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...jak zareaguje prostějovské publikum?...
Na 21. a 23. února od  19.00 

hodin připravuje divadlo  POINT 
při Gymnáziu J. Wolkera ve svých 
prostorách na Olomoucké ulici 
„skandální“ hru Testosteron. O její 
přípravě jsme si povídali s principá-
lem souboru Alešem Procházkou.

Už podle anotace k připravované 
hře půjde možná o tsunami v ama-
térském divadle. Co nám k  tomu 
prozradíte?

A nejen podle anotace, ale i 
podle obsazení. Jedná se o hru pro 
sedm mužů, kteří se snaží vyrovnat 
se vztahovými otázkami a ne vždy 
zrovna slušným jazykem. Je to hoř-
ká komedie a už to, že je zaměřena 
právě na otázku muž – žena, zved-
ne určitě některé diváky ze židlí. 
Některé kvůli tomu, aby opustili 
sál, a některé k  tomu, aby tleskali 
vestoje. 

Proč jste zvolili toto téma a tuto 
hru?

Ještě než jsem zjistil, že tuto 
hru hrají v České republice čtyři 
profesionální divadla a že v Pol-
sku dosáhla obrovské popularity, 
dostal se mi do rukou od Mirka 
Ondry slovenský překlad této hry 
a hned po prvním přečtení jsem 
věděl, že toto musíme v POINTU 
nastudovat. Jsou tam nadhozeny 
otázky, které si několikrát den-
ně klademe – o partnerkách a o 
partnerech pochopitelně. Hlavně 
na některé otázky díky tomu, že 
se ve hře o nich mluví, získá di-
vák náznak odpovědi, přestože 
není explicitně řečeno, jak věc 
řešit. Navíc hra nabízí herecky tak 
různobarevnou škálu a příležitos-
ti, že si myslím, že je to pro náš 
soubor s  takovým potenciálem 
přímo výzva. Dovolím si tvrdit, 
že nám spadla přímo z nebe.

Kdo je autorem?
Je to současný polský autor An-

drzej Saramonowicz, který patří 
v  Polsku ke špičce. Dokonce měl 
podle plánu přijet na premiéru, 
vzhledem ke své vytíženosti mu-
sel návštěvu odložit. Slíbil však, že 
se přijede na některé představení 
Testosteronu k  nám do divadla 
POINT podívat. Překlad do češtiny 
pořídil Tomáš Svoboda, současný 
český dramatik.

Kdo se ujal režie?
Musím říct naostro – chtěli 

jsme to režírovat všichni, ale na 
druhou stranu nikdo, protože 
jsme v tom zároveň chtěli všichni 
hrát. Takže volba režie padla nako-
nec na Jakuba Hyndricha, našeho 
zkušeného režiséra. Ten zvolil me-
todu „nabízení“ řešení různých 
situací s  tím, že po nás jako po 
hercích chce, abychom reagovali 
na výchozí situaci, na atmosféru. 
Zkouší  způsobem v amatérském 
divadle dost nezvyklým, že jde 
v  podstatě po celcích, skrze něž 
se dostává k  menším celkům až 
k  počáteční motivaci postav. Od 
tohoto se samozřejmě odvíjejí 
dané vztahy.

Můžeš naznačit něco z příběhu?
Použiji „hlášku“ ze hry: „Já ji tak 

miloval, a ona odešla z mýho živo-
ta, jako když vstane z hajzlu….“. A 
v tomto duchu se v podstatě nese 
celá hra, která je poměrně břitká. 
Na to, jak vyřeší naše postavy své 
problémy, se musejí diváci přijít po-
dívat sami. Pozor, představení je ale 
z pochopitelných důvodů do 15 let 
nepřístupné. Bez zajímavosti není, 
že ve hře nepoužíváme žádnou 
reprodukovanou hudbu, protože 
postavy zároveň hrají na hudební 
nástroje.

Kultura

Ve čtvrtek 28. 2. 2013 do-
stanou opět po roce příležitost 
předvést své recitační schopnosti 
mladí umělci z Prostějova a jeho 
okolí. V  sále kulturního klubu 
DUHA bude probíhat spádo-
vé kolo přehlídky uměleckého 
přednesu s postupem do krajské-
ho kola, které se uskuteční tamtéž 
v měsíci březnu. Přehlídka patří 
do systému výběru na celostátní 
festival poezie Wolkrův Pros-
tějov, který vyvrcholí tradičně 
v  červnu tohoto roku. Letos se 
bude konat již 56. ročník! 

Wolkrův Prostějov umož-
ňuje všem zájemcům o divadlo 
poezie a umělecký přednes a 
také vedoucím souborů, učite-
lům především středních škol, 
studentům uměleckých a peda-
gogických škol a fakult vzájem-
né setkání, porovnání tvůrčích 
výsledků, vzájemnou inspiraci a 
výměnu zkušeností.

Spádového kola se může zú-
častnit každý recitátor z regionu 

Prostějov, který ukončil 9. třídu 
ZŠ nebo odpovídající třídu více-
letého gymnázia. Horní věková 
hranice není stanovena. Soutěží 
se ve třech věkových kategoriích 
a každý účastník si pro své vy-
stoupení připraví jeden text.

V  krajském kole dostanou 
(kromě recitátorů – sólistů) šanci 
vybojovat si postup na celostátní 
přehlídku Wolkrův Prostějov 
také divadla poezie, což je speci-
� cká žánrová forma na pomezí 
divadla a uměleckého přednesu. 
Krajské kolo přehlídky divadel 
poezie se koná společně s  kraj-
skou postupovou přehlídkou 
studentských divadelních sou-
borů MLADÁ SCÉNA. Odtud 
mohou doporučené soubory po-
stoupit na celostátní přehlídku, 
která proběhne v červnu v Ústí 
nad Orlicí. Soubory se mohou 
této přehlídky zúčastnit s  diva-
delními inscenacemi bez ome-
zení druhového či žánrového. 
Limit je stanoven pouze věkový 

– vystupujícím členům musí 
být minimálně 15 let a musí být 
studenty SŠ, SOŠ, VOŠ, VŠ, pří-
padně by měli věkově odpovídat 
středoškolákům či vysokoškolá-
kům.

Srdečně tedy zveme všechny 
zájemce o toto „poetické klání“, 
jehož pořadateli jsou Statutární 
město Prostějov, Magistrát měs-
ta Prostějova, odbor školství, 
kultury a sportu, oddělení Duha 
– Kulturní klub u hradeb a NI-
POS ARTAMA Praha.  Krajské 
přehlídky se uskuteční za � nanč-
ní podpory Olomouckého kraje. 
Veškeré bližší informace nalez-
nete zde:

http://www.prostejov.eu/
cz/obcan/magistrat/struktura-
-magistratu/odbor-skolstvi-kul-
tury/duha/

Případně nás kontaktujte na 
tel.: 582 329 623 - Mgr. Zuzana 
Kožnárková, 582 329 620 –

  Alice Gregušová
Ilustrační foto: Bob Pacholík

Poezie a současné „mladé“ divadlo 
po roce opět v kulturním klubu DUHA

Nové archeologické 
výzkumy na Prostějovsku

Pohřební ritus Slovanů
 Klub historický a státo-

vědný v  Prostějově připravil 
přesně po roce opět přednáš-
ku na archeologické téma. 
V  únoru 2012 promluvil 
archeolog PhDr. Miroslav 
Šmíd o významných archeo-
logických objevech uskuteč-
něných v  posledních letech 
v  Prostějově a jeho nejbliž-
ším okolí. Přednáška budila 
mezi veřejností velký zájem, 
o čemž svědčila hojná účast 
posluchačů. Letos bude nový 
vedoucí prostějovského pra-
coviště Ústavu archeologické 
památkové péče Brno Mgr. 
Pavel Fojtík přednášet o po-

hřebním ritu Slovanů ve svět-
le nových archeologických 
výzkumů na Prostějovsku. 
Přednáška se uskuteční v úte-
rý 19. února 2013 v 17 hodin 
ve výstavním sále Státního 
okresního archivu Prostějov 
v Třebízského ulici.  -tc-

POINT nabídne Testosteron 

Zleva nahoře: Vítězslav Lužný, Jakub Hyndrich, Aleš Procházka, Vojtěch Pospíšil, 
Jan Šprynar, Miroslav Ondra, David Kolba, dole u piána zleva Lukáš Kameníček, s ky-
tarou Jakub Mojžíš Krejčí.
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PÁTEK 1. ÚNORA
15.30 Rebelka   americký animovaný � lm
Stará skotská legenda o princezně 
Meridě v animované podobě!
Režie: M. Andrews, B. Chapmanová, 
100 min, český dabing, repríza, 
vstupné 100 Kč
 17.30 Paralelní světy 3 D  koprodukční sci-� 
Sci �  příběh Adama a Evy…..
V hl.rolích: K. Dunstová, J. Sturgess,
Režie: Juan Solanas, 107 minut, české titulky, 
mládeži přístupný, vstupné 130 kč
20.00 Lincoln  americký životopisný � lm
Nejnovější opus Stevena Spielberga !!!!
V hl.rolích: D. Day-Lewis, J. Gordon-levitt, T.L. Jones
Režie: Steven Spielberg, 150 min, české titulky, 
premiéra, pro mládeži do 12 let nevhodný, 
vstupné 100 Kč

SOBOTA 2. ÚNORA
15.30 Rebelka
17.30 Paralelní světy 3D 
20.00 Lincoln

NEDĚLE 3. ÚNORA
15.30 Rebelka
17.30 Paralelní světy 3D 
20.00 Lincoln 

PONDĚLÍ 4. ÚNORA
17.30 Nic nás nerozdělí  americký thriller
Naděje nikdy neumírá a nezničí ji ani vlna tsunami…..
V hl.rolích: E. McGregor, N. Wattsová,
Režie: Juan Antonio Bayona, 114 min, české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč 
20.00 Vražedná hra  americký mysteriózní thriller 
Brutální zločin, zvrácený zabiják, smrtonosná hra...
V hl.rolích: T. Perry, E, Burns, M. Fox, J. Reno 
Režie: Rob Cohen, 101 min, české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč 

ÚTERÝ 5. ÚNORA 
17.30 Nic nás nerozdělí
20.00 Vražedná hra

STŘEDA 6. ÚNORA
17.30 Nic nás nerozdělí
20.00 Vražedná hra

ČTVRTEK 7. ÚNORA
17.30 Gangster Squad – Lovci ma� e 
 americký akční � lm
Beze jména. Bez identity. Bez lítosti. 
V hl.rolích: J. Brolin, R. Gosling, S. Penn, N. Nolte, 
E. Stoneová 
Režie: Ruben Fleischer, 113 min, české titulky, ŠUP, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný , vstupné 100 kč
20.00 Gangster Squad – Lovci ma� e 

PÁTEK 8. ÚNORA
17.30 Vrásky z lásky  česká komedie
Na připomenutí a uctění památky Jiřiny Jiráskové a 
Radoslava Brzobohatého! 
Nejnovější � lm režiséra Jiřího Stracha ! 
V hl.rolích: J. Bohdalová, R. Brzobohatý, I. Trojan, 
L. Vlasáková, J. Jirásková, T. Medvecká, V. Preiss aj.
Režie: Jiří Strach, repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 90 Kč
20.00 Gangster Squad – Lovci ma� e 
22.15 Babycall  norsko-švédský horror 
Znepokojivé zvuky vycházejí 
z  útrob elektronické chůvičky, 
která má hlídat klidný noční 
spánek synka…
V  hl.rolích: N. Rapapaceová, K. Joner aj. režie: 
Pal Sletaune , 96 min, premiéra, mládeži do 15 let 
nepřístupný , vstupné 90 Kč

SOBOTA 9. ÚNORA
17.30 Vrásky z lásky 
20.00 Gangster Squad – Lovci ma� e

22.15 Babycall 

NEDĚLE 10. ÚNORA
17.30 Vrásky z lásky
20.00 Gangster Squad – Lovci ma� e

PONDĚLÍ 11. ÚNORA 
17.30 Maniak  francouzský thriller 
Jack Rozparovač 21. století žije v  Los 
Angeles!!!!
V hl.rolích: E. Wood, N. Arnezederová 
režie: Franck Khalfoun, 93 min, české 
titulky, premiéra, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 95 Kč 
20.00 Maniak

ÚTERÝ 12. ÚNORA
17.30 Hitchcock  anglický životopisný � lm
Sir Anthony Hopkins v novém � lmu !!! 
V hl.rolích: A. Hopkins, H. Mirrenová, S. 
Johanssonová, J. Bielová, M. Stuhlbarg, 
Režie: Sacha Gervasi, XX min, české 
titulky, 98 min, 
Premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, 
20.00 Maniak

STŘEDA 13. ÚNORA
17.30 Hitchcock 
20.00 Maniak

Konečně jsme se dočkali nové venkovské 
komedie Zdeňka Trošky !!!

ČTVRTEK 14. ÚNORA
17.30 Babovřesky  česká komedie
aneb Z dopisů venkovské drbny…
“ Je to prostě � lm tak „trošku“ ze života!“ 
V  hl. rolích: V. Žilková, J. Synková, L. 
Plekancová-Vondráčková, L. Langmajer, 
P. Kinkinčuk, J. Dolanský, M. Noga, J. 
Sedláčková aj.
Režie: Zdeněk Troška, 120 min, pro 
mládež do 12 let nevhodný, premiéra, 
vstupné 140 Kč
20.00 Babovřesky

PÁTEK 15. ÚNORA
17.30 Babovřesky
20.00 Babovřesky
22.15 Babovřesky  

SOBOTA 16. ÚNORA
17.30 Babovřesky
20.00 Babovřesky 

NEDĚLE 17. ÚNORA
17.30 Babovřesky
20.00 Babovřesky 

PONDĚLÍ 18. ÚNORA
17.30 Babovřesky
20.00 Babovřesky 

SOBOTA 19. ÚNORA
17.30 Babovřesky 
20.00 Láska - Art � lm  koprodukční � lm
Vítězný � lm loňského MFF v  Cannes! 
Nominace na Oscara! Letošní 
Zlatý Glóbus pro nejlepší 
neamerický � lm!
V hl. rolích: J. L. Trintigant, E. Riva, I. Huppertová
Režie: Michael Haneke, 125 min, české titulky, 
premiéra, vstupné 90 Kč

STŘEDA 20. ÚNORA
17.30 Babovřesky
20.00 Babovřesky 

ČTVRTEK 21. ÚNORA
17.30 Paříž – Manhattan francouzská romantická komedie 
Okouzlující romantická komedie vzdávající hold 
� lmařskému velikánovi Woody Allenovi 
Režie: Sophie Leloucheová, 77 min, české titulky, pro 
mládež do 12 let nevhodný, premiéra, vstupné 90 Kč 
20.00 Zero Dark � irty americký špionážní thriller
Kronika desetiletého pátrání po Usámovi bin 
Ládinovi…..  
V hl. rolích: J. Chastainová, J. Edgerton, Ch. Pratt, J. Clarke 
Režie: Kathryn Bigelowová, 157 min, české titulky, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč

PÁTEK 22. ÚNORA
15.30 Hledá se Nemo 3D  americký animovaný � lm
Známý příběh – tentokráte ve 3D formátu! 
Režie: Andrew Stantonichal, 101 min, český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, Vstupné 150 Kč 
17.30 Paříž -Manhattan 
20.00 Zero Dark � irty 

SOBOTA 23. ÚNORA
15.30 Hledá se Nemo 3D 
17.30 Hledá se Nemo 3D 
20.00 Zero Dark � irty 

NEDĚLE 24. ÚNORA
15.30 Hledá se Nemo 3D 
17.30 Hledá se Nemo 3D 
20.00 Zero Dark � irty

Nový Bijásek je znovu zde !!!

PONDĚLÍ 25. ÚNORA
14.00 Pondělní Bijásek – Sněhurka 
USA 2012, 100 min, 
Režie: Tarsem Singh
17.30 Nádherné bytosti americké fantasy drama 
Temná tajemství vyjdou na světlo…
V hl. rolích: A. Englertová, V. Davisová , J. Irons, 
E.¡ ompsonová
Režie: Richard LaGravenese, 123 min, České titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč 
20.00 Nádherné bytosti 

ÚTERÝ 26. ÚNORA
14.00 Úterní Bijásek – Sněhurka 
USA 2012, 100 min, Režie: Tarsem Singh
17.30 Nádherné bytosti
20.00 Hašišbába  francouzská komedie
Pařížská babka neví jak dál – a pak si najde nové 
povolání – stane se „dealerem“!!! 
Režie: Jérome Enrico, české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 90 Kč 

STŘEDA 27. ÚNORA
17.30 Nádherné bytosti 
20.00 Hašišbába

ČTVRTEK 28. ÚNORA
17.30 Babovřesky česká komedie
Repríza, vstupné 120 Kč
20.00 Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic
 Americká akční komedie
Pomsta je sladší než perník… Jako by pohádku o 
Jeníčkovi a Mařence vyprávěl Quentin Tarantino!!!
V  hl. rolích: J. Renner, G. Artetonová, F. 
Janssenová, P. Stormare, D. Mears, 
Režie: Tommy Wirkola, 83 min, české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 100 Kč

Změna programu 
a výše vstupného vyhrazena!

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

SOBOTA 2. ÚNORA
15.00 Vzpoura hraček 
pásmo pohádek
Vstupné 20 Kč 
17.30 Diktátor am. bláznivá komedie 
Sascha Baron Cohen jako Aladdin, po-
slední mohykán mezi diktátory….
V hl.rolích: Baron Cohen, A. Farisová, 
B. Kingsley, J. C. Reilly, M. Foxová
Režie: Larry Charles, 83 min, české 
titulky, repríza, mládeži do 15 let ne-
přístupný, vstupné 80 Kč
20.00 Diktátor 
vstupné 80 Kč

SOBOTA 9. ÚNORA
15.00 O princezně, která… 
pásmo pohádek 
Vstupné 20 Kč
17.30 Prci, prci, prcičky – Školní sraz
Americká komedie
Prci,prci, prcičky…..po letech…..
V hl. rolích J. Biggs, A. Hannigano-
vá, S. W. Scott aj.
Režie: J. Hurwitz, H. Schlossberg, 
113 min, české titulky, repríza, 
Mládeži do 15 let nepřístupný 
Vstupné: 80 Kč
20.00 Prci, prci, prcičky – Školní 
sraz - Vstupné: 80 Kč

STŘEDA 13. ÚNORA
15.00 Okresní přebor – Poslední 
zápas Pepíka Hnátka 
ČR 2012, 102 min, 
Režie: Jan Prušinovský, 
vstupné: 35 Kč

SOBOTA 16. ÚNORA
15.00 Šroubkovo dobrodružství 
pásmo pohádek. Vstupné 20 Kč
17.30 Expendables: Postradatelní 2 
Americký akční thriller
Postradatelní se vrací ! 
V hl.rolích S.Stallone, L. Hemsworth, 
B. Willis, A, Schwarzenegger, J. C. van 
Damme, Ch. Norris, N. Djokovic, D. 
Lundgrean aj.
Režie: Simon West, 102 min, české 
titulky,  repríza, mládeži do 12 let ne-
vhodný, vstupné 80 Kč
20.00 Expendables: Postradatelní 2 
vstupné 80 Kč

SOBOTA 23. ÚNORA
15.00 Krtek – � lmová hvězda 
pásmo pohádek
vstupné 20 Kč
17.30 Okresní přebor – Poslední 
zápas Pepíka Hnátka  česká komedie
Po úspěchu televizního seriálu je příběh 
přenesen do � lmu!
V  hl.rolích M. Krobot, O. Vetchý, L. 
Sobota, D. Novotný, L. Noha, P. Kikin-
čuk, J. Pokorná, J. Hartl aj. 
Režie: Jan Prušinovský, 104 minut, re-
príza, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné: 80 kč
20.00 Okresní přebor – Poslední 
zápas Pepíka Hnátka 
vstupné 80 Kč 

STŘEDA 27. ÚNORA
15.00 Ministr  
Fr 201, 112 min.
Režie: Pierre Scholler, vstupné : 35 Kč

Kultura - program kina

NOČNÍ 
PŘEDSTAVENÍ

NOČNÍ 
PŘEDSTAVENÍ

ART                � lm

Bijásek

Bijásek

Kulturní 
        klub     DUHA

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625 

Bio
senior

Bio
senior
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Paralelní světy Režie: Juan Solanas 

Jeníček a Mařenka Režie: Tommy Wirkola 

Lincoln Režie: Steven Spielberg 

Kultura - recenze � lmů

Adam je obyčejný kluk žijící v 
neobyčejné realitě. Vede skromný 
život a stále myslí na dívku, kterou 
kdysi potkal. Eva však pochází ze 
zcela jiného světa, ze světa naru-
by, který je přímo nad tím Adamo-
vým, ale mimo jeho dosah. Jednoho 
dne zahlédne Adam dospělou Evu 
v televizi a už ho nic nezastaví, aby ji 
získal zpět. Zákon ani věda!

Není-li špatné otroctví, pak není špatné nic.
Film „Lincoln“ Stevena Spielberga popi-

suje období posledních čtyř měsíců života 
největšího amerického prezidenta Abraha-
ma Lincolna. Odhaluje nejriskantnější a nej-
odvážnější rozhodnutí amerického vůdce v 
době, kdy se vyostřuje otázka otroctví a zemí 
zmítá válka. Silné lidské drama se odehrává 
na jejím konci. Lincoln může konflikt ukon-
čit, ale rozhodne se hrát vyšší politickou hru, 
kterou je snaha zrušit otroctví. Sám sobě 

musí zodpovědět, zda za ni další promar-
něné životy stojí. V ten hvězdný okamžik 
dějin musí Lincoln využít veškerý talent, 
odvahu a morální sílu. Musí učinit rozhod-
nutí, díky němuž se stane legendou. Postava 
Abrahama Lincolna odnepaměti osciluje 
mezi mýtem a historickou postavou. Stále 
zaměstnává představivost veřejnosti, dnes 
snad ještě víc než kdy jindy. Možná protože 
se stal globálním symbolem uvážlivého na-
kládání s mocí.

Letní komedie Zdeňka Trošky je 
úsměvnou komedií ze života současné 
jihočeské vesnice Babovřesky, která s 
nadhledem a komediální nadsázkou, tak 
trochu v duchu Slunce, seno, sleduje ku-
pící se nedorozumění a souhry náhod, 
které pořádně zamotají hlavu její oby-
vatelům. V příběhu nechybí láska, žárli-
vost, závist, intriky a zejména vtipné oka-
mžiky, v nichž se někteří i najdou. Slovy 
režiséra: „Je to prostě � lm tak ‚trošku‘ ze 
života.“ Po smrti stoleté Trudy zůstanou 
na konci vesnice lukrativní pozemky se 
starým domem. To se hodí starostovi a 
jeho příbuznému, kteří mají na pozemky 
zálusk a chtějí zde vybudovat autobazar. 
Jenže pozůstalí Hálovi se synem Ada-
mem, se rozhodnou, že se jim vila líbí a 
opraví ji, i když v ní prý straší. Podtitul 
„z dopisu venkovské drbny“ naznačuje, 
že na scénu vstoupí i místní zbožné ženy 
v čele s „univerzální“ klepnou Horáčko-

vou, která o všem ví, od všeho má klíče, 
všude byla dvakrát... a uzurpuje si právo 
do všeho zasahovat. A právě do této ves-
ničky přichází nový farář. Zbožné ženy 
čekají váženého důstojného pána, ale 
z auta vyskočí mladý, sportovně vyhlí-
žející asi třicetiletý mladík s dvojsmysl-
ným jménem. Netuší, co tu na něj čeká, 
co všechno bude muset řešit a právě 
díky tomu se odehrává v Babovřeskách 
množství humorných situací.

Píše se rok 1949 a v Los Angeles vládne 
nelítostnou rukou gangster a brooklyn-
ský rodák Mickey Cohen (Sean Penn). 
Řídí většinu nelegálních aktivit ve městě, 
včetně obchodu s drogami a zbraněmi, 
prostituce či nelegálního sázení. O jeho 
ochranu se starají nejen jeho kumpáni, ale 
také podplacená policie a zkorumpovaná 
politická elita. Mickey má v podstatě pod 

kontrolou veškeré místní orgány, které by 
jej mohly ohrozit. Je schopen zastrašit i 
otrlé policisty, kteří by se chtěli jeho neka-
lým praktikám vzepřít. Výjimku by snad 
mohla představovat tajná jednotka lo-
sangeleské policie, kterou společně vedou 
John O‘Mara (Josh Brolin) a Jerry Woo-
ters (Ryan Gosling), které dá dohromady 
snaha zničit Cohenův svět.

Paulette je zapšklá stará babka žijící 
sama v paneláku na předměstí Paříže. 
Důchod má malý, exekuce jí zabavila sko-
ro všechen nábytek, odstřihli jí telefon a 
ona neví, jak dál. Jednoho večera se stane 
náhodným svědkem pochybného ob-
chodu. Vidí v tom znamení osudu a roz-

hodne se, že začne prodávat hašiš. A proč 
by ne? Paulette byla kdysi cukrářkou. Její 
smysl pro obchod i kuchařský talent jsou 
pro ni dostatečnými trumfy, aby našla ori-
ginální řešení k provozování svého nové-
ho „povolání“. Přesto ale není jednoduché 
stát se ze dne na den dealerem!

Jestli jste jako malí tuhle klasickou 
pohádku neslyšeli, tvůrci vám ji v 
průběhu úvodních titulků pro jistotu 
odvyprávějí. Pak už se ale jde na věc. 
Ocitáme se v typickém středověkém 
městečku, které sužují obvyklé dobové 
problémy, včetně únosů místních dětí, 
jež prý mají na svědomí čarodějnice 
obývající okolní hluboké lesy. Zdejší 
ochránce zákona (Peter Stormare) sice 
tvrdí, že na to stačí sám, ale očividně si 
lže do kapsy. Starosta proto pozve na 
záchrannou misi dvě celebrity, legen-
dární lovce čarodějnic Jeníčka a Ma-
řenku. Sourozenci se pustí po stopách 
únosců s vervou sobě vlastní a jejich 
práce brzy začne přinášet výsledky. 
Bohužel jiné, než jaké by si přáli. Zjistí 
totiž, že proti nim stojí síly mnohokrát 
mocnější než všechno, čemu muse-
li doposud čelit. Navzdory Jeníčkově 
cukrovce (jako malý se jednou přejedl 

perníkem, chudák!) a Mařenčinu kost-
livci ve skříni, o němž se nesluší mluvit, 
se pustí do boje proti mocné přesile, 
ale zda se i tentokrát dočkají šťastného 
konce, je ve hvězdách.

Babovřesky Režie: Zdeněk Troška 

Gangter squad - lovci ma� e Režie: Ruben Fleischer 

Hašišbába Režie: Jérome Enrico 
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Pavla Břínková zazpívá 
muzikálové melodie

Hello Dolly, West Side Story, Les Mi-
sérables, Fantom opery, Muž jménem La 
Mancha, Evita, Miss Saigon, Divotvorný 
hrnec …To jsou jen některé tituly svě-
toznámých muzikálů, v  nichž královna 
české operety Pavla Břínková čerpala pís-
ně pro pořad Muzikálové hity, se kterým 
ve čtvrtek 7. března v 19 hodin vystoupí 
v Městském divadle v Prostějově.

Po boku Břínkové zazpívá Jan Ježek, 
který účinkuje ve Státní opeře Praha, Ná-
rodním divadle či v  Hudebním divadle 
Karlín. Břínková i Ježek obdrželi v minu-
losti za své výkony prestižní ceny ¡ álie 

a jsou to ve svém oboru hvězdy první 
velikosti. Na klavír pěvce již tradičně do-
provází profesor Jiří Pazour.

„Pavla Břínková se netají náklonností 
k  prostějovskému publiku a velmi ráda 
se do města a jeho krásného divadla 
vrací,“ uvedla ředitelka Městského diva-
dla v Prostějově Alena Spurná s  tím, že 
pěvkyně je nejen dokonalou interpret-
kou muzikálových a operetních melodií, 
ale také  profesionálkou, která při svých 
vystoupeních nezapomíná na dokonalé 
převleky, taneční variace a další prvky, 
které k tomuto žánru patří.  -eze-

Vladyka s Holubem: 
šestnáct rolí ve dvou 

Šestnáct rolí ve dvou zvládnou Miro-
slav Vladyka a Radek Holub ve vynika-
jící současné komedii Plný kapsy šutrů. 
Městské divadlo v Prostějově uvede tuto 
úspěšnou a cenami ověnčenou  hru ir-
ské autorky Marie Jones ve čtvrtek 14. 
února v19 hodin na jevišti za oponou. 
Komorní divadelní prostor, do kterého 
se vejde nanejvýš sto diváků,  umožní 
sledovat tento herecký koncert doslova 
jako na dlani.

„Je to jedna z  posledních příležitostí 
vidět toto vydařené představení režisérky 
Jany Kališové. Pražská  Filmová a diva-
delní agentura, která představení uvádí 
převážně v  divadle Rokoko,  se hru po 
jedenácti letech  chystá stáhnout z reper-
toáru,“ uvedla ředitelka Městského diva-
dla v Prostějově Alena Spurná.

Plný kapsy šutrů jsou o � lmování. Na 
irský venkov přijede hollywoodský � lmový 
štáb natočit lacino a s autentickými Irčany 
velko� lm. Všechno kolem pozorují a ko-
mentují dva komparsisté Charlie Conlon 
(Holub) a Jake Quinn (Vladyka). „To je 
ovšem jenom první plán sžíravě ironického 
příběhu o střetu kašírovaného velkosvěta 
velkých prachů kolem � lmování a stále 

ještě chudobného a české mentalitě podi-
vuhodně blízkého lokálsvěta trochu vy-
čůraných Irů,“ napsal  divadelní kritik J. P. 
Kříž a doplnil:  „ Co se děje na jevišti, není 
možné nazvat jinak než zběsile šíleným 
hereckým koncertem. Střípky jednotlivých 
epizod, výstupů a replik, okamžité promě-
ny těch dvou v další postavy, někdy v dialo-
gu s předchozími, jedním slovem strhující. 
Holub i Vladyka prokazují bohatý rejstřík 
výrazových  prostředků.“ -eze-

Maciuchová v Prostějově: 
jako Žena vlčí mák 

Setkání s vynikající českou herečkou 
Hanou Maciuchovou zprostředkuje 
svým divákům v pátek 15. února Měst-
ské divadlo v  Prostějově, které uvede 
představení Žena vlčí mák v režii Jaro-
míra Janečka.

„Je to monolog starší dámy, která pro-
žívá nečekané citové vzplanutí ve věku, 
kdy se většina jejích vrstevnic už dávno 
smířila s  šedí, jednotvárností a osamě-
lostí života. V době tvrdého kultu mládí 
a fyzické krásy, kdy věk a zkušenost jsou 
spíše handicapem, jde o téma velmi aktu-
ální,“ nastínila ředitelka Městského diva-
dla v Prostějově Alena Spurná. 

Hana Maciuchová v rozhovoru pozna-
menala, že ve hře jde o stav duše, který 
ji oslovil svou proměnou: „Je to života 

běh jedné dámy, která od života už nic 
nečeká. Zavřela dveře. Žije poklidný 
život a náhle se s někým setká. Oslovu-
je mě, co se s takovým člověkem stane, 
když v tomto věku potká někoho, kdo ho 
zaujme. Jak se mu zbystří smysly, a jak i 
Marta sama říká, že již zapomněla, co je 
nedočkavost. Jaké to je na někoho čekat. 
Jaká je to radost, sdělovat si s druhým 
zážitky, nebo dostat od muže dárek, a 
jaké to je, když žena dostává dárky čas-
to. Poprvé poznává všechny slasti života. 
Tématem této hry je objevovaný fakt, že 
rozlet duše brzdí stáří.“

Inscenaci Žena vlčí mák uvádí prostě-
jovské divadlo pro předplatitele skupiny 
B, doprodejové vstupenky jsou k dispozi-
ci. -eze-

Kultura - divadlo
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ÚNOR 2013 
7. února v 19 hodin
IMPROPOINT
Otevřená soutěž v  divadelní 

improvizaci. Mohou se zúčastnit 
týmy nejen z řad divadelníků. 

12. února v 19 hodin
KOUPAČKA 
Clément Michel
 „Já neprovokuju! Jenom mám 

jedinej tejden prázdnin za rok 
a nemám chuť jíst levný klobásy 
a chlastat nějaký splašky!“

Tři mladé francouzské páry 
a  jedno mimino na letní dovole-
né. Smích prý prodlužuje život. 
A komu je horko, ať si rozepne ka-
bát.

Hrají:  Karolina Vejmělková, 
Lukáš Kameníček, Vendula Bur-
grová/Veronika Jiříčková, Jakub 
Hyndrich, Johana Kučerová, 
Jakub Krejčí. Režie: Vojtěch Po-
spíšil

14. února v 19 hodin
HOTEL PALERMO 
Štěpán Gajdoš 
„Všichni občas tak trochu ze-

šílíme!“
Autorské hororové představení 

divadla Point vzdávajíc poctu nej-
významnějším dílům tohoto žánru. 
Inspirováno skutečnou událostí.

Scénář: Soubor divadla Point
Hrají: Lukáš Kameníček, Jakub 

Hyndrich, Monika Nevrlá, David 
Krchňavý, Karolína Vejmělková, 
Marek Musil, Alžběta Formano-
vá. Režie: Štěpán Gajdoš

! ! ! PREMIÉRY ! ! !
21. a 23. února v 19 hodin
T E S T O S T E R O N 
Andrzej Saramonowicz
„To znamená, že ony s náma 

vyjebávají za to, že se špatně 
chováme,… my to vůbec ne-
můžeme ovlivnit, protože nám 
to poroučí nějakej zasranej 
hormón …a nakonec, když ony 
dostanou trochu toho testoste-
ronu... tak se chovají stejně jak 
my?“

Sedm chlapů, sedm povah, 
sedm nátur, sedm rozdílných 
hladin testosteronu. Avšak je-

den stejný cíl. Stejná radost 
a  stejná bolest. Muži o  ženách 
a také sami o sobě v drsné ko-
medii, která si ani na svatební 
hostině nebere servítky. 

Nejhorší na světě jsou prý 
ženy... a muži.

Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Pro-
cházka, Vojtěch Pospíšil, Jakub Krej-
čí, Lukáš Kameníček, Jan Šprynar, 
Miroslav Ondra a David Kolba

Režie: Jakub Hyndrich 
Přístupné od 15 let ! ! !
I.  a II. PREMIÉRA

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostějov 

TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec POŘADATEL
1.2. Maturitní stužkovací ples Maturitní stužkovací ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SOŠ Podnikání a obchodu ProstějovSOŠ Podnikání a obchodu Prostějov
1.2. Reprezentační maturitní plesReprezentační maturitní ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov SOŠ průmyslová a SOU strojírenské  PvSOŠ průmyslová a SOU strojírenské  Pv
2.2. Společný ples Cukrovaru Vrbátky  a.s. a Skláren Moravia a.s.Společný ples Cukrovaru Vrbátky  a.s. a Skláren Moravia a.s. Městské divadlo v Prostějově Prostějov Cukrovar Vrbátky
2.2. Maturitní plesMaturitní ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Reálné gymnázium Prostějov
2.2. Ples SDH LipováPles SDH Lipová Kulturní dům Lipová Lipová SDH Lipová
2.2. Ples Spolku Plumlovských nadšenců Ples Spolku Plumlovských nadšenců Sokolovna Žárovice Žárovice Spolek Plumlovských nadšencůSpolek Plumlovských nadšenců
2.2. Společenský plesSpolečenský ples Sokolovna Určice Určice Obec Určice
2.2. Velký sportovní plesVelký sportovní ples Sokolovna Čechovice Čechovice TJ Sokol Čechovice
2.2. Školní plesŠkolní ples Sokolovna Dubany Vrbátky KPŠ Vrbátky
2.2. Hanácký bálHanácký bál Kulturní dům Kralice Kralice Klas Kralice
8.2. Maturitní plesMaturitní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SOŠ Automobilní Prostějov
8.2. Charitativní plesCharitativní ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Sdružení pomáháme tancem
9.2. Hasičský plesHasičský ples Sokolovna Ptení Ptení SDH Ptení
9.2. Hanácký bálHanácký bál Kulturní dům Kralice Kralice Klas Kralice
9.2. IV. Společenský plesIV. Společenský ples Restaurace Haná Prostějov Ty¤ oCentrum Olomouc o.p.s., region.Ty¤ oCentrum Olomouc o.p.s., region.

10.2. Dětský karnevalDětský karneval Sokolovna Ptení Ptení SDH Ptení
15.2. Obecní ples Obecní ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice Obec Mostkovice
16.2. Skautský plesSkautský ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Děti přírody
16.2. Zámecký plesZámecký ples Sokolovna Žárovice Žárovice Klubové zařízení Plumlov, p.o.Klubové zařízení Plumlov, p.o.
16.2. Maškarní bálMaškarní bál Sokolovna Smržice Smržice Sokol Smržice
16.2. Divadelní plesDivadelní ples Sokolovna Němčice n/H Němčice n/H DS Na Štaci
16.2. Společenský plesSpolečenský ples Sokolovna Určice Určice TJ Sokol Určice
16.2. Velký sportovní plesVelký sportovní ples Sokolovna Čechovice Čechovice TJ Sokol Čechovice
22.2. Hanácké bálHanácké bál Městské divadlo v Prostějově Prostějov Mánes
22.2. Reprezentační ples školy a Klubu přátel GJWReprezentační ples školy a Klubu přátel GJW Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov GJW Prostějov
22.2. Fotbalový plesFotbalový ples Kulturní dům Kralice Kralice Fotbalový klub RELAX 
23.2. Poslední lečPoslední leč Městské divadlo v Prostějově Prostějov Vojenské lesy Plumlov
23.2. XIX.  Zemědělsko - potravinářský plesXIX.  Zemědělsko - potravinářský ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Agrární komora Prostějov
23.2. Obecní ples Obecní ples Sokolovna Dubany Vrbátky Obec Vrbátky
23.2. Myslivecký plesMyslivecký ples Sokolovna Němčice n/H Němčice n/H Myslivecký spolek Němčice n/HMyslivecký spolek Němčice n/H

 PLESY na prostějovsku  Únor 2013

 Ilustrační foto divadla POINT.
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21. 2. V 18.00 HODIN PŘEDNÁŠKA 
„KOSMOLOGIE NA PRAHU TŘETÍHO TISÍCILETÍ“   

V posledních letech se kosmologie stala legitimní součástí fyzi-
ky, jak o tom svědčí i rostoucí počet Nobelových cen za ni udě-
lených. Nedávno vyšla nová monogra� e Relativistic Cosmology, 
kterou napsali významní kosmologové Ellis, Martens a MacCal-
lum. Přednáška seznamuje s nejnovějšími výsledky a perspek-
tivami kosmologie, jak se jeví autorům knihy. Přednáší: prof. 
RNDr. Jan Novotný, CSc. (*1944), Ústav fyzikální elektroniky, 
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno. E-mail: 

novotny@sci.muni.cz. Fyzik, � losof, publicista (např. viz Listy – časopis pro politic-
kou kulturu a občanský dialog), překladatel, žije v Brně. Vstupné dospělí 40 Kč, děti, 
studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

11. – 17. 2. PRÁZDNINOVÝ ASTRONOMICKÝ TÝDEN 
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 
- ve středu v 15.30 na pohádku pro děti, 
-  každé odpoledne ve 14.00 hodin na pozorování 

Slunce. Nutnou podmínkou pro konání pozorování 
je bezmračná obloha.

-  každý večer v 18.30 hodin na pozorování hvězdné 
oblohy dalekohledy. Navíc i ve středu v 17.30 hodin. 
Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bez-
mračná obloha.

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

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
-  POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o celém 

ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 14.00 do 15.00 hodin
-  VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKO-

HLEDY se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 21. 2. – večerní 
přednáška), o celém ASTRONOMICKÉM TÝDNU, vždy od 18.30 do 19.30 
hodin a každou středu od 17.30 hodin. 

Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut 
před koncem otevírací doby. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři 
a invalidé 10 Kč. 

PRÁZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ (5 – 11 let) 
SLUNEČNÍ SOUSTAVA
11. 2. v 10.00 hodin – Měsíc a hastrman.  Povídání o fázích Měsíce. 
12. 2. v 10.00 hodin – Co hvězdář nevěděl. Povídání o Slunci nejbližší planetě, o 
Merkuru.
13. 2. v 10.00 hodin – Jak vojenský bubeníček zachránil svět. Povídání o planetě Mars.
14. 2. v 10.00 hodin – Stalo se nestalo. Povídání o sluneční soustavě.
15. 2. v 10.00 hodin – Kometa Žaneta. Povídání o kometách. 
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. 

O PRINCI SATURNOVI A JEHO PRSTÝNKU
Každou únorovou středu od 15.30 hodin pohád-
ka. Saturn je mladý, lehkovážný princ a jeho mat-
ka si přeje, aby se oženil. Královna uspořádá ples 
a pozve mnoho princezen, ze kterých si princ má 
vybrat nevěstu. Ale jak to nakonec dopadne? Pla-
netu Saturn i s prstenci najdeme na oběžné dráze 
okolo Slunce. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studen-
ti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

17. 2.  V 15.00 HODIN, NEDĚLNÍ 
SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 20012/13 
„SLUNEČNÍ SOUSTAVA“ – TRPASLIČÍ 
PLANETY
Soutěži bude předcházet povídání o dalších 
členech sluneční soustavy, o trpasličí planetě 
Ceres a plutoidech. Vstupné dospělí 40 Kč, 
děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 
20 Kč. 

XXI. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti. Schází se každou středu v 16.30 hodin. Obsahem 
únorových setkání bude seznámení se sluneční soustavou. Za bezmračné ob-
lohy doplněno pozorováním Měsíce, planet a souhvězdí. Pololetní klubový 
poplatek 200 Kč.

XLII. ROČNÍK KLUBU gemini
Členem klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 10 - 20 let, koho 
láká poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových 
programů z astronomie. Termíny setkání členů klubu: 7. a 28. 2. v 16.30 hodin, 21. 
2. v 18.00 hodin a 15. i 16. 2. v 18.30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 
400 Kč a platí se předem, nejpozději při první návštěvě klubu.

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

Výstavy /expozice jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v  tom 
případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je 
vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Druhou, třetí 
a čtvrtou výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena.

Prostějovská HVĚZDÁRNA  Tel.:582 344 130 

V Radničních listech 2013 se 
na tomto místě každý měsíc ob-
jeví v  abecedním pořadí jeden 
astronomický pojem. A lze v ta-
kovémto případě vůbec začít ji-
nak, než pojmem „astronomie“? 
Zvláště, když i v  dnešní době 

mnoho lidí stále chybně klade 
rovnítko mezi pojmy astrono-
mie a astrologie (hvězdopravec-
tví)? Zvláště, když i v dnešní době 
existují na této planetě skupiny 
lidí sdružujících se do spolků 
přátel ploché Země?!

Astronomie, řecky αστρονομία 
je složenina z άστρον (astron) 
hvězda a νόμος (nomos) zákon. 
Českým ekvivalentem tomuto 
pojmu je slovo hvězdářství. Je to 
tedy věda o vesmíru a vesmírných 
tělesech. Patří k vědám nejstarším, 
rozvíjet se začala už ve starověku. 
Její rozvoj příznivě ovlivňoval vznik 
nových přístrojů i technologií, ale 
také pokroky ve fyzice, matematice 
a chemii.  Obrovský potenciál do 
zkoumání vesmíru vnesla v moder-
ní době raketová technika a s ní spo-
jený kosmický výzkum, díky němuž 
se naše znalosti o stavbě a vývoji 
vesmíru nesmírně prohloubily.

Klasická astronomie se zabý-
vala a zabývá určováním poloh 
nebeských těles a lze říci, že prá-
vě toto byly prvopočátky astro-
nomie vůbec. Poznatky tohoto 
druhu byly využívány např. při 
navigaci a při měření času. Od 
určení poloh nebeských těles 
nebylo daleko ke zkoumání je-

jich pohybů, především planet. 
Naši předkové obklopení zdánlivě 
nekonečnými oceány nad nimiž 
se klenula neméně nekonečná 
obloha, se domnívali, že jejich svět 
sestává z  ploché Země, okolo níž 
všechna nebeská tělesa obíhají. Už 
v  roce 340 př. n. l. Aristotelés ve 
svém díle O nebi dokázal, že tvar 
Země musí být kulatý. Jeho úvaha 
byla prostá. Pozoroval totiž pečlivě 
úkaz zvaný úplné zatmění Měsíce 
a viděl, že stín Země na Měsíci je 
při zatmění vždy kulatý. Aristote-
lés se pak pokoušel určit i velikost 
Země, její průměr však odhadl na 
dvojnásobek průměru skutečné-
ho. V tzv. aristotelovském modelu 
Země stojí a Měsíc se Sluncem a 
hvězdami krouží kolem ní, a to po 
kruhových drahách. Ve 2. století 
našeho letopočtu Ptolemaios stavěl 
Zemi také do středu a další objekty 
nechal obíhat kolem ní ve sférách. 
Takové představě nebo modelu 
říkáme zeměstředný neboli geo-

centrický a ukázal se být chybným. 
A až roku 1514  navrhl Mikuláš Ko-
perník nový model, ve kterém bylo 
ve středu soustavy Slunce a planety 
obíhaly kolem něj po kruhových 
drahách. Takovému modelu říká-
me sluncestředný neboli heliocen-
trický. Koperníkem předpokládané 
kruhové dráhy planet však nebyly 
plně v souladu s praktickými pozo-
rováními. Johannes Kepler zaměnil 
kruhové dráhy planet za eliptické, 
čímž bylo dosaženo souladu s po-
zorovanými polohami těles. 

Poznámka: Astrologie je středově-
ká nauka domnívající se, že z posta-
vení a planet na obloze v okamžiku 
příchodu člověka na svět, lze určovat 
jeho osud. Je pravdou, že ve středově-
ku byl téměř každý hvězdář zároveň 
astrologem, ale to proto, že právě a 
jen tato práce byla tehdy skvěle ho-
norována. Což v  plné míře platilo 
např. i pro Keplera, autora dodnes 
platných zákonů o pohybu planet, 
dvorního astrologa císaře Rudolfa II.

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - A

Kultura - hvězdárna 
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Tak dlouho se chodí se 
džbánem pro vodu, až se ucho 
utrhne, neboli pohár trpělivos-
ti přetekl. Tak by se asi dal nej-
lépe vyjádřit fakt, že nelze do 
nekonečna tolerovat dluhy čte-
nářů. Mnoho lidí spoléhá na to, 
že knihovna je mírumilovná a 
přátelská instituce. To sice ano, 
ale jen pokud se čtenáři chova-
jí podle pravidel. V  době, kdy 
může občana potkat exekuce za 
nezaplacenou popelnici, jsme 
se pokoušeli po dobrém přimět 
naše čtenáře, aby včas vraceli 
knížky. Nejen proto, aby se tak 
vyhnuli „pokutám“ za pozd-
ní vrácení, ale zejména kvůli 
ostatním čtenářům, kteří na 
knížky čekají. Na některé tituly 
se musí čekat až několik měsí-
ců jen kvůli sobeckému jedná-
ní několika jedinců. Na jednu 

stranu nás těší, že 
máme kníž-
ky, o které 
je tak vel-
ký zájem. 
Na straně 
druhé by si 
ovšem měli ti, 
kdo knížky blo-
kují doma, uvě-
domit, že kvůli nim si je už 
nikdo jiný nemůže půjčit.

Ve snaze zajistit co největší 
komfort čtenářům, kteří mají 
zájem o tuto službu, zasíláme tzv. 
předupomínky. A to buď formou 
sms nebo e-mailem. Je možné si 
výpůjční dobu prodloužit po te-
lefonu nebo na čtenářském kontě 
www.knihovnapv.cz . Zde může 
někdo namítnout, že starší ge-
nerace nepoužívá tyto moderní 
komunikační formy. Dejme 

tomu. Jenže 
p r o b l é m 
nevracení 

knížek se 
této generace 

téměř netýká. 
Přes všecky 

naše snahy (za-
sílání upozornění 
výše uvedenými 

formami) jsou stále tací, kteří 
nereagují a mají pocit, že vše pů-
jde do ztracena. S novým rokem 
přichází tedy první žaloby na 
naše dlužníky. Věřím, že obál-
ka s  modrým pruhem přiměje 
k  vrácení knih většinu našich 
čtenářů. A na závěr ještě jedno 
přísloví. Přátelé buďme, dluhy si 
plaťme. V  roce 2013 Vám přeji 
jen vše dobré. Aleš Procházka

ředitel Městské knihovny 
Prostějov 

Knihovně došla trpělivost

Kdo napsal Maryšu a kdo 
je autorem Psa Baskervilské-
ho? Jak se vlastně jmenuje 
Gogol křestním jménem a 
odkud přijel Revizor? Kolik 
dětí měla Babička? I na tako-
vé otázky odpovídali soutěží-
cí druhého kola Audiostopu. 
V  soutěži, kterou vymyslel, 

připravil i moderoval Jaroslav 
Knejp, se na rozdíl od oblíbe-
ného televizního videostopu 
poznávaly ukázky z  audiok-
nih – tedy z  knih načtených 
na CD. Na hudebním oddě-
lení prostějovské knihovny 
jich na čtenáře (nebo vlastně 
posluchače) čeká víc než ti-

sícovka. Tentokrát se Audi-
ostop konal v  rámci setkání 
Senior klubu a účastnili se ho 
nejen senioři, ale také klienti 
prostějovského Ty¤ ocentra. 
Výborně se bavili jak soutěží-
cí, tak také diváci, takže Audi-
ostop se možná dočká dalšího 
pokračování.

Každoročně se nejen v Praze, 
ale i v dalších městech České re-
publiky koná mezinárodní festi-
val dokumentárních � lmů o lid-
ských právech Jeden svět, který 
pořádá společnost Člověk v tísni. 
V současnosti je to největší do-
kumentární festival s tematikou 
lidských práv na světě.   Projekt 

Promítej i ty! je vlastně distri-
buční program, který umožňuje, 
aby se kvalitní dokumen-
tární � lmy po skonče-
ní festivalu dostaly i 
k  dalším divákům 
po celé České re-
publice. Ve středu 
27. února budete 

mít možnost v Městské knihov-
ně vidět dva � lmy z tohoto fes-

tivalu. Film Manželka za 
50 ovcí je příběhem 

šestnáctileté Sabe-
re z Afghánistánu, 
která se stala obětí 
tradice obchodu 
s  manželkami o 

generace mladšími 
– má být vyměněna 

za stádo ovcí. Ve snímku 
Tři dary se dokumentaristka 
Erika Hníková vydala po sto-
pách české pomoci v  Afghá-
nistánu. Na příběhu tří rodin, 
kterým Člověk v tísni pomáhá 
zajistit stabilní zdroje příjmů, 
ukazuje, jak může život rodiny 
ovlivnit darované hejno slepic, 
tkalcovský stav nebo včelí roje. 
Nenechte si ujít tyto zajímavé 
dokumenty, vstup je volný.

Promítej i ty!

Audiostop podruhé
Snímek z filmu Manželka za 50 ovcí.

Kultura - knihovna
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Základní umělecká škola 
Vladimíra Ambrose v Prostějově

Kravařova 14, telefon: 582 406 050   

ÚNOR  2012
HUDEBNÍ OBOR :

21.2. 2012  sál ZUŠ   9.00 hod.
Okresní kolo soutěže ZUŠ Komorní hra s převahou de-

chových nástrojů

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka – Kravařova ul.od 10.1. do 28.2. 2013
Výstava studentských prací „ Ostravské trio „ 
Své práce představí Markéta Krupíková, Dita Langerová a 

Markéta Slámová

Kultura  - akce

Víra ve Starém
a novém zákoně
Za velkého zájmu občanů 

města Prostějova se uskutečni-
la přednáška na téma „Víra ve 
Starém a Novém zákoně“. 

Přednášejícím byl Doc. 
¡ Dr.Petr Chalupa ¡ Dr.

Ve svém poutavém vyprávění 
nám přiblížil „Starý zákon“, kte-
rý napsán v sedmém století před 
naším letopočtem. Byl napsán 
hebrejsky a částečně aramejsky.

Nový zákon byl napsán již 
v řečtině. Bible je složená ze 

Starého a Nového zákona je to 
nejpřekládanější kniha na světě. 
Byla přeložená do 600 jazyků a 
do 127 zemí světa.

U nás se první překlad 
Bible uskutečnil 26.října 883 
sv.Cyrilem a sv.Metodějem.

Nejvýznamnějším a nejzná-
mějším českým překladem je 
Bible Kralická /1579 - 1594/.

V současné době si může-
me Bibli přečíst i na internetu.
  -vp-

Přednášky Moravskoslezské
 křesťanské akademie

6. února 2013 
ing.S.L.D. Pavel Kopeček 
-  současná sakrální 

architektura v ČR.

20. března 2013 
pplk.Václav Adam 
-  poutavá přednáška 

o cestě do Lurd 
/Francie/

17. dubna 2013 
PhDr.Hana Bártková 
-  Prostějovská křesťanská 

literatura

24. května 2013 
Ludvík Benýšek 
- Exkurze do historické budo-

vy fary v Mostkovicích, zaměře-
ná na vzpomínku  preláta Cinka.

Přednášky se konají v budově 
CMG v Prostějově, Komenské-
ho ul.17,vždy v 17.45 hod. Na 
exkurzi v Mostkovicích se sejde-
me ve 14 hod. před budovou 
kostela v Mostkovicích.

Přednášky se konají za 
podpory města Prostějova.

 Dr. Karel Kotyza, 
 předseda regionu

MIMOŘÁDNÉ  PROHLÍDKY 
RADNIČNÍ VĚŽE:

S VYSVĚDČENÍM NA VĚŽ 

1. února 2013  9:00 hod.  10:00 hod. 
  11:00 hod. 13:00 hod.
  14:00 hod.

Výstup na radniční věž nejen pro školáky

JARNÍ PRÁZDNINY

11. - 15. února 2013 denně   9:00 hod.  
  10:00 hod. 11:00 hod. 
  13:00 hod. 14:00 hod.

Únorová 
promenáda

Divadelní spolek Historia 
ve spolupráci s  Klobouko-
vým klubem a Okrašlovacím 
spolkem města Prostějova 
srdečně zvou na další – úno-
rovou promenádu, která se 
uskuteční   opět   třetí neděli 
v únoru – 17. unora ve 14.00 
hodin.  -ič-
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VÝSTAVY
do 3.2.   Jan Preisler – malíř melancholické touhy
Retrospektivní výstava malíře, gra� ka a ilustrátora, který je svou tvorbou 

s Prostějovem velmi významně spjat. Rozsáhlá kolekce obrazů bude návštěvní-
kům představena zápůjčkami z mnoha českých muzeí a galerií. Výstavou Jana 
Preislera pokračuje Muzeum Prostějovska v  cyklu představování vynikajících 
osobností  českého výtvarného umění. 

do 3.2. 2013 Kočárek v průběhu staletí
Bohatá kolekce historických kočárků, ve kterých se vozily děti, panenky a 

medvídci, ze soukromé sbírky Miroslavy Pecháčkové.  
12.2. – 31.3. vernisáž 12.2. 
v 16 00 hodin Všichni jsme stvořeni z lásky (erotismus nebo sexualita)
Mezinárodní surrealistická výstava, pořádá česká surrealistická skupina 

STIR UP
12.2. – 31.3. vernisáž 12.2. v 16 hodin
  Menažérie
  Obrazy Vladimíra Svobody
Retrospektivní výstava děl známého brněnského malíře Vladimíra Svobody, 

pro jehož dílo je typické používání malířské techniky shodné s technikou gotic-
kých deskových obrazů.

14.2. v 17 hodin Za tajemstvím střepu
  Pravěké dějiny Prostějovska
Slavnostní otevření nově vybudované archeologické expozice

MUZEJNÍ PODVEČER
7.2. v 17 hodin  Vážné i nevážné povídání T. Vincence a jeho hostů nad 

knihou 100 let prostějovského hokeje
26.2.  v 16.30 hod. Cyril a Metoděj na Velké Moravě
  Jak to vlastně před 1150 lety bylo
Přednáška prof. PhDr. Miloslava Pojsla z Cyrilometodějské teologické fakulty 

UP Olomouc 

ŠPALÍČEK,  Úprkova 18

17.1. – 10.3.   100 let prostějovského hokeje
Výstava mapující 100 letou historii jednoho z nejpopulárnějších sportů v na-

šem městě, která vznikla podle stejnojmenné publikace T. 
Vincence.

14.2. – 7.4. Jak semena putují krajinou 
Výstava přibližující cesty rostlin prostřednictvím mikro-

fotogra� í semen rostlin různých tvarů a barev chráněných 
a ohrožených rostlin Krkonoš, pořízených jako dokladový 
materiál k  projektu Banka semen. Mikrofotogra� e doplňují 
snímky mateřských rostlin přímo v  terénu. Výstavu doplní 
program určený dětem MŠ a ZŠ, ve kterém poznají semena 
nejznámějších rostlin.

K této výstavě, která bude instalována ve Špalíčku od 14.února do 7.dubna 
2013 je připraven program pro mateřské školy a první stupeň základních škol.

Zájemci se mohou přihlásit Mgr.Janě Hanusové.
Kontakt: e mail : jslezackova@seznam.cz, telefon: 582 330 991

MUZEUM PROSTĚJOVSKA 
V PROSTĚJOVĚ, p. o.

 ÚNOR 
www.muzeumpv.cz, hlavní budova muzea, nám. T.G. Masaryka 2

Termín Hodina Tématické zaměření setkání  Lektor

 12.2.2013 14.00 Jak si pomoci od bolestí páteře Vlasta Krejčí
  Automobilizační cvičení rehabilitační pracovnice
  (s sebou: oblečení a přezutí 
  na cvičení)
19.2.2013 14.00 Dechové a protahovací cvičení Pavla Glocová
  (s sebou : oblečení a přezutí  cvičitelka
  na cvičení) 
26.2.2013    13.30 Hrátky s pamětí Zdeňka Adlerová 
  Sedm divů světa  odborná lektorka
  – Skalní město Petra
Všechny přednášky AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v  prostorách OS LIPKA, 
Tetín 1, II. patro. Těšíme se na vaši návštěvu.

OS Lipka nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ

Kultura
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Naleznete zde autorská díla, obrazy, 
gra� ky, sklo a keramiku. V současné době 
probíhá autorská prodejní výstava malíře 
Jana Svobody z Radňovic. Jsou zde také 
díla Jiřího Škodáka z Rousínova, Jitky 
Brunové Lachmanové z Olomouce, Lenky 
Horňákové Civade, rodačky z Prostějo-
va nyní žijící v Provence. Pískované sklo 
od pana Žampacha z Uherského Brodu, 
hutní sklo pana Svobody od Žďáru nad 
Sázavou. Dřevěné sochy Vikiho Odstrčila 
z Brna. Umělecké kování řeckého umělce 
Delistathis. Gra� ka Petera Šobra z Pros-
tějova, Marty Zatloukalové z Prostějova. 
Malované hedvábí Jitky Jarmarové z Kro-
měříže. K vidění je i keramika Marcely a 
Zdeňka Palíškových z Křenůvek, skleněné 
vitráže Milana Šandy, zvonky z Brodku u 
Přerova a další.

Otvírací doba úterý - pátek  od 10 do 17 
hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin.

adresa: Galerie N7, Netušilova 7, Prostě-
jov

Aktuální nabídka na měsíc únor:
V pondělí 11.2. 2013  proběhne zahájení 

výstavy keramiky setkáním s autory, Marce-
lou a Zdeňkem Palíškovými. Výstava bude 
trvat do 8.3.2013. 

Živé malování na hedvábí, Live Art se 
uskuteční v sobotu 16. února 2013 od 10 ho-
din do 13. hodin. Malovat na hedvábí bude 
malířka Jitka Jarmarová, kaligra� i a náušnice 
bude tvořit Japonská umělkyně Nao Higano.
 Helena Žáková

Galerie N7 zve:
Kultura - výstavy 
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 70 let  Marta Dostálová, Miroslav Štěrba, Jiří Proser, Jan Trávníček, 
Jiří Círek, Jitka Vitásková, Zdenka Crháková, Stanislav 
Kalvoda, Svatava Kavičková, Zdeňka Bečičková, Ludmila 
Fojtíková, Vítězslava Petrželová, Josef Kvarda, Zdeněk 
Labounek, Jaroslav Mlčoch, Jiřina Raifová, Marie Řezáčová, 
Josef Kuchař, Zdeněk Zatloukal, Anna Králíková, Miloslav 
Krejčí, Miroslav Michalec, Anna Kaprálová, Zdeněk Kadlec, 
Oldřiška Jedličková, Jiří Zápařka, Milada Horáčková, 
MiladaŠimková.

75 let  Ernest Hains, František Kohoutek, Ludmila Trojanová, 
Eva Nedělníková, Jana Opluštilová, Jaroslava Pilařová, 
Julie Chytilová, Ivo Klemeš, Marie Ustrnulová, Jaroslav 
Macháček, Jiří Šup, Marie Sedláčková.

 80 let  Květoslava Fiedlerová, Marie Spurná, Jiřina Jandelková, 
Miroslav Piroutek, Josef Čulík, Eva Jakubcová, Jindřich 
Ftačník, Ludmila Losová, Eva Sedláčková, Václav Fojtík, 
Ludmila Šusterová, Jarmila Kratochvílová, Františka 
Fajstlová, Drahoslava Profantová, Jiřina Tomanová, Karol 
Červienka. 

 85 let  Doubravka Bučková, Jaroslav Vincourek, Adéla 
Sonnewendová, Vlasta Kolářová, Jan Tylšar, Květoslava 
Sklenářová, Naděžda Surmová, Milan Neckař. 

 90 let František Král, Věra Nedělníková, Františka Sklenářová, 
Růžena Pospíšilová, Karel Volena, Anna Kyrová. 

 91 let  
Mojmír Gregor, Anna Koníčková.

 92 let Anežka Krasavinová, Milada Benešová, Růžena Hrůzová, 
Jarmila Bastlová, Josef Svoboda, Dobroslav ¡ iel. 

 93 let Věra Vrtalová. 

 94 let Miroslav Hejduk, Eliška Dočkalová. 

 98 let Anna Pluháčková. 

100 let Stanislava Páleníková. 

Blahopřejeme

Svědkové Jehovovi,  sál  Království, Husovo náměstí 43: 
- přednášky v neděli v 9.00 hodin, od 9.30 rozbor Strážné věže; 
studium Bible a teokratická škola probíhá vždy ve čtvrtek od 18.00 
hodin.

Apoštolská církev Prostějov,  DS – Vrahovická 83:
- bohoslužby v neděli v 9,30 hodin (mimo 1. neděli v měsíci)

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

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

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

ostatní neděle vždy v 10,00  hodin
Českobratrská církev evangelická, Kollárova ul.:

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

Pravoslavná církev Prostějov, Demelova 2: 
- bohoslužby v neděli v 10,00 hodin

V měsíci lednu oslavili  svá jubilea 
tito občané města a příměstských částí:

PLÁN ČINNOSTI NA I.POLOLETÍ ROKU 2013
 TERMÍN  AKCE  PROGRAM
 ÚNOR 7.2.  Výbor  Organizační věci
  14.2.  Přednáška  Starý Prostějov, pan Valda

 BŘEZEN 7.3.  Výbor  Zajištění akcí na II.pololetí
  14.3.  Přednáška  Sbohem maminko - paní Suchánková

 DUBEN 4.4.  Výbor  Příprava II.pololetí.
  14.4.  Přednáška  Co to jsou čakry, Mgr.Halouzková

 KVĚTEN 9.5.  Výbor  Příprava na oslavu.
  16.5.  Oslava   Den matek.

 ČERVEN 6.6.  Výbor  Hodnocení za I.pololetí
  20.6.  Cestopis  Po Skandinávii, p. Venzara

DALŠÍ INFORMACE:

Výborové schůze se konají v místnosti Domovinky na Tetíně č.1 
v 13.30 hod.
Besedy a ostatní akce pro všechny členy se konají vždy ve 14.00 
hod. v přednáškovém sále Národního domu.
Zájezdy do divadel, vycházky, vlastivědné zájezdy a jiné akce bu-
dou vždy projednány na společných besedách.
Případné změny si výbor vyhrazuje. Výbor organizace

SENIOŘI PROSTĚJOVA o.s.

Pořad bohoslužeb římskokatolická farnost  
Povýšení sv. Kříže Prostějov

Kostel Povýšení svatého kříže  Filipcovo nám. Prostějov
denně kromě středy - 8.00  a 18.00 hod. (dětská mše  čtvrtek večer)
sobota - 8.00 hod., neděle - 7.30  a  10.30 hod.

Kostel Sv. Jan Nepomuckého  (u Milosrdných), Svatoplukova ul.
sobota - 17.00 hod.,  pátek – 7.15 hod. (mimo letní prázdniny)

Kostel Sv. Cyrila a Metoděje Brněnská ulice, mše svaté
středa – 17.00 hod., neděle - 9.00 hod. (setkání společenství dětí a 
rodin Sedmikrásek)

Kostel Sv. Josef  (Krasice)
mše svatá v neděli (mimo prázdniny) - 18.00 h. (v zimním období 
v 17.00 hod.)
čtvrtek v 17.30 hod.Jednou za 14 dní je to mše s dětskou kate-
chezí.  (pro děti bez omezení věku.)

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla
- každý den kromě úterý v 6:30 a v 18:00 
(v letním období – v době platnosti letního času v 18:30)
- v neděli v 9:00 a v 18:00 
(v letním období – v době platnosti letního času v 18:30)

Přehled bohoslužeb církví v Prostějově:
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Cipísek oslaví v únoru
už 14. narozeniny

V současné době navště-
vuje MC Cipísek - komunitní 
centrum pro rodinu v Prostě-
jově   denně kolem 45 dětí a 
stejný počet dospělých. Kro-
mě denních programů pro 
rodiče s dětmi od miminek 
po předškoláky Cipísek na-
bízí rodinám kurzy a besedy 
o rodičovství, partnerství a 
komunikaci, psychologické 
i právní poradenství, besedy 
pro sólo rodiče, kurzy první 
pomoci, kreativní večery i 
řadu jednorázových akcí pro 
celé rodiny.

Letos v únoru Cipísek oslaví 
už 14 let své činnosti v Prostě-
jově. V narozeninových osla-
vách nebude chybět tradiční 
karneval pro rodiče s dětmi v 
Národním domě ani naroze-
ninový týden, který probíhá 
přímo v centru pro všechny 
návštěvníky.

Celou dobu činnosti MC 
Cipísek podporuje i statutární 
město Prostějov a MC věří, že i 
v letošním roce město podpoří 
veřejně prospěšné služby, které 
Cipísek mladým rodinám po-
skytuje.  -mc-

Program MC Cipísek únor na téma Slavíme narozeniny
Na všechny programy MC Ci-
písek je potřeba se z kapacit-
ních důvodů přihlásit předem.
 

Karneval pro rodiče s dětmi 
tradiční karneval k výročí založení 
MC Cipísek v Národním domě
úterý 26.2., pro předem přihlá-
šené
 

Narozeninový týden
Cipísek slaví 14.narozeniny

18.2.-22.2. narozeninový pro-
gram ve všech skupinách

Kreativní večer-
Sladké pokušení- báječné dortíky
Zajímá Vás pečení a zdobení 
dortů? Přijďte načerpat ná-
pady, zkušenosti a vyzkoušet 
zdobení. 
Úterý 19. 2. v 18 hodin
 
Kurzy efektivního rodičovství
Jak porozumět dětem a sami 
sobě, jak zvládat výchovné situ-
ace, jak vybudovat dobrý vztah 
s dětmi. Kurz o výchově a ko-
munikaci v rodině pro rodiče 

dětí všech věkových kategorií. 
Podvečerní nebo sobotní kurz. 
Zahájení po naplnění kurzu. 
Proběhnou kurzy základní i 
pokračovací.
 

Individuální psychologické 
poradenství

Poradenství s psycholožkou dle 
objednání.
 
Individuální právní konzultace
Právní minimum pro rodinu- 
konzultace s právničkou dle ob-
jednání.
 

Odpolední herny pro rodiče 
a prarodiče s dětmi do 5 let

vždy v pondělí a ve středu 15.00-
17.00 / Na tyto herny není potře-
ba se hlásit předem.
 
Termíny, přihlášky a bliž-
ší informace v MC nebo na 
www.mcprostejov.cz
www.facebook.com/
cipisekprostejov, e-mail: 
mcprostejov@centrum.cz

MC Cipísek - komunitní centrum pro rodinu

Celkem 951 dětí, z  toho 
470 chlapců a 481 děvčátek, 
přinesl v loňském roce čáp do 
Nemocnice Prostějov, která je 
členem skupiny AGEL. Mezi 
novorozenci bylo celkem 11 
dvojčátek. Na své první letoš-
ní miminko v  prostějovské 
nemocnici zatím zdravotníci 
čekají. 

Nejplodnějším měsícem byl 
v loňském roce srpen, kdy se na-
rodilo 93 dětí. Nejméně mimi-
nek pak přišlo na svět v březnu, 
kdy zdravotníci pomohli na svět 

65 novorozencům. Maminky 
volily pro své ratolesti přede-
vším tradiční česká jména. Mezi 
nejčastější jména, která rodiče 
vybírali pro holčičky, patřila Na-
tálie, Eliška, Tereza, Adéla. Mezi 
chlapci pak převládali Jakubové, 
Janové, Tomášové, Lukášové, 
Matyášové, Vojtěchové a Šimo-
nové. Prostějovští zdravotníci 
však pomáhali na svět také dě-
tem, které rodiče pojmenovali 
netradičně - například malé 
Lenotýně, Leile, Zitě či Izabele. 
Mezi exotickými chlapeckými 

jmény pak byl například Juliano, 
Johan, Herbert či Brian.

Součástí prostějovské po-
rodnice jsou tři samostatné, 
klimatizované porodní boxy s 
úplným sociálním zázemím, k 
vybavení patří porodní vana a 
polohovatelná porodní lůžka. 
Již v prosinci 2005 získalo zdra-
votnické zařízení za podporu 
zdravého vývoje novorozenců 
a propagaci kojení významné 
ocenění Baby Friendly Hos-
pital - „přátelsky nakloněná k 
dětem“.

V NEMOCNICI PROSTĚJOV SE V LOŇSKÉM 
ROCE NARODILO 951 DĚTÍ Vojtěch Reichl

Valerie Tomigová
Eliška Hutníková
Nela Kubenová
Mia Ella Umlauf
Helena Kajtárová
Eliška Maráková
Karel Hála
Sarah Starzyková
Nina Alexy
Linda Marko
Pavel Horák
Nina Janošíková
Jonáš Eder
Vojtěch Dokládal
Lukáš Lalík

Adam Dadák
So� e Swiatková
Martin Žilka
Filip Németh
Dominik Vančura
Anna Večeřová
Samuel Michalík
Patricie Dolečková
David Pišťák
Sophia Batíková
Kristýna  Nenálová
Laura Sedláčková
Lucie Jenešová
Aneta Sedláčková
Matěj Průdek
 -red-

Seznam dětí přivítaných 
dne 13.12.2012

Společnost
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9. 2. 2013 sobota 10.00
ART ECON Střední škola, Husovo nám. 91,  
Prostějov, 1. NP, multimediální posluchárna
 

TRADIČNÍ USUIHO REIKI – III. STUPEŇ
Po krátkém úvodu o možnostech práce s mis-
trovským stupněm REIKI je provedena  inici-
ace na mistrovský symbol tradičního Usuiho 
REIKI. Následuje celodenní seminář, při němž 
se naučíte pracovat s technikami a postupy to-
hoto mimořádně účinného stupně REIKI.
Získáte diplom a manuál. Samozřejmě ti, kte-
ří již absolvovali III. stupeň u Dr. Hodka nebo 
Mgr. Frantise mohou přijít na opakování. 

23. 2. 2013 sobota 10.00
ART ECON Střední škola, Husovo nám. 91, 
 Prostějov, 1. NP, multimediální posluchárna 

TRADIČNÍ USUIHO REIKI – I. STUPEŇ
Přibližně hodinová prezentace o REIKI, potom 
iniciace a následuje seminář  o práci s energií 
REIKI s průběžným procvičováním jednot-
livých technik (převážně kontaktních), které 
jsou součástí výuky prvního stupně. Iniciace 
(naladění) probíhá  vždy individuálně.
Získáte diplom a manuál. Samozřejmě ti, kteří 
již absolvovali I. stupeň u Dr. Hodka nebo Mgr. 
Frantise mohou přijít na opakování. 

Přihlásit se můžete na mailové adrese na asociace@reikimorava.cz přes web.
Na výše uvedené akce vás srdečně zvou členové Rady ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.

ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.
web: www.reikimorava.cz 
IČ: 22902881,  tel: 00 420 582 336 195, 
mob: 00 420 608 707 122 
e-mail: asociace@reikimorava.cz

VZDĚLÁVACÍ AKCE

Prostějovská veřejnost již 
zaznamenala, že začátkem lis-
topadu 2011 nabídlo Muzeum 
Prostějovska ve svých výstavních 
sálech ve Špalíčku v  Uprkově 
ulici č. 18 možnost seznámit se 
prostřednictvím expozice při-
pravené prof. Ivanem Blechou 

nejen s  osudy a dílem světově 
uznávaného fenomenologické-
ho � lozofa Edmunda Husser-
la, ale také s  dějinami židovské 
obce a jejích obyvatel na výsta-
vě s  názvem „Z  prostějovského 
ghetta.“ Autorka výstavy PhDr. 
Marie Dokoupilová už několik 

let spolupracuje kromě jiných 
rovněž s  odborníky z Centra 
judaistických studií Kurta a Ur-
suly Schubertových Filozo� cké 
fakulty Univerzity Palackého 
v  Olomouci. Díky této koope-
raci se nyní podařilo výstavu 
obsahově rozšířit a především se 

jí dostalo náležitého gra� ckého 
zpracování. Od 13. února 2013 
si ji zájemci budou moci pro-
hlédnout v Olomouci v prvním 
patře Uměleckého  centra Uni-
verzity Palackého (v Konviktu), 
v Univerzitní ulici č. 3. Vernisáž 
výstavy proběhne ve středu 13. 
února v 16.30 hodin. V polovině 
března se pak natrvalo přesune 
do prostějovského Špalíčku, kde 
nahradí zde stále přístupnou 
verzi výstavy.

Oproti dosavadní výstavě při-
bylo v  nově rozšířené variantě 
několik témat, která zatím kvůli 
nedostatku prostoru nemohla 
být prezentována. Návštěvníci 
se kromě už dříve předloženého 
historického vývoje židovského 
města a jeho obyvatel, informa-
cí o zdejších synagogách, škole, 

zaměstnáních židů, prvních 
průkopnících průmyslu a židov-
ských hřbitovech, budou moci 
seznámit také s dějinami proná-
sledování židů v průběhu staletí 
a ve stručnosti se obeznámí se 
základními údaji o hrůzách a 
místních obětech holocaustu. 
Důkladné zmapování všech ži-
dovských průmyslových podni-
ků v  Prostějově by zaujalo více 
prostoru, než bylo k dispozici, a 
tak se informace o nejvýznam-
nějších průmyslových podnicích 
ve vlastnictví židovských obča-
nů ve městě v období od druhé 
poloviny 19. století do konce 30. 
let 20. století se prozatím musely 
vtěsnat na čtyři panely.

PhDr. Marie Dokoupilová, 
 Muzeum Prostějovska 

 v Prostějově, p. o.

„Prostějovské ghetto“ v Olomouci

Husovo náměstí 67, Prostějov, www.iris.cz, 
iris@iris.cz, tel: 582 338 278 

pořádá v únoru tyto akce:
tvořivá dílna
KERAMIKA
KDY: pondělí 4. února od 16:00 
do 18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Popla-
tek 100 Kč za osobu na 2 pracov-
ní hodiny. 

tvořivá dílna na pomoc přírodě
VÝROBA PTAČÍCH BUDEK 
KDY: pátek 8. února, od 16:00 
do 18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Další ze série tvořivých dí-
len, kde se naučíme vyrá-
bět ptačí budky. Ty budou 
následně na jaře vyvěšeny 
na přírodovědně cenných 
lokalitách Prostějovska při 
společném výjezdu. Účast-
níkům bude nabídnuta 
možnost „adopce“ jimi zho-
tovené budky, to znamená, 
že se zúčastní jejího vyvě-
šení a následně se budou o 
budku starat, čistit ji a pozo-
rovat její obyvatele. 

tvořivá dílna
KERAMIKA
KDY: pondělí 18. února od 
16:00 do 18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Popla-
tek 100 Kč za osobu na 2 pracov-
ní hodiny. 

tvořivá dílna na pomoc přírodě 
HOTELY PRO HMYZ 
KDY: pátek 22. února, od 16:00 
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Další ze série tvořivých dílen, kde se 
naučíme vyrábět tzv. hmyzí hotely, 
které slouží pro vývoj samotářských 
druhů včel. Zhotovená doplňková 
zařízení budou následně instalo-
vána v  biokoridoru Hloučela. Po 
umístění „hmyzích hotelů“ mohou 
zájemci přistoupit k jejich adopci. 
Účastníci dílny obdrží návody a 
nákresy, podle nichž budou hmy-
zí hotely vyrábět, a podle nichž 
si je obdobně mohou vyrobit i 
doma a umístit je na své zahradě.

pracovní vycházka 
VYVĚŠOVÁNÍ BUDEK PRO 
PTACTVO NA HLOUČELE
KDY: sobota 23. února 2013
KDE: biokoridor Hloučela, sraz 
v hodin U Abrahámka
Vycházka biokoridorem Hloučela, při 
níž společně vyvěsíme ptačí budky 
vyrobené v listopadové dílně. Účastní-
ci se mohou zapojit do adopce těchto 
zařízení. Vycházky se může zúčastnit 
kdokoliv, tedy i ti, kteří krmítka nevy-
ráběli. Pro účastníky bude připraven 
horký čaj a dobroty na mlsání.  
 Akce � nančně podpořili: 
 Statutární město Prostějov

Nadace VIA
Nadace Partnerství v rámci 

Blokového grantu 
Fondu pro NNO

Český svaz ochránců přírody 

Ekocentrum Iris 



28

w
w

w.prostejov.eu

ww
w

w.prostejeje ov.eu

RADNIČNÍ
   LISTY Společnost, školství

Akce plánované na únor
Pololetní a jarní prázdniny

V pátek 1. února (pololetní prázdniny) a v týdnu 11.–15. 
února 2013 (jarní prázdniny) bude mít ICM Prostějov 
prázdninovou otevírací dobu, tj. každý všední den od 10:00 
do 16:00 hod. Zůstáváte-li o prázdninách v Prostějově, při-
jďte nás navštívit, budeme mít pro vás nachystané různé 
herní i soutěžní aktivity.

Den internetu zdarma
Na čtvrtek 14. února připadá svátek svatého Valentina, 

my jsme pro vás, a to nejen pro zamilované, nachystali na 
tento den Den internetu zdarma. Přijít můžete od 14.00 
do 17.00 hod. (a to na max. 1 hodinu). Také pro vás bude 
připravena tematická nástěnka se zajímavými informacemi.

Photography – My Hobby
Zveme všechny nadšence do fotografování na výstavu 

fotogra� í s názvem Photography – My Hobby, která bude 
k vidění v naší Galerii pro duši (Komenského 17, Prostějov) 
během měsíce února. Autorkami fotogra� í jsou dobrovol-
nice Oksana z  Ukrajiny a Lina z  Arménie, které působí 
v Prostějově v rámci Evropské dobrovolné služby, a fotogra-
fování je pro ně koníčkem, ba přímo vášní.

Ve čtvrtek 28. února 2013 vás pak zveme na derniéru 
této výstavy, která bude spojena s aktivitami, které si pro 
návštěvníky připraví samy autorky fotogra� í. Více informací 
najdete na www.icmprostejov.cz. 

An Amazing Professional Photoshoot for Free
Chcete fotku jak od profesionála? Naše dobrovolnice Lina 

ráda fotí a ráda vyfotí i vás. Stačí se jen s ní domluvit. Pod-
mínkou je alespoň základní znalost angličtiny. Zájemci se 
mohou hlásit na e-mailu lina@icmprostejov.cz. Více infor-
mací najdete také na našem webu www.icmprostejov.cz. 

Chceš vyjet jako dobrovolník do zahraničí? 

Je ti 18-30 let a přemýšlíš o tom, jak získat zajímavou za-
hraniční zkušenost? Co třeba Evropská dobrovolná služba? 
S účastníky Evropské dobrovolné služby se můžeš už několik 
let setkávat v našem ICM, ale ty sám se můžeš do tohoto pro-
gramu aktivně zapojit. Jak? Kontaktuj nás pro víc informací 
na e-mailu info@icmprostejov.cz nebo se podívej na náš web 
www.icmprostejov.cz. 

Na naší škole je realizován 
další projekt v  rámci globální-
ho grantu „Zvyšování kvality 
ve vzdělávání v  Olomouckém 
kraji II“ Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurence-
schopnost spolu� nancované-
ho ze státního rozpočtu ČR a 

Evropského sociálního fondu. 
Název projektu je Moderni-
zace výuky se zaměřením na 
autodiagnostiku na SŠA Pro-
stějov CZ.1.07/1.1.26/01.0022. 
V rámci realizace projektu bylo 
zakoupeno, m. j., několik dia-
gnostických zařízení a bude vy-

tvořeno zhruba 500 výukových 
zalaminovaných karet. Do pro-
jektu je zapojeno 12 pracovníků 
a 75 žáků. Ukončením projektu 
v srpnu tohoto roku bude škola 
na špičkové úrovni v oblasti di-
agnostikování závad osobních 
automobilů. -red-

Střední škola automobilní Prostějov

Výtvarná soutěž je určena dě-
tem mateřských, základních a spe-
ciálních škol. Letos je to na téma 
„Náš život na zahrádce“. Ze všech 
došlých prací bude uspořádána 
okresní výstavka s vyhodnocením. 
Termín odeslání je do 20. února 
2013 na adresu ÚS ČZS, Daliborka 
3, Prostějov, nebo je také možné je 
předat každou středu na uvedené 
adrese od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Znalostní soutěž „Mladý za-
hrádkář“ má dvě kategorie, mladší 

žáci 4. – 6. tř. a starší žáci      7. – 9. tř. 
ZŠ a odpovídajících ročníků vícele-
tých gymnázií. Účastníci řeší testy a 
určují rostlinný materiál. Okresní 
kolo se uskuteční v květnu. Vítězo-
vé budou reprezentovat Prostějov 
v národním kole v Klatovech.

V  dubnu proběhne floristická 
soutěž, která je pro žáky základních 
a středních škol. Ti nejlepší z okres-
ního kola se utkají v zemském kole 
v Olomouci a ve finále v Lysé nad 
Labem.

Dále mají děti a mládež možnost 
se zapojit do fotografické soutěže a 
korespondenční soutěže.

Také pěknou úroveň má pěsti-
telská soutěž „Mladý pěstitel“ pro 
účastníky do 15 let.

 ÚS ČZS Prostějov velice děkuje 
statutárnímu městu Prostějovu za 
každoroční finanční podporu uve-
dených akcí, které pomáhají rozvíjet 
vztah dětí a mládeže k našemu život-
nímu prostředí. František Nevrtal, 

předseda ÚS ČZS  Prostějov

Český zahrádkářský svaz opět vyhlásil 
pro děti a mládež celostátní soutěže
Jejich okresní kola zajišťuje Územní sdružení ČZS Prostějov

Nesmírně cenné poznatky 
získali studenti 2. ročníku Střed-
ní odborné školy podnikání 
a obchodu v   Prostějově. Jako 
jediní z  celé České republiky 
byli vybráni k  účasti na 
parlamentním setkání zhruba 
500 mladých lidí z 27 členských 
zemí EU – tzv. Euroscole, aby 
reprezentovali svou zemi a školu 

na které studují. Cílem tohoto se-
tkání bylo podpořit dialog mezi 
mladými lidmi. Studentům to 
umožnilo nejen vyjádřit vlastní 
názor, ale vyzkoušet si také své 
jazykové dovednosti. 

Už ve čtvrtek ráno se vydalo 24 
studentů směrem do Štrasburku, 
kde se nachází sídlo Evropského 
parlamentu. Studenti byli plni 

očekávání, ale také obav, jestli se 
dokáží úspěšně zapojit do diskuze, 
zda překonají ostych promluvit 
před vrstevníky z  ostatních ev-
ropských zemí. Dlouhou cestu 
si studenti zpestřili prohlídkou 
kouzelně zasněženého městečka 
Schwabachu, které je známé vý-
robou plátkového zlata a proslulé 
svými pozlacenými věžičkami. Jen 
několik kilometrů před Štrasbur-
kem, v městečku Kehl, se studenti 
ubytovali a zabývali se posledními 
přípravami na setkání.

Nejvýznamnější den, 18. leden 
2013, začal ráno v budově „Louise 
Weiss“ Evropského parlamentu 
ve Štrasburku. Zde byli studenti 
přivítáni a seznámeni s  progra-
mem dne. Dopoledne tak strávili 
v  zasedacím sále, tzv. „půlkruhu“. 
Byli usazeni na místa evropských 
poslanců. Administrátoři Evrop-

ského parlamentu studentům při-
blížili podstatu, význam a úkoly 
jak Evropského parlamentu, tak 
celé Evropské unie. Poté dostali 
slovo mluvčí jednotlivých škol, aby 
krátce představili svou zemi, své 
město a svou školu. Každý musel 
promluvit v jazyce jiném než ma-
teřském. V diskuzi mladí lidé kladli 
dotazy, týkající se nejen budování 
Evropy, ale i života a ekonomiky 
jednotlivých zemí. Při hlasování si 
také několikrát vyzkoušeli posla-
necké hlasovací zařízení. 

Odpoledne byla zahájena hra 
„Eurogame“, při které studenti pra-
covali ve vícejazyčných skupinách. 
Témata, kterými se zabývali, se 
týkala životního prostředí, svobo-
dy informací, zemědělské politiky, 
migrace a dalších oblastí, které jsou 
důležité pro společný život obyvatel 
evropských zemí. Výsledné zprávy, 

na kterých se pracovní skupiny 
dohodly, byly poté prezentovány 
celému shromáždění.

Toto setkání představuje pro 
naše studenty velký přínos, ne-
boť byli nuceni diskutovat v cizím 
jazyce, prezentovat své názory a 
požadavky, obhájit své argumenty 
a prosadit je. V pracovních skupi-
nách dokázali uplatnit své znalosti 
angličtiny, dokázali spolupracovat 
se studenty z jiných zemí, dohod-
nout se na společném postupu a 
dosáhnout konsenzu.

Z  Evropského parlamentu si 
studenti odvezli nejen diplomy a 
fotogra� e. Odjížděli s  vědomím 
významu mezinárodní spolupráce, 
významu znalosti cizích jazyků a 
schopnosti naslouchat druhým. 

Mgr. Jana Mohrová
organizátorka 

cesty do Štrasburku

Studenti SOŠ podnikání a obchodu reprezentovali ČR a Prostějov ve Štrasburku
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Pětadvacátý ročník celostát-
ní soutěže věnované módnímu 
designu Mladý módní tvůrce 
Jihlava 2012 přinesl opět úspěch 
studentkám ART ECON – 
Střední škola Prostějov, s. r. o.

Dne 10. prosince 2012 se v Jih-
lavě setkaly soutěžící kolektivy 14 
středních škol zaměřených svými 
obory na módní design a oděv-
ní návrhářství. Účast studentů 
naší školy je již tradicí a stejně tak 
i umístění na předních příčkách 
v  různých kategoriích, kterými 
jsou např. společenská móda, volná 
mladá tvorba či oděvní doplňky.

V tomto roce soutěžily naše stu-
dentky maturitního oboru Umění 
módního designu a oboru Aran-
žér se dvěma kolekcemi umělecké 
oděvní tvorby a jednou kolekcí 
kreativně ztvárněných klobouků. 

A právě v  této kategorii vy-
hlášené ve spolupráci s  módní 
� rmou Tonak naše studentky 
oboru Umění aranžování zví-
tězily a přivezly nám z Jihlavy 1. 
místo. Jejich kolekce byla oceně-
na odbornou porotou jako nej-
působivější a nejlépe ztvárněná 

ze všech dalších 14 kolekcí sou-
těžících škol. 

Není to však poprvé, i v minu-
lých letech kolekce našich studen-
tů získaly  na Mladém módním 
tvůrci nejedno přední ocenění, 
které potvrzuje kvalitu a vysokou 
úroveň odborné přípravy a tvůr-
čího přístupu ve vzdělávání našich 
studentů v uměleckých oborech.

Celou vítěznou kolekci mód-
ních klobouků a mnohem více ze 
studentských prací, které vznikají 
také během výuky dalších oborů, 
jako jsou např. Gra� ka v reklamní 
praxi, Fotogra� e v reklamní praxi 
a Podnikání v propagační tvorbě, 
můžete vidět na jubilejním 5. roční-
ku umělecké výstavy v Galerii Metro 
70 v Prostějově, která se v posledních 
letech stala naší každoroční tradiční 
přehlídkou studentského umu žáků 
ART ECON – Střední škola Prostě-
jov, s.r.o. v oblasti gra� cké, výtvarné, 
propagační a designové tvorby. 

Máte-li chuť, rádi Vás zveme 
dne 23. ledna 2013 v  17.00 hod 
na vernisáž nebo následující dny, 
kdy je výstava přístupná veřejnosti.
 Foto: Luboš Vašut

V  pondělí 17. 12. 2012 naše 
škola pořádala I. ročník debat-
ní soutěže s  názvem Vánoční 
debatiáda na Gymnáziu Jiřího 
Wolkera. Navázali jsme na červ-
nové debatní dny, které na GJW 
probíhaly v českém i v anglickém 
jazyce. Studenti si během nich 
měli možnost osvojit základy 
debatní formy 5x5. V rámci této 
formy se proti sobě v  pondělí 
postavily vždy dva pětičlenné 
týmy - tři mluvčí a dva tazatelé na 
každé straně. Předem se účastníci 
zavázali nepoužívat nepravdivé 
informace a také zachovávat zá-
sady fair play, slušného chování a 
rytířství v nejlepším slova smys-
lu. Nástrojem mluvčích v  deba-
tě je především mluvené slovo, 
ale také prostředky nonverbální 
komunikace. Soutěžící nesměli 
používat pomůcky (grafy, obráz-
ky, předměty atd.). Cílem týmů 
bylo samozřejmě zvítězit, čehož 
se dosahovalo pomocí obhajoby 

či vyvracení většího počtu argu-
mentů. Argumenty musely mít 
pevnou strukturu, musely být 
předneseny, vysvětleny a pod-
pořeny důkazy. Debata začínala 
vždy úvodním slovem mode-
rátora (rozhodčího) a trvala 25 
minut. Pořadí mluvčích a tazatelů 
s jejich časovými limity jsou pev-
ně dány. Debaty rozhodovali pro-
školení rozhodčí, kteří na základě 
hodnocení argumentace jednotli-
vých týmů určili výsledek. Posu-
zovali splnění úkolů jednotlivých 
mluvčích a rozhodovali, zda byly 
argumenty obhájeny, nebo nao-
pak vyvráceny protistranou. Také 
hodnotili výkony jednotlivých 
mluvčích a tazatelů. 

Vánoční debatiády se účastnilo 
celkem 10 týmů (z prostějovských 
škol to bylo například Reálné či 
Cyrilometodějské gymnázium, ze 
vzdálenějších škol například gym-
názium ze Šternberka či Gymná-
zium Čajkovského z  Olomouce). 

Pro tuto příležitost byly stanoveny 
tři teze: „Přímá volba prezidenta 
je krok správným směrem“, „Po-
vinné domácí úkoly jsou přežitek“ 
a „Trest smrti je v  ČR žádoucí“. 
Naše gymnázium reprezentovaly 
dva týmy: 1. tým „Eskymáci“ ve 
složení Štěpán Klos, David Kříž, 
Kristián Grézl, Ondřej Sedláček, 
Martin Pytela, 2. tým „Nemluv na 
mě“ ve složení Vendula Burgrová, 
Robin Vizzini, Patricie Skulníková, 
Stanislav Havlíček a Adam Plajner. 
Soutěž velice těsným poměrem 
hlasů vyhrál tým z  Gymnázia 
Čajkovského v  Olomouci. Stu-
denti si odvezli diplomy, medaile 
a putovní skleněnou trofej. Náš 
tým „Nemluv na mě“ skončil na 
krásném 2. místě, následovaný na 
3. místě týmem z Reálného gym-
názia. Dle hodnocení rozhodčích 
z  Asociace debatních klubů ČR 
proběhla soutěž Vánoční debato-
vání na Gymnáziu Jiřího Wolkera 
na vysoké úrovni, které také od-

povídala připravenost studentů 
na dané teze a jejich dobré réto-
rické schopnosti.

II. ročník této soutěže proběh-
ne příští rok opět před Vánocemi. 

Našim týmům děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy a přejeme 
jim úspěchy v  dalších debatních 
soutěžích.

 Mgr. Helena Chaloupková

Vyvrcholení oslav 20. výro-
čí znovuobnovení  a společné 
existence Reálného gymnázia 
a základní školy města Pros-
tějova se uskutečnilo v  měsíci 
prosinci. Neslo se ve znamení 
nevšedních setkání a pestrého 
kulturního programu. Škola 
otevřela své dveře a přivítala 
tak nejen zájemce o studium, 
ale i abiturienty, pro které si 
jejich bývalí učitelé připravili 
zábavnou formou netradiční 
výuku. Přátelskou atmosféru 
podpořilo i bohaté domácí po-
hoštění, které připravili sami 
učitelé. Bývalí studenti si se zá-
jmem prohlédli prostory školy 
a ocenili především jejich  mo-
dernizaci a technické vybavení.

Slavnostním zakončením 
se pak stalo vystoupení žáků 
v Městském divadle v Prostějově. 
Na jevišti se vystřídala plejáda 
zajímavých čísel, která předvedli 
děti základní školy, studenti reál-
ného gymnázia i samotní učitelé. 
Při páteční generální zkoušce se 
účinkující představili svým spo-
lužákům. Z  publika se ozýval 

dunivý aplaus, hlasitá podpora 
kamarádů povzbuzovala a vy-
tvářela tu správnou atmosféru. 
Uvolněné dopoledne se tak stalo 
příkladem toho, jak lze táhnout 
za jeden provaz a tvořit vzájem-
nou jednotu i mimo školní pro-
story.

Nedělním večerem pak pro-
vázel Miroslav Ondra, herec a 
dramaturg Městského divadla 
Zlín a absolvent školy. K před-
vánoční pohodě a dobré náladě 
všech přítomných přispělo vy-
stoupení  Abeceda, Slabiky, U 
nás na Hané, stejně tak recesní 
scénka  Den na RG, pěvecký 
sbor studentů i závěrečné pře-
kvapení učitelů.

Lahůdkou pro milovníky 
klezmeru se pak stalo vystou-
pení souboru Létající rabín, 
jehož členové jsou bývalými 
studenty reálného gymnázia. 
Samotný závěr pak gradoval 
překvapením, v momentě, kdy 
zoufalí zástupci ředitele školy 
společně s učiteli marně hledali 
nepřítomného ředitele, vstou-
pil na pódium sympatický ku-

chař s dortem. Tím nebyl nikdo 
jiný než hledaný RNDr. Ing. 
Rostislav Halaš.

Zábavné divadelní variace 
oslovily nejen spolužáky účin-
kujících, rodiče a přátele školy, 
ale také řadu čelních představi-
telů našeho města. Připomeň-
me např. primátora Miroslava 
Pišťáka, či senátorku Boženu 
Sekaninovou. Srdečného přijetí 
ve formě bouřlivého potlesku se 
dostalo bývalému řediteli ško-
ly, doktoru Václavu Kolářovi. 
Všichni jmenovaní zakončili ce-
lou akci osobními vzpomínkami 
i  přáním zdárného chodu školy 
rovněž i v nadcházejících letech.

Škola v  souvislosti s  výročím 
školy vydala almanach, kte-
rý lze zakoupit na sekretariátu 
školy. Sborník mapuje historii 
školy, zajímavé projekty studen-
tů i pestrou činnost pedagogů 
v  průběhu dvaceti let. Věříme, 
že Reálné gymnázium a základ-
ní škola města Prostějova bude 
nadále vynikat dobrými vztahy 
mezi učiteli a žáky i kvalitní vý-
ukou.   -red-

Vánoční debatiáda

ART ECON z Jihlavy 
opět zlato! 

Výročí Reálného gymnázia 
a základní školy města Prostějova
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Třetí adventní víkend se ode-
hrál na  LC-JAZYKOVÉ ŠKO-
LE ve znamení předvánočního 
workshopu s  angličtinou pro 
mladší děti.

Setkání dětí v  tomto čase bylo 
příjemným zpestřením předvá-

nočního shonu jak pro ně samot-
né, tak pro jejich rodiče.  

Cílem celé akce bylo seznámit 
děti s  vánočními zvyky v Anglii, 
naučit je základní anglická slovíč-
ka, básničky a písničky a v kreativ-
ní části workshopu vytvořit vánoč-

ní přání a dáreček pro své rodiče.
Největším překvapením byl be-

zesporu příchod Santa Clause, který 
dětem přinesl překvapení v podobě 
vánočního stromečku. Za dopro-
vodu tradičních vánočních koled 
děti společně nazdobily stromeček 
vlastnoručně vyrobenými ozdůb-
kami. V závěru workshopu všichni 
obdrželi od Santy drobné dárečky.

„Děti byly celou akcí nad-
šeny, odnesly si spoustu zá-
žitků a nových poznatků. 
Vánočním workshopem jsme 
tak zakončili uplynulý vel-
mi úspěšný rok a těšíme se 
společně s  týmem lektorů 
LC-JAZYKOVÉ ŠKOLY na 
připravovaný velikonoční 
workshop.“ uvedla ředitelka 
LC-JAZYKOVÉ ŠKOLY Lu-
cie Chládková.

Veškeré informace a fotogra-
� e o této akci najdete na webo-
vých stránkách jazykové školy
www.lc-jazykovaskola.cz. -red-

Před Vánocemi (12. 12. 2012) 
proběhlo v  hotelu Panorama 
v Praze slavnostní vyhlášení vý-
sledků již 15. ročníku literární 
a výtvarné soutěže ROMANO 
SUNO (Romský sen).

Soutěž je určena dětem a mlá-
deži, kteří si chtějí vyzkoušet psát 
v  romštině nebo se vyjádřit vý-
tvarnou formou na daná témata.

 Mezi 34 zúčastněnými ško-
lami byla i velice úspěšná ZŠ 
Majakovského,Vrahovice. V kate-
gorii 1. – 3. tř. získal Oskar Han-

gurbadžo 1. místo za svoji práci 
na téma „Já a pohádkové bytosti“ 
a rovněž na 1. místě se umístil Ivan 
Hangurbadžo v kategorii 4. – 6. tř., 
který psal na volné téma o Prostě-
jově. Jeho práce byla citována jako 
nejlepší ze všech. O vítězných pří-
spěvcích rozhodovala romsko-čes-
ká porota, ve které byli zastoupeni 
známí spisovatelé a výtvarníci. -va-

Na fotografii jsou oba oce-
nění žáci s publicistkou Ka-
rolínou Ryvolovou.

Nový parkovací systém se v prostějovské nemocnici osvědčil
Před více než dvěma měsíci 

zavedla Nemocnice Prostě-
jov, která je členem skupiny 
AGEL, uvnitř svého areálu 
nová pravidla stání a pohybu 
vozidel. Uvnitř areálu přestala 
parkovat vozidla dlouhodobě 
hospitalizovaných pacientů 
i vozidla obyvatel okolních 
domů. Méně pohybliví paci-
enti i pacienti jedoucí na am-
bulantní vyšetření teď uvnitř 
areálu zaparkují bez větších 
potíží. Nemocnice zpoplatnila 
stání ve svém areálu od počát-
ku listopadu. První půlhodina 
stání je zdarma a za každou 
další zaplatí návštěvníci deset 
korun.  

Nemocnice se zpoplatněním 
stání uvnitř areálu snaží řešit 
složitou situaci. Dlouhodobě to-
tiž bojovala s automobily, která 
stála na travnatých plochách, 
poškozovala chodníky a často 
stála také na místech určených 
pro stání vozidel rychlé zá-

chranné služby. „Z  monitorin-
gu vozidel v  areálu nemocnice 
vyplynulo, že zde zanechávali 
svá vozidla obyvatelé okolních 
domů. Další skupinu dlouhodo-
bě odstavených vozidel pak tvo-
řily auta pacientů, kteří přijeli 
k hospitalizaci a odstavili po ce-
lou jejich dobu hospitalizace své 
vozy přímo v areálu,“ vysvětlu-
je důvody zpoplatnění stání 
v areálu ředitel nemocnice 
Tomáš Uvízl  s  tím, že ostat-
ní pacienti – mnohdy daleko 
méně pohybliví - pak nemohli 
nalézt dostupné místo v  přija-
telné vzdálenosti od pracoviště 
svého lékaře. Logickým řešením 
tohoto stavu bylo proto parko-
vání uvnitř areálu nemocnice 
zpoplatnit, což se ukázalo jako 
řešení správné. „Nový vjezdový 
systém vozidel se za první dva 
měsíce osvědčil. Do areálu ne-
mocnice vjíždí v pracovní dny 
mnohem méně lidí. Denně vjede 
do areálu nemocnice zhruba 450 

návštěvníků, čímž je kapacita 
areálu využita jen na 80 procent.   
Nejčastěji přitom pacienti vyu-
žívají stání do 30 minut, které je 
bezplatné,“ prozrazuje hlavní 
správce Ing. Pavel Gottwald 
s  tím, že nemocnice vybere 
měsíčně na vjezdovém systému 
okolo 40 tisíc korun, které in-
vestuje do vybavení nemocnice. 

S novým vjezdovým systé-
mem je dočasně více využíváno 
parkoviště před budovou po-
likliniky.  Toto parkoviště, které 
neprovozuje nemocnice, se rych-
le zaplní, auta stojí všemožně u 
cest, na chodnících a mimo místa 
vyhrazená pro parkování. Nedo-
držením dopravního značení 
hrozí zbytečný odtah, přitom je 
možné pohodlně stát s  autem 
v  areálu nemocnice “ doplňuje 
hlavní správce. 

„Do budoucna plánuje ne-
mocnice zvýšit kapacitu míst 
ke  stání, nicméně v  současné 
době s  ohledem na � nanční 

problémy ve zdravotnictví není 
stavba parkoviště reálná. In-
vestice do technologicky vyspělé 
zdravotnické techniky musí mít 
logicky přednost,“ doplňuje ře-
ditel nemocnice a dodává, že 
na druhou stranu se nemocnice 
snaží nastavit pravidla pro pla-
cení mírnější, než je obvyklé v 
okolních nemocnicích. „Prv-
ní půlhodinou bez poplatku se 
snažíme umožnit dopravu nebo 
vyzvednutí blízkého člověka z 
nemocnice bez nutnosti cokoli 
hradit,“ upozorňuje Tomáš 
Uvízl.

Prvních třicet minut stání 
vozidla v nemocnici je zdarma. 
Každá další započatá půlhodina 
po vjezdu do nemocnice stojí 
deset korun. U hlavního vjezdu 
do nemocnice si řidič vyzvedá-
vá lístek u stojanu před závo-
rou, na kterém je označen čas 
vjezdu a čárový kód. Zaplacení 
poplatku za stání v nemocnici 
je možné u automatické výjez-

dové pokladny před výjezdem 
z nemocnice nebo na informa-
cích v poliklinice a v hale.  Při 
výjezdu vloží řidič lístek do sto-
janu u výjezdové závory. Od po-
platků jsou osvobozena vozidla 
zdravotnické záchranné služby, 
dopravní a zdravotní služby, 
policie ČR a městské policie, 
hasičského záchranného sboru 
a havarijní služby vodáren, ply-
nařů či energetiků. „Neplatí ani 
zdravotně postižení pacienti s 
průkazem ZTP a ZTP/P. Nesta-
čí však jen označení na vozidle, 
ale v autě je nutná přítomnost 
osoby – držitele tohoto průkazu. 
Poplatek nemocnice nechce ani 
po dárcích krve a plazmy v den 
odběru. Zákazníci nemocniční 
lékárny mají v den nákupu nebo 
vyzvednutí receptu slevu za stání 
v nemocnici ve výši 30,-Kč,“ řekl 
závěrem Pavel Gottwald.

Ing. Hana Szotkowská, 
mluvčí holdingu AGEL,  

hana.szotkowska@agel.cz

Na infekčním oddělení 
Prostějovské nemocni-
ce začali loni na podzim 
léčit záněty střev novou 
metodou. Tzv. fekální 
bakterioteapii  použili 
zatím u jednoho pacienta 
se zánětlivým onemocně-
ním střev. Tento zvláštní 
způsob léčby je v  České 
republice používán od 
roku 2010 a využívají ji 
především infektologové 
v  brněnské fakultní ne-
mocnici.

Pomocí fekální bakteri-
oterapie – „transplantace 
stolice“ se léčí opakované 
infekce bakterií Clostri-
dium difficile způsobující 
těžké zánětlivé onemocnění 
střev. Tímto zákrokem lze 
„porazit“ infekci, se kterou 
si neví rady ani nejsilnější 
antibiotika. „Jde o proce-
duru, během níž se prová-
dí transplantace stolice od 
zdravých příbuzenských 
dárců, kde je předpoklad 
stejných stravovacích návy-
ků a zdravého mikrobiální 
skladby stolice. Stolice od 
dárce se rozpustí v solném 
roztoku, odfiltrují se pev-
né části a roztok se sondou 
zavede do tenkého střeva. 
Účelem je rozmnožení zdra-
vých bakterií a prevence 
dalších relapsů choroby,“ 
říká primář infekčního 
oddělení prostějovské ne-
mocnice MUDr. Zdeněk 

Prokeš s  tím, že tato tera-
pie je až překvapivě účinná. 
„Přibližně do 48 hodin po 
transplantaci se uzdraví až 
80 procent pacientů. Odez-
ní zánět střev, klesá teplota, 
vrací se chuť k jídlu,“ dopl-
nil primář.

Pomocí této metody na 
infekčním oddělení vylé-
čili 85-ti letého pacienta, 
který trpěl již čtvrtým re-
lapsem této choroby.  Na 
jeho střevní potíže neza-
bíraly žádná antibiotika, 
takže lékaři přistoupili 
k této zvláštní metodě. „Po 
úspěšném výkonu příjem-
ce i dárce třikrát prodělali 
mikroskopické a bakteri-
ologické vyšetření stolice. 
Navíc jsme muže tři měsíce 
sledovali,“ dodal MUDr. 
Zdeněk Prokeš 

První doložená 
transplantace stolice pro-
běhla už v roce 1958 na Lé-
kařské fakultě Coloradské 
univerzity v Denveru na 
čtyřech pacientech s těžký-
mi průjmy bez odezvy na 
klasické terapie. Všichni se 
zotavili do 48 hodin. Nejen 
mezi obyčejnými lidmi, ale 
ani mezi lékaři nepatří tato 
metoda mezi vyhledávané, 
protože představa přijetí 
cizí stolice se mnoha lidem 
nezamlouvá, proto je dů-
ležitá správná komunikace 
s pacientem i jeho rodinný-
mi příslušníky.  -red-

Infekční oddělení Prostějovské 
nemocnice začalo úspěšně léčit 

záněty střev novou metodou
Workshop s angličtinou

Úspěch v soutěži ROMANO SUNO
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Již počtvrté uspořádali zim-
ní plavci TJ Haná Prostějov ve 
spolupráci s klubem sportovních 
potápěčů Nautilus Břeclav 4. roč-
ník zimního plavání z Česka do 
Rakouska. Letošního ročníku se 
zúčastnil rekordní počet zimních 
plavců v počtu 55 ze sedmi evrop-
ských zemí. „Přijeli plavci z Čes-
ka, Slovenska, Polska, Rakouska, 
Itálie, Velké Británie a Rumunska 
a to nás velmi těší,“ řekl Milan 
Vojta, organizátor Nautilu Břec-
lav. „Dyje byla dnes hodně stu-
dená, 1°C, ale plavalo se dobře,“ 
řekl nejstarší účastník závodu 
Bohumil Pácl (1940) z  TJ Hané 
Prostějov. Tato akce se pořádala 
nejen jako závod v zimním pla-
vání do bodování Českého pohá-
ru, ale zároveň jako druhý závod 
Hanácké triády. Plavci si rovněž 
připomněli 5. výročí vstupu Čes-
ké republiky do Shenghenského 
prostoru. Ukázali tak světu, že je 
možné nejen volně cestovat přes 
hranice klasickými dopravními 
prostředky, či pěšky, ale i plavat 
z jedné země do druhé. A to třeba 
i v prosinci. 

Plavci si zároveň připomněli 
krátkou pietní vzpomínkou ob-

dobí let 1948 – 1989, kdy nebylo 
možné volně cestovat a kdy mno-
zí lidé, kteří utíkali za „pomysl-
nou svobodou“ vodní cestou na 
státních hranicích, zahynuli. Buď 
utonuli, nebo byli při přechodu 
hranice zastřeleni. Malý věneček 
plavců ČR a SR položili na hladi-
nu Dyje ¡ omas W. Ko¤ er z Itá-

lie a Georg Manov z  Rakouska. 
„Byla jsem na této akci poprvé a 
zanechalo to ve mně zvláštní po-
cit a dojem,“ svěřila se nejmladší 
účastnice této akce patnáctiletá 
Renata Nováková z Pardubic. „Tu 
dobu jsem nezažila a nedovedu si 
představit, že bych nemohla svo-
bodně cestovat,“ dodala Renata. 

„Díky vynikajícímu logistic-
kému zázemí a spolupráci břec-
lavských partnerů, je možné ta-
kovou akci uskutečnit. Bez toho 
by to nešlo,“ řekl předseda oddílu 
TJ Haná a přemožitel kanálu La-
-Manche Luděk Coufal. „Dnes 
se klade velký důraz na bezpeč-
nost plavců a servis, který tady 

je, je vynikající,“ dodal Coufal. 
Je dobře, že tuto akci podporují 
představitelé radnice z Břeclavi a 
že je o podobné akce zájem,“ do-
plnil jeho slova moderátor akce 
Michal Mucha. „Akce má mezi-
národní rozměr a na historii by 
se rozhodně nemělo zapomínat“, 
dodal Mucha.  (mm)

Akce přilákala v Česku historicky největší 
počet zahraničních zimních plavců

ZÁŽITKOVÝ TÁBOR 







obraceč času, záchrana Siriuse 

dobrá domácí strava 5x denně

přihlášky o













pro malé skřítky 7
–
zážitky pro zvědavce 9
–
neobyčejná dobrodružství
–



Vápenice 9, Prostějov






A VĚZEŇ Z AZKABANU
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každé pondělí 16,15 –







*** Břišní tance ***


každou středu 18,15 –







Sportcentrum DDM, odloučené pracoviště Vápenice 


Kč na školní rok ***
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Statutární město Prostějov 
vyhlašuje i v  letošním roce 
anketu Sportovec města 
Prostějova. Odborná po-
rota vybírá z  nominovaných 
úspěšných sportovců hned 
ve čtyřech kategoriích. „Jsou 
jimi tradičně Sportovec roku, 

Talent roku, Tým roku a 
Mládežnický tým roku. Nomi-
novaní sportovci do jednot-
livých kategorií jsou zveřejněni 
na webových stránkách města 
Prostějova www.prostejov.
eu “, říká předseda Komise 
pro mládež a tělovýchovu 

Rady města Prostějova Pavel 
Smetana. Chybět nebude 
ani volba Sportovní hvězdy 
prostějovských médií. Tu 
mohou Prostějované volit 
do 22. února 2013. Anketní 
lístky je možno odevzdat v Re-
gionálním informačním cen-

tru v zámku na Pernštýnském 
náměstí.

Pokud budete hlaso-
vat elektronicky, je třeba 
využít výhradně následující           
 e-mailovou adresu:

marek.sonnevend@tiscali.
cz (v případě zaslání na jinou 

e-mailovou adresu není garan-
továno započtení Vašeho hlasu 
a zařazení do slosování!)

Na slavnostním vyhlášení 
bude jeden z hlasujících vylo-
sován a bude mu předán zá-
jezd od Hellas - nejen Řecko, 
s.r.o.  

Hlasujte o sportovní hvězdu prostějovských médií!

ANKETNÍ LÍSTEK – SPORTOVNÍ HVĚZDA PROSTĚJOVSKÝCH MÉDIÍ

jméno a příjmení 
sportovce sportovní odvětví telefonický kontakt 

na navrhovatele:

Maraton plaveckých závodů 
zimní sezóny je konečně za námi. 
V  listopadu a prosinci proběhly 
oblastní přebory, zimní poháry 
žactva i mistrovství republiky, na 
kterých nechyběli zástupci oddílu 
TJ Prostějov. Naši plavci byli vidět 
a výrazně promlouvali do pořa-
dí na stupních vítězů. Naposledy 
zazářili dorostenci na mistrovství 
republiky. Jakub Cibulka si z Plzně 
odvezl dvě stříbrné medaile a Mi-
chal Tomeček přidal jeden bronz. 
Již dříve předvedli skvělé výkony 
Lukáš Řehořek, Míša Petrželová 
nebo Katka Polcrová, kteří vybo-
jovali první místa na oblastních 
přeborech, ale také noví medailisté 
Filip Švec, Adéla Mazalová nebo 
Markéta Nováková. Ti všichni se 
zasloužili o to, že to v  oddílu TJ 
Prostějov pořádně cinkalo.

Prostějovští dorostenci mají 
z národního šampionátu tři 
medaile a „pytel brambor“
Na Zimní mistrovství ČR do-

rostu a dospělých odcestovalo 
celkem osm prostějovských plav-
ců. Padaly oddílové rekordy a po-
dařilo se vybojovat tři cenné kovy. 
Dvě stříbrné medaile získal Jakub 
Cibulka. První z  nich vybojoval 
ve � nále mladšího dorostu na 50 
metrů znak časem 0:28,23 a druhé 
stříbro v  nesmírně vyrovnaném 
� nále mladších dorostenců na 50 
metrů motýlek výkonem 0:26,23. 
Michal Tomeček si z  padesátky 
motýlkem v kategorii staršího do-
rostu odvezl bronzovou medaili 
výkonem 0:27,32 a ze znakové pa-
desátky 4. místo. Michal navíc vy-
lepšil oddílový rekord na 50 metrů 
volný způsob časem 0:24,08 a což 
však stačilo „jen“ na 8. místo mezi 
dorostenci ČR. 

Čerstvě patnáctiletá plavkyně 
Lenka Skoumalová sbírala samé 
bramborové medaile. V  disci-

plíně 1500 metrů volný způsob 
překonala výkonem 17:50,32 8 
let starý oddílový rekord a o jen 
dvě vteřiny zaostala za bronzovou 
medailí na 4. místě.  Ve � nále na 
50 metrů prsa Lenka obsadila 5. 
místo ve svém osobním rekordu. 
V dalším � nále na 400 metrů 
volný způsob vylepšila svůj dopo-
lední čas z rozplaveb a výkonem 
4:29,12 obsadila 4. místo. Lenka 
ve � nále na 200 metrů volný způ-
sob znovu výrazně vylepšila od-
dílový rekord, ale v neuvěřitelně 
silné konkurenci jí to ale stačilo 
opět jen na 4. místo.

V motýlkářských � nále si všich-
ni naši plavci vylepšili svá osobní 
maxima, ale na medaile to nesta-
čilo. Kateřina Praskačová obsadila 
4. místo na stovce a 7. místo na 
dvoustovce. Těsně za medailovou 
pozicí zůstal na motýlkářské stov-
ce i Jakub Cibulka. Michal Tome-
ček obsadil 5. místo. 

Lukáš Řehořek králem 
nejmladších žáků

Do Vyškova se na oblastní 
přebory vydala velmi početná se-
stava plavců. Celkem jich bylo 35. 
„Vzhledem k tomu, že je Vyškov 
blízko a není problém s  dopra-
vou, přihlásili jsme na přebory i 
plavce z přípravky, aby si vyzkou-
šeli závodní atmosféru,“ vysvětlu-
je mladý trenér Lukáš Kousal. 

Plavci, pro které to byly první 
závody, mohli sledovat přesvědči-
vá, až neuvěřitelná vítězství Lukáše 
Řehořka, který stejně staré plavce 
porážel s  velkým náskokem. Vy-
bojoval celkem šest zlatých me-
dailí, na nejlepší pozici doplaval 
v každé ze svých disciplín a k tomu 
přispěl ještě k  dvěma medailím 
ve štafetách. Lukáš se z oblastních 
přeborů s  přehledem nominoval 
na Zimní pohár jedenáctiletých, 
který se pořádal v Prostějově a své 

nominace proměnil na medaile. 
Z  šesti startů vybojoval šest me-
dailových úspěchů. S přehledem 
zvítězil na 100 metrů znak, 100 a 
200 metrů prsa a 200 metrů polo-
hový závod. Na 100 metrů volný 
způsob obsadil 2. místo a v kraulo-
vém sprintu na 50 metrů doplaval 
bronzový časem 0:30,7. 

Svou první medaili na oblast-
ních přeborech vybojoval Filip 
Švec na trati 50 metrů motýlek. 
Snažily se i holky. Dvě bronzové 
medaile vybojovala Adéla Ma-
zalová a stříbro a bronz přidaly 
Markéta Nováková i Domini-
ka Smékalová. Holky v  tradiční 
sestavě Mazalová, Marciánová, 
Samsonová a Smékalová zvítězi-
ly ve dvou štafetových závodech 
4x50 volný způsob a 4x50 po-
lohový závod. Holky vyplavaly 
zlatoumedaili v kraulové štafetě 
i na zimním poháru. Dominika, 
Karolína, Adéla a Eva ukázaly, že 
tuto disciplínu opravdu umí a zví-
tězily časem 2:11,8.

Zatím co jedenáctiletí bojovali 
o medaile v Prostějově, desetile-
tí plavci bojovali o co nejlepší 
umístění ve Vsetíně na zimním 
poháru desetiletého žactva. Na 
medaile se sice dosáhnout nepo-
vedlo, ale plavci nasbírali zkuše-
nosti a jistě svá umístění na jaře 
vylepší.

Medailová trojice Petrželová, 
Polcrová a Dosoudilová

Oblastní přebory i mistrovství 
republiky absolvovali i plavci a 
plavkyně z kategorie staršího žac-
tva. Šest zlatých a jednu stříbrnou 
přivezla ze Zlína Míša Petrželová, 
dvě zlaté, jednu stříbrnou a dva 
bronzy přidala Kačka Polcrová a 
dvě bronzové medaile vyplavala 
Gábina Dosoudilová. 

Míša Petrželová s Katkou 
Polcrovou se svými kvalitními 
časy navíc nominovaly na Mis-
trovství republiky staršího žactva v 
Jihlavě. I se zablokovaným krkem 
vybojovala Míša 3. místo na 100 
metrů volný způsob, pátá dopla-
vala na 50 metrů a sedmá na 200 
metrů. Katka Polcrová sice na 

medaile zatím nedosáhla, ale rok 
od roku se v pořadí posunuje výš a 
výš. Na prsové dvoustovce dopla-
vala 14. a na prsové stovce 21. Snad 
to nebude dlouho trvat a přijde i ta 
medaile.

Podzimní a zimní sezóna, která 
na konci léta začínala zraněními 
Michala Tomečka a Jakuba Cibul-
ky se nakonec vydařila. Ze začátku 
nového roku se plavci vrhnou do 
přípravy na jarní a letní sezónu, 
která skončí až v červenci Mistrov-
stvím republiky těch nejstarších. 
Cesta je to dlouhá, ale vzhledem 
k počtu a disciplíně plavců se jistě 
podaří Prostějov dobře repre-
zentovat. Děkujeme za podporu 
statutárnímu městu Prostějovu a 
Zdravému městu Prostějovu.

Zimní sezóna se prostějovským plavcům vydařila 
....................................
                        podpis

Pozvánka na přebor
Kroužek Hanáci z Prostějova pořádá pod záštitou města 

Prostějova ve spolupráci se Svazem českých hádankářů a křížovkářů
v sobotu 2. února 2013 od 10.30 hodin

GRAND PRIX V ŘEŠENÍ LOGICKÝCH ÚLOH

od 13.00 hodin
GRAND PRIX PROSTĚJOVA v řešení křížovek 

a hádanek ve dvou kategoriích.

Soutěže se konají  v prostorách restaurace U tří bříz
v Prostějově, Dolní 2.

Na vaši účast se těší Hanáci
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Do konce roku 2012 se lu-
kostřelci zúčastnili závodů O 
pohár města Přerova, Zimní 
pohár Kostelce na Hané, juni-
oři se dále zúčastnili halového 
závodu v Nymburce a meziná-
rodního halového závodu Ber-
lín Open 2012.

Do nové sezóny vstoupili 
s  výbornými výsledky právě 
junioři. Vojta Dub je v průběž-
ném pořadí českého poháru  
na 1. místě průměrem 573b 
(průměr ze 3 závodů),  osobní 
rekord posunul na 575b. Stejně 
tak i Mirek Hudec navázal na 
dobré výsledky, zatím si drží v č. 
p. 2. místo za Vojtou s průmě-
rem  567b.

V divizi kladkových luků za-
znamenává zlepšení Petr Musil, 
jehož osobní rekord má hodno-
tu 565b.

Junioři těmito výsledky spl-
nili nominační limit na ME 
v  halové lukostřelbě, které se 
bude konat od 23. 2. - 2. 3. 2013 
v Rzesowě - Polsko. 

Posledním závodem loňské-

ho roku byl mezinárodní halo-
vý závod - Berlín Open Archery 
2012. Tohoto závodu se zúčast-
nili jak evropští, tak světoví elit-
ní lukostřelci.

Ve sloučené kategorii mužů a 
juniorů statovalo 191 lukostřel-
ců.

Z našich si nejlépe vedl Vojta 
Dub, který nástřelem 563b ob-
sadil 40. místo. Od � nálového 
32. jej dělily pouhé 3 body, což 
svědčí o vysoké úrovni tohoto 
závodu a kvalitní konkurenci. 
Mirek Hudec skončil na 57. 
místě s 557b a Kamil Kovář ob-
sadil 101. místo s 535b.

V divizi kladkových luků, kte-
rá byla také sloučená, bylo160 
startujících. Petr Musil jel na 
zkušenou, toto byl jeho první 
zahraniční start. Obsadil až 130. 
místo, přesto získal velkou zku-
šenost před ME juniorů.

Do reprezentačního družstva 
ČR splnili limity pro zařazení 
na letošní rok Vojta Dub, Mirek 
Hudec a Petr Musil. Do SCM 
pak junior Michal Hlahůlek.  

Pro ostatní členy lukostřel-
by Prostějov jsou halové zá-
vody přípravou na mistrov-
ství ČR. Jedná se především 
o kadety Lukáše Vavrečku, 
Jana Suchomela, Dominika 
Chlachulu a Pavla Zapletala, 
kteří by měli navázat na dobré 
výsledky z loňského halového 
MČR.

 V  divizi kladkových luků, 
která získává stále více zájemců, 
se naši lukostřelci výsledkově 
zlepšují, v  součastné době jsou 
výsledky našeho družstva vy-
rovnané, takže předpokládáme, 
že  se budou posouvat v českém 
poháru směrem nahoru. V pří-

pravě na MČR je družstvo ve 
složení Petr Musil, Vladislav 
Michejda, Miroslav Hudec st. a 
Radek Šín. 

Akce se konala za pod-
pory města Prostějova a 
dalších významných spon-
zorů   -red-

Lukostřelba Prostějov 
Výsledky halových závodů

MČR mužských 
složek  Prostějov 

V  sobotu 8.12.2012 se 
v  prostějovské gymnastické 
tělocvičně při ZŠ Melantri-
chova konalo Mistrovství Čes-
ké republiky žáků a juniorů ve 
sportovní gymnastice muž-
ských složek. Po náročném 
závodě a přepočítání výchozí 
známky na bradlech, nakonec 
zůstalo zlato a tím i titul Mistr 
České republiky v  Prostějově 
zásluhou dvanáctiletého Da-
niela Ponížila, který tak o 0,4 
bodu překonal svého největ-
šího rivala Ondřeje Kalného 
z  pražského klubu Hradčany. 
Ve skupině VS3 žáků do 15 let 
(volný šestiboj s  povinnými 
prvky) dále závodil Jindřich 
Šafran (7. místo) a Lukáš Kou-
delka (16. místo). Jejich trenér, 
Karel Hemerka, nebyl úplně 
spokojen: „kluci zcela nevyu-
žili domácí prostředí, ani Dan 
se nevyhnul několika malým 
chybičkám, které pak zdra-
matizovaly závěrečné počty. 
Jindra, ač je velmi talentovaný, 
se nedokázal vyburcovat k ta-
kovému výkonu, aby předvedl 
vše, co v něm je.“

Prostějovští borci zároveň 
bojovali i v  druhé kategorii 
VS2 (žáci do 13 let, povinné 
prvky šestiboje), kde se velmi 
dobře dařilo dvanáctiletému 

Štěpánovi Marcinovi (2. mís-
to), který skončil o jeden bod 
za kolínským borcem Davi-
dem Begou. „Škoda, že Ště-
pán začal bojovat až od 3tího 
nářadí – to jej podle mne stálo 
Mistrovský titul“, nechal se 
slyšet trenér Karel Hemerka. 
5. místo obsadil Filip Kopa, 
který podle trenéra předvedl 
přesně to, co umí. Šimon Mar-
cin skončil na 6. místě a Da-
niel Navrátil na 16. místě.

V  ostatních kategoriích (VS1 
a VS4) prostějovští neměli svoje 
zastoupení. I tak se ukazuje, že se 
v Prostějově rodí kvalitní gymnasté, 
kteří nás budou jednou reprezento-
vat na mezinárodní úrovni.

Extraliga žen  Brno 
O týden dříve se konal 

v  Brně závod Ligy žen. Po-
prvé v  historii se prostějov-
ské ženy probojovaly do Ext-
ra ligy 6ti nejlepších družstev 
v České republice. Prostějov-
ské reprezentantky Veronika 
Pluskalová, Eva Mičková, 
Dominika Ponížilová, Mar-
kéta Vyhlídalová a Magda-
léna Holcová se při premiéře 
extraligového utkání umís-
tily na krásném 4. místě, 
kdy je předběhly závodnice 
těchto klubů: 1. místo  Sokol 
Brno 1 (soutěžila za ně mimo 
jiné nejlepší současná česká 

gymnastka Kristýna Pálešo-
vá), 2. místo Bohemians Pra-
ha a 3. místo TJ Sokol Kampa 
Praha. Trenér prostějovské 
gymnastiky Miloslav Musil 
zhodnotil závod takto: „Hol-
ky na své zkušenosti a věk 
s  porovnáním s  konkurencí 
předvedly velmi solidní vý-
kon. O to více mě těší, že jen 
prostějovský a brněnský tým 
byl složen výhradně z  vlast-
ních členů. Oba pražské 
týmy podporovaly hostující 
zahraniční závodkyně, obě 
účastnice olympijských her!“ 
Neváhal ještě hrdě dodat. 
„Pokud ale budou dívky na 
sobě dále pracovat jako do-

posud, pak příští rok chce-
me být zase o něco lepší!“ 
Jak jsme dále zjistili, v  tom-
to závodě na věku závodnic 
vůbec nezáleží a tak je urči-
tě velmi dobrým příslibem, 
že prostějovské gymnastky 
(kde nejmladší Dominice je 
teprve 10 let) se mohly po-
měřovat s 23 letou zkušenou 
Kristýnou Pálešovou.

Mezinárodní závod  Linz 
Ve stejný den se v  rakous-

kém Linzi konal prestižní 
mezinárodní závod, kde Čes-
kou republiku reprezentoval 
prostějovský závodník Daniel 
Ponížil. Od reprezentačního 
trenéra (Jaromír Labounek, 
bývalý prostějovský gym-
nasta) si Dan vysloužil po-
chvalu za 11. místo v souboji 
s čtyřiceti až dva roky staršími 
borci z celého světa (Británie, 
Japonsko, Austrálie, Švédsko, 
Maďarsko, Německo ….). 
Daniel získal 3. místo v prost-
ných (akrobacie) a 5. místo 
na bradlech. Českou republi-
ku dále v té samé věkové ka-
tegorii reprezentoval Ondřej 
Kalný z Hradčan (13. místo). 
Společně se staršími kolegy 
(Ondřej Janeczko – Třinec a 
Radek Smékal - Praha) vybo-
jovali celkové 8. místo ve vě-
kově smíšených družstvech. 
 -red-

Mistrovský titul nakonec zůstal v Prostějově

Nordic walking v únoru: z parku do lesoparku
Průběh lednové lekce nordic 

walkingu se ukázal jako optimální 
pro nepředvídatelné počasí zim-
ních měsíců. Dvacítka zájemců se 
sešla u hvězdárny v Kolářových sa-
dech, kde se dozvěděli vše potřebné 
o přínosu severské chůze a její tech-

nice. Všichni potom absolvovali tři 
okruhy okolo parku a ti, kterým to 
nestačilo, se mnou pokračovali na 
Hloučelu. Stejný průběh bude mít 
i únorová lekce, tentokrát se sejde-
me v sobotu 9. února ve 14 hodin 
u hvězdárny. Pokud nemáte vlastní 

hole, přihlaste se předem telefonic-
ky na čísle 732 635 360 nebo mai-
lem na adrese Sehnalovalenka@
seznam.cz. Uveďte i svou výšku, 
abych pro vás mohla vzít správné 
hole. Na setkání se těší cvičitelka 
nordic walkingu Lenka Sehnalová.
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RADNIČNÍ
   LISTY Sport

V  půli ledna se uzavřel 
půlroční extraligový seriál 
tanečních soutěží, kde TŠ 
Hubený posbírala nejvíce 
cenných trofejí ze všech zú-
častněných tanečních škol. 
Čtrnáct  titulů ve dvou ta-
nečních kategoriích!

Absolutním vítězem ex-
traligy v hip hopu a vlastně 
i disco dance děti se stal 
D. Svoboda, následován 
T. Stejskalem na skvělém 
druhém místě. V  duetech 
zvítězily T. Rozkošová s  D. 
Konečnou, druhými nej-
lepšími byli A. Špalková a 
T. Stejskal. V  juniorech se 
absolutním vítězem stal R. 
Flajsar, který zvítězil i v ka-
tegorii duet spolu se sestrou 
Alicí. Výtečně si vedla i malá 
skupina s  choreografií Uni-
corns, která také dosáhla 
absolutního vítězství, stej-
ně jako malá skupina Ban-
dikids v  dětské kategorii. 
Dvojice T. Kohoutková a V. 

Podloucký nechali za sebou 
všechny soupeře v hlavní vě-
kové kategorii, stříbrné mís-
to vytančila M. Nevrlá.

Tanečníkům se dařilo 
i v  kategorii disco dance. 
V  juniorech R. Flajsar vy-
bojoval třetí pozici obdob-
ně jako malá skupina s  for-
mací Fame.

V  extralize, která začíná 
na podzim a končí v  lednu, 
se sbírají body v daném ta-
nečním stylu, následně se 
postupuje do výkonnostně 
rozdělených kategorií (A 
– D) a závěrem se vše se-
čte. Výsledkem je titul ab-
solutního vítěze extraligy, 
čili nejlepší z  nejlepších. 
Z  extraligy se také udělují 
nominace na mistrovství 
České republiky. „Myslím, 
že jisté šance na umístění 
na mistrovství ČR tu jsou. 
Naši trenéři Monika Nevr-
lá, Ondra Berky a Martina 
Vlachová odvedli dobrou 

práci“, řekla šéftrenérka K. 
Hubená.

TŠ Hubený se může 
pochlubit ještě dalším pr-
venstvím - obhájila totiž 
vlastnictví Poháru prezi-
denta z  loňského roku. Po-
hár získá jen ta škola, která 
získá nejvíce bodů v  nej-
lepší A kategorii, což se TŠ 
Hubený s velkým náskokem 
podařilo.

Tito tanečníci reprezen-
tující TŠ Hubený, město 
Prostějov a celou naši re-
publiku se rozhodně v  tak 
velké světové konkurenci 
neztratili. Za to jim patří 
jménem šéftrenérky Kate-
řiny Hubené a prezidenta 
Czech Dance Organization 
pana Jiřího Hubeného velké 
díky. Nemalé poděkování 
náleží i rodičům za jejich 
ekonomickou a časovou 
obětavost a také Městu Pro-
stějov za finanční podporu. 

 Alice Molovčáková, DiS.

Taneční škola Hubený 
skvěle zabodovala

Vánoční turnaj 
dvojic v kvartách
V prostějovském klu-

bu se ve čtvrtek 27.12.2012 
uskutečnil tradiční vánoč-
ní turnaj dvojic v kvartách. 
V přátelském duchu se systé-
mem každý s každým utkalo 

deset dvojic v 45 utkáních. Na 
prvním místě skončili otec 
a syn Zdeňci Galíčkové, druzí 
byli Petr Kalabis a Otmar Jodl. 
Jako třetí se umístili Martin 
Dostál a Bohumil Mičkal. 

INZERCE

V  H Y P E R M A R K E T U  A L B E R T

Využijte výhod naší lékárny:

Nízké ceny a doplatky 
pro všechny zákazníky

Příznivá otevírací doba 
PO - NE od 8:00 – 20:00 hod.

Inzuliny bez doplatku

Možnost platit platební kartou 
a poukazy: Sodexho, Chéque 
Déjeuner, Endered, Benefi t Plus 

Pořiďte si zákaznickou 
kartu a získejte 

BONUS 30 Kč 
NA KAŽDÝ VÁŠ RECEPT*
a mnoho dalších výhod!

* Platí při výdeji léčivého přípravku vázaného 
na lékařský předpis hrazeného z veřejného 

zdravotního pojištení.

Lékárna Harmonia
Janáčkova 4266/13, 79601 Prostějov

tel.: 582 335 729
e-mail.: prostejov@lekarnaharmonia.cz

web: www.lekarnaharmonia.cz
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Pro připojení volejte na 

tel. 588 882 111 nebo pište 

na e-mail: infos@infos.cz


