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Dr.Max otevírá v Prostějově 
svou další lékárnu 
Už brzy se v Prostějově otevře čtvrtá Dr.Max lékárna, a to v novém
obchodním centru Zlatá Brána. Při této příležitosti jsme o slovo 
požádali PharmDr. Alici Kaločovou, regionální ředitelku sítě Dr.Max 
pro oblast střední Moravy.

S jakou vizí pracuje společnost Česká lékárna holding a.s., provozo-
vatel lékáren Dr.Max, v Prostějově?
Chceme i v Prostějově potvrdit naši vizi být lékárnou, která bude pro 
naše klienty poskytovat odborné služby, individuální přístup k jejich 
zdraví, bezpečnost výdeje léčiv a výhodné ceny.
        
Značka Dr.Max představuje největší řetězec lékáren v České repub-
lice. Jsme tak svědky dobře vedeného investičního záměru, ovšem 
v oboru, který by měl stavět na blízkém vztahu se zákazníkem. Je 
za daného stavu možné uhlídat rovinu ziskovosti s rovinou vřelého 
vztahu se zákazníkem?
Jsme přesvědčeni, že ano. O tom nás utvrzují také nezávislé průzkumy. 
Ty ověřují správnost výdejů léčiv, úplnost poskytnutých lékových infor-
mací i přístup ke klientovi. Lékárny otevíráme a budujeme s plným vědo-
mím toho, že se jedná o zdravotnická zařízení, kde pracují zdravotničtí 
profesionálové – lékárníci a farmaceutičtí asistenti. Tito všichni prochází 

opakovaným vzděláváním a celoživot-
ním studiem, poskytují tedy lékové po-
radenství a informační servis o prevenci 
i léčbě v maximální možné kvalitě, vždy 
v souladu s legislativou a poznatky vědy.

Jaké zákazníky byste rádi oslovili? 
V našich lékárnách rádi přivítáme všechny klienty, kteří mají zá-
jem o své zdraví a kvalita služby je pro ně prioritou. Kromě lé-
kového poradenství jim poskytneme zdarma klientskou kartu. 
Pomocí záznamů na této klientské kartě může lékárník posoudit, 
zda užíváte bezpečné kombinace léčiv. V lékárnách Dr. Max dále 
nabízíme výhodně ceny léků a měsíčně vydáváme atraktivní kli-
entský leták plný výhodných nabídek.

?
Splňte si své sny
Přejete si zajistit kvalitní budoucnost sobě a dětem?

Měsíčním spořením již od 1300 Kč a to do těch 
nejlepších světově uznávaných společností.

 U studentů 1500 Kč čtvrtletně. Peníze kdykoliv k dispozici.

Profinancovat bydlení jinak, hypotéka s odloženou 
splatností jistiny. Po ukončení splátky hypotéky Vám 

ještě zůstanou zhodnocené peníze..

Fišerová Eliška, poradím, ptejte se!
mobil 774 719 362, e-mail 

fiserova.e@seznam .cz
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Cyklostezka kolem Hloučely byla slavnostně otevřena.

Pohádkové knihy se zavřely 
před devadesáti lety

K výročí úmrtí Jiřího Wolkera (1900–1924)
jeho tvorby, jeho neotřelé a pře-
kvapivé básnické vyjadřování 
s produkcí většiny jeho začínají-
cích současníků (Z. Kalista, S. Ka-
dlec, L. Blatný, M. Jirko, A. M. Píša 
aj.) snáze pochopíme, proč mnozí 
z nich jsou už téměř zapomenuti, 
kdežto Wolker nachází stále nové 
generace čtenářů a obdivovatelů.

Na druhé straně jeho životní 
osudy ani dílo není tak obecně 
známé, jak by se dalo předpo-
kládat, a neustále překvapuje, že 
se najdou lidé, kteří netuší nic 
o příčině jeho smrti a neznají ani 
jednu jeho báseň, z nichž některé 
celé nebo aspoň jejich části téměř 
zlidověly např. i díky filmu (verš 
z básně Pokora „Stanu se menším 
a ještě menším, až budu nejmen-
ším na celém světě…“). Básník 
poznamenaný bohužel vlastními 
prožitky popisuje tak výstižně po-
city umírajícího, že se jeho verše 
staly trvalou součástí smutečních 
oznámení:

Až umřu, nic na tomto světě se 
nestane a nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje v rose 
jak k ránu květiny,
tisíce umřely, tisíce se mnou 
umrou, tisíce na smrt 
jsou znavení,
neboť v smrti a zrození nikdo 
nezůstal jediný.

Smrti se nebojím, smrt není zlá, 
smrt je jen kus života těžkého,
co strašné je, co zlé je, to umírání 
je… (z básně Umírající)

Jiří Wolker se narodil 29. břez-
na 1900 v domě č. 22 dnešního 
náměstí T. G. Masaryka Zdeně 
a Ferdinandu Wolkerovým. O tři 
roky později do rodiny přibyl 
jeho bratr Karel (†1932). Jiří už 
od dětství psal básničky, pohádky, 
příběhy, roku 1910 vznikl i deník 
z jeho prázdninové cesty s otcem 
do lázní Grado nebo o rok poz-
ději zápisky z cyklistických výletů 
Knížka ujetých kilometrů. Od 
roku 1911 studoval na českém 
státním gymnáziu v  Prostějově. 
Učil se hře na housle a na klavír, 
komponoval, věnoval se výtvar-
nému umění, studoval několik 
cizích jazyků, sportoval, často 
recitoval, dirigoval sborový zpěv. 
Na gymnáziu založil studentský 
časopis Naše kvarta. Podílel se 
také na vzniku přerovského časo-
pisu Sborník českého studentstva 
na Moravě a ve Slezsku. Za svých 
pobytů ve skautských táborech na 
Sázavě u hradu Lipnice u dnešní-
ho Havlíčkova Brodu napsal dva 
skautské deníky (1916, 1917). Své 
první lásce Mařence Horákové 
věnoval rozsáhlou epickou báseň 
Klytia. (Dokončení na str. 4)

Přestože se nejznámější pros-
tějovský básník nedožil ani celých 
24 let, zanechal za sebou dílo, 
které v  souborném vydání z  let 
1930–1931 obsahuje bezmála 
tisíc stran (1. svazek – Mladistvé 
práce a  zlomky: Jinošské verše, 
Lyrika zrání, Básně z období Hos-
ta do domu, Básně z  konceptů 
z  let 1919–1920, Básnické pře-
klady; 2. svazek: Host do domu, 
Těžká hodina, Pozůstalost, Po-
vídky, Pohádky, Objevy, Zápisky 
z nemoci, Dramata, Literární epi-
gramy; 3. svazek – Práce prozaic-
ké: Táborový deník, Ze školních 
úloh, První prózy, Básně v próze 
1918–1919, Vysoké tóny, Povídky 
z  let 1919–1923, Pohádky, Dra-
matické skici, Proslovy a  eseje, 
Aforismy). Síla jeho idejí a  pře-
svědčení obsažených jak v  jeho 
díle, tak zachycených např. i v do-
chované korespondenci udivuje 
dodnes. Přestože se dožil tak 
nízkého věku, stačil myšlenkově 
dospět a vyzrát. Dokázal obhájit 
vlastní názory, nedal se zastrašit 
ani autoritami. Obsáhlost jeho 
díla stvořeného v  tak relativně 
krátké době svádí fatalisty k pře-
svědčení, že ho vytvořil právě 
v  předtuše svého nedlouhého 
života.

Každopádně mu nebylo přáno 
dokázat, jak by pokračoval vývoj 
jeho tvorby dál. Česká literatura 
má jistě velikány, kteří Wolkera 
předčí. Ale srovnáme-li lehkost 
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Náhradní termíny 
svozu odpadu

24. 12. 2013
V   úterý 24.12.2013 se svoz odpadu neprovádí, termí-

ny svozu budou posunuty o 1den – tzn. st 25.12. až so 
28.12.2013 (viz. následující)

Pravidelný termín svozu            náhradní termín svozu
 Út  24.12.2013 → st  25.12.2013
 St  25.12.2013 → čt  26.12.2013
 Čt  26.12.2013 → Pá  27.12.2013
 Pá  27.12.2013 → so  28.12.2013

1. 1. 2014
Ve  středu  1.1.2014 se svoz odpadu neprovádí, termíny 

svozu budou posunuty o 1den – tzn. čt 2.1. až so 4.1.2014  
(viz. následující)

Pravidelný termín svozu            náhradní termín svozu
 St  1.1.2014 → čt  2.1.2014
 Čt  2.1.2014 → Pá  3.1.2014
 Pá  3.1.2014 → so  4.1.2014

Upozorňujeme občany, že v  úterý 31. prosince 2013 
bude provozní doba Magistrátu města Prostějova 

do 12:00 hodin.

Provoz sběrných dvorů a svoz odpadů ve vánoční svátky

2013 Sběrný dvůr odpadů
Svoz

Datum Den Anenská Průmyslová

24. prosince úterý ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

25. prosince středa ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

26. prosince čtvrtek ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

31. prosince úterý OTEVŘENO do 13:30 ZAVŘENO SVÁŽÍME

2014
  

1. ledna středa ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

Provoz sběrných dvorů a svoz odpadů ve vánoční svátky

UPOZORNĚNÍ
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(Dokončení ze str. 3)
Po maturitě začal studovat 

právnickou fakultu Univerzity 
Karlovy v  Praze, ačkoliv ho více 
přitahovala literatura, estetika, 
� lozo� e, sociologie a  hudební 
teorie. Tyto předměty krátce mi-
mořádně studoval na � lozo� cké 
fakultě. Publikoval v  tehdejších 
časopisech (Kmen, Ruch, Cesta, 
Pramen aj.), zúčastňoval se setká-
ní s literáty a umělci v Uměleckém 
klubu. Stal se členem Uměleckého 
sdružení Devětsil, k jehož členům 
patřili např. Karel Teige, Jaroslav 
Seifert, Vladislav Vančura, Adolf 
Ho� meister, Antonín Heythum, 
František Muzika, Jindřich Štýr-
ský, Toyen, Bedřich Václavek, 
Konstantin Biebl, František Halas, 
Jindřich Hořejší, Vítězslav Nezval, 
Jindřich Honzl a další. V kmeno-
vém časopise Devětsilu s názvem 
Var publikoval Wolker teoretické 
stati o umění, polemiky a literární 
kritiky.

V březnu 1921 složil Jiří Wolker 
první státnice a v květnu 1921 vy-
dal v  časopise Červen rozsáhlou 
básnickou skladbu Svatý Kope-
ček inspirovanou jeho prázdni-
novými pobyty ve stejnojmenné 
obci. V  červnu téhož roku vyšla 
jeho první básnická sbírka Host 
do domu s  31 básněmi, odráže-
jící autorova šťastná léta dětství 
a chlapectví, oslavující jistotu do-

mova a rodiny. Na podzim 1921 
se Wolker na rok stal členem br-
něnské Literární skupiny. Počát-
kem léta 1922 pobýval se svým 
přítelem Konstantinem Bieblem 
čtyři týdny v  Bašce na ostrově 
Krku u Jadranu. Na podzim 1922 
vyšla Wolkerova druhá básnická 
sbírka Těžká hodina s 22 básněmi, 
zachycující lidské utrpení, sociální 
protiklady a  vnitřní zápas mezi 
osobním a společenským. V pro-
sinci uvedlo pražské divadlo v Nu-
slích (dnes Divadlo na Fidlovačce) 
večer poezie, prózy a  divadelní 
hru Nejvyšší oběť za účasti auto-
ra Jiřího Wolkera a  jeho matky. 
Knižně jeho dramata Nemocnice, 
Hrob a Nejvyšší oběť vyšla v úno-
ru 1923 pod názvem Tři hry.

Na jaře 1923 propukla 
u mladého básníka těžká nemoc, 
tehdy ještě neléčitelná tuberku-
lóza. V  červnu, kdy původně 
zamýšlel ukončit svá právnická 
studia druhou státnicí, odjel do 
Hrebienku nad Smokovcem, 
ale záhy se začal léčit v sanatoriu 
MUDr. Michaela Guhra v  Tat-
ranské Poljance. Přibral na váze, 
zdánlivě prospíval, ale teploty ne-
klesaly. Podzim přinesl další zdra-
votní komplikace, poté zápal plic 
a  nakonec na Vánoce tuberku-
lózní zánět mozkových blan. Ten 
byl nakonec příčinou básníkova 
úmrtí. Po převozu domů zemřel 
Jiří Wolker ráno 3. ledna 1924 ve 
svém rodném domě.

Wolker nepřestává zajímat čte-
náře ani dnes. O netradiční uve-
dení jeho díla se v poslední době 
stará především prostějovské di-
vadlo Point díky své nekonvenč-
ní hře Nahý Wolker, využívající 
méně známou Wolkerovu poezii.

PhDr. Marie Dokoupilová, 
Muzeum Prostějovska 

v Prostějově, p. o.Jiří Wolker na podzim 1922.

Náhradní termíny 
svozu odpadu

24. 12. 2013
V   úterý 24.12.2013 se svoz odpadu neprovádí, termí-

ny svozu budou posunuty o 1den – tzn. St 25.12. až So 
28.12.2013 (viz. následující)

Pravidelný termín svozu            náhradní termín svozu
 Út  24.12.2013 → St  25.12.2013
 St  25.12.2013 → Čt  26.12.2013
 Čt  26.12.2013 → Pá  27.12.2013
 Pá  27.12.2013 → So  28.12.2013

1. 1. 2014
Ve  středu  1.1.2014 se svoz odpadu neprovádí, termíny 

svozu budou posunuty o 1den – tzn. Čt 2.1. až So 4.1.2014  
(viz. následující)

Pravidelný termín svozu            náhradní termín svozu
 St  1.1.2014 → Čt  2.1.2014
 Čt  2.1.2014 → Pá  3.1.2014
 Pá  3.1.2014 → So  4.1.2014

Upozorňujeme občany, že v  úterý 31. prosince 2013 
bude provozní doba Magistrátu města Prostějova do 12:00 hodin.

Provoz sběrných dvorů a svoz odpadů ve vánoční svátky

2013 Sběrný dvůr odpadů
Svoz

Datum Den Anenská Průmyslová

24. prosince úterý ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

25. prosince středa ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

26. prosince čtvrtek ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

31. prosince úterý OTEVŘENO do 13:30 ZAVŘENO SVÁŽÍME

2014

1. ledna středa ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

Provoz sběrných dvorů a svoz 
odpadů ve vánoční svátky

UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ
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INZERCE

Prostějov získal Národní cenu kvality
statutární město Prostějov 

- Magistrát města Prostějova 
obdržel prestižní národní cenu 
kvality čR a získal titul Exce-
lentní organizace v hodnocení 
podle Modelu CAF. Ocenění 
nejlepších českých firem a or-
ganizací proběhlo v úterý 26. 
listopadu 2013 ve Španělském 
sále Pražského hradu.

Národní ceny kvality jsou 
udělovány ve více než 80 
zemích světa podle jednot-
ných hodnotících kritérií. 
V řadě států je zisk národní 
ceny kvality nejvyšší metou, 
kterou může podnik či or-
ganizace dosáhnout. Prestiž 
českého předávání cen kvali-
ty dokládá záštita prezidenta 
Miloše Zemana, předsedy 
Senátu Milana Štěcha, pre-
miéra Jiřího Rusnoka a mi-
nistra průmyslu a obchodu 
Jiřího Ciencaly nad slavnost-
ním večerem.

„I když si uvědomuji, že 
vždy je možno dělat věci ješ-
tě lépe, tak je dobé uznat, že 
jsme toto ocenění dostali po 
zásluze. A je to velký závazek 
do příští doby,“ konstatoval 
primátor města Prostějova 
Miroslav Pišťák.

Statutární město Prostějov 
– Magistrát města Prostějova je 
letošním vítězem Národní ceny 
kvality v hodnocení podle Mo-
delu CAF (Common Assessment 
Framework - společný hodnotící 
rámec). Základním znakem to-
hoto systému vyvinutého v rámci 
Evropské unie je iniciování pro-
cesu neustálého zlepšování kva-
lity v organizacích veřejné správy. 
Prostějov se řadí mezi první měs-
ta České republiky, kde byl model 
CAF zaveden. „Začátky imple-
mentace sahají do roku 2004, kdy 
se na radnici poprvé sešla k této 
problematice pracovní skupina,“ 

sdělil Miroslav Pišťák, primátora 
města Prostějova, jenž se tehdy 
také této schůzky zúčastnil. „Pan 
primátor dlouhodobě stojí za 
našimi společnými snahami o 
zlepšování práce magistrátu pro 
občany města. Model CAF, jak 
ukazují zkušenosti nejen ze za-
hraničí, ale už i naše poznatky a 

závěry, přináší vhodné a efektivní 
nástroje zvyšování kvality úřadu,“ 
doplnil Lubomír Baláš, tajemník 
magistrátu města Prostějova.

Principy modelu CAF spočí-
vají v pravidelném hledání pří-
ležitostí ke zlepšování v mnoha 
směrech, využívání sebehodno-
cení organizace veřejného sekto-
ru k dalšímu zvýšení kvality prá-
ce. Kontinuální vyhodnocování 
je přitom založené na důkazu a 
probíhá podle souboru přesně 
stanovených kritérií platných v 
celé Evropě. A Prostějov se po 
důkladném zhodnocení od-

bornou komisí letos dostal 
společně s chomutovským 
Magistrátem na nejvyšší 
stupínek v rámci ČR. 

Podle tajemníka Lubo-
míra Baláše bylo při zahájení 
implementace CAF nejnároč-
nější změnit přístup úředníků, 
zapojit je aktivně do projektu, 
stejně tak změnit vnímání úřa-
du klienty, tedy zejména občany 
města. „Důkazem, že se nám 
takřka desetiletá soustavná práce 
daří, mohou být i letošní vynika-
jící výsledky šetření spokojenosti 
občanů s životem v Prostějově a 
fungováním úřadu. Spokojenost 
klientů je náš nejvyšší cíl,“ uvedl 
Lubomír Baláš. 

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

zleva ministr vnitra v demisi Martin Pecina, Lubomír Baláš, tajemník MMPv, Mi-
roslav Pišťák, primátor města Prostějova.

Vedle prestižního ocenění Národní ceny kvality získalo město 
Prostějov také Cenu týdeníku EKONOM, a to za otevřenost 
úřadu.
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nová asfaltová stezka pro 
cyklisty v biokoridoru Hlou-
čela o délce dva kilometry byla 
slavnostně otevřena v pondělí 
9. prosince 2013 ve 13.00 ho-
din. 

Ve výběrovém řízení na 
zhotovitele stavby zvítězila fir-
ma Strabag a.s., s nabídkovou 
cenou 7,882 mil. Kč, na stavbu 
získalo město dotaci z Regio-
nálního operačního programu 
Střední Morava v celkové výši 
7,863 mil. Kč pro roky 2013 
- 2015. „Tato částka bude pře-
vedena na účet města až po 
uhrazení jednotlivých faktur 

za stavební práce a po ukonče-
ní celé akce dle harmonogra-
mu schváleného poskytovate-
lem dotace a zakotvených ve 
smlouvě o poskytnutí dotace 
na výše uvedený projekt,“ vy-
světlil Zdeněk Fišer, náměstek 
primátora.

V průběhu stavebních prací 
bylo nutno prodloužit trasu 
cyklostezky v místech ochran-
ného pásma vysokotlakového 
plynovodního potrubí. „Zá-
roveň se musela vybudovat 
opěrná zeď v místě, kde kory-
to říčky Hloučela vybočilo do 
pozemků města. Vzhledem 

k vhodnému zasazení zdi do 
přírodního prostředí bylo 
zvoleno technické provedení 
opětné zdi z gabionu, drátěné 
konstrukce, do které je nasypá-
no kamenivo větší zrnitosti,“ 
uvedl Zdeněk Fišer.

Na průběžné financování 
je v současné době potřebné 
schválit 3,63 milionu korun. 
Rozpočtové opatření projedna-
li radní na své poslední schůzi 
a doporučili zastupitelstvu ke 
schválení.   

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova

Rada města doporučila za-
stupitelstvu zrušit povinnost 
označovat sběrné nádoby 
evidenční samolepkou, kte-
rou přiděluje Magistrát města 
Prostějova fyzickým osobám a 
správcům nemovitostí.

Označování sběrných nádob 
evidenční samolepkou bylo za-
vedeno v roce 2008 jako jedno z 
opatření k zamezení zneužívání 
systému likvidace komunálních 
odpadů ve městě poté, kdy v roce 
2006 došlo k prudkému nárůstu 
množství komunálního odpadu. 
„Cílem zavedení evidenčních 
nálepek bylo rozlišit nádoby na 
odpad fyzických a právnických 
osob, aby nedocházelo ke zneu-
žívání systému právnickými oso-
bami a živnostníky. Od roku 2008 
se situace stabilizovala a množství 
svezeného komunálního odpadu 

od občanů je přibližně na stejné 
úrovni,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, prv-
ní náměstek primátora.

Evidence a výdej samolepek 
občanům vytváří značnou admi-
nistrativní zátěž pro pracovníky 
finančního odboru. Náklady na 
výrobu evidenčních samolepek 
na příslušný kalendářní rok jsou 
přibližně 12.000 Kč. „Navíc v 
případech, kdy poplatník uhradí 
poplatek bankovním převodem, 
je nutné, aby si nálepku po před-
ložení dokladu o zaplacení vy-
zvednul na pokladně finančního 
odboru,“ doplnil Jiří Pospíšil. 

Vedení města nepředpokládá, 
že zrušení evidenčních samole-
pek ovlivní množství odvezeného 
komunálního odpadu. „Dojde 
k úspoře finančních prostředků 
nutných na výrobu nálepek a ke 
snížení administrativní zátěže 

jak pro úředníky magistrátu, tak 
především pro občany města. 
Změna proběhne prostřednic-
tvím úpravy znění vyhlášky o od-
padech,“ dodal první náměstek 
primátora.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Opět je tu vánoční čas, a to 
je doba, kdy se v obchodech za-
čínají ve větším množství obje-
vovat nejrůznější pyrotechnické 
předměty. To svádí především 
děti ke koupi. V naprosté většině 
případů pak netrpělivci pořízené 
výrobky ihned vyzkouší. Tím-
to samozřejmě znepříjemňují 
život nejen lidem v  okolí ale i 
zvířatům, nemluvě o tom jaké 
nebezpečí číhá na ně samotné, 
ve formě popálenin a dalších 
úrazů, které mohou skončit až 
amputací končetiny a v nemálo 
případech i smrtí. Proto apeluje-
me hlavně na rodiče,  dohlédně-
te na své ratolesti, ať nehazardují 
se svým zdravím, neboť zejména 
ony se touto činností ve svém 
volném čase rády baví. Pyro-
technika v  nesprávných rukou 
může učinit řadu lidí nešťastný-
mi.

Osoba starší 15 ti let si může 
koupit pyrotechniku, která spadá 
do kategorie 1, a to i na stáncích. 
Např.  malé fontány,  třaskavé 
provázky, včelky, motýli, čmeláci a 
piruety, různé dětské pochodně a 
prskavky, malé tyčinky s barevný-
mi plameny, ohňopády, blikavky, 
bouchací kuličky apod. Od 18 ti 

let lze pouze v kamenných obcho-
dech zakoupit pyrotechniku, která 
spadá do kategorie 2. Např. fon-
tány, petardy, rakety, malé římské 
svíce, bengálské ohně, gejzíry, vý-
buškové slože nebo barevné dýmy, 
menší kompaktní baterie do 200 
g explozivní slože a kulové pumy 
do průměru moždíře 50 mm. Od 
21 let lze jen v  kamenných ob-
chodech zakoupit pyrotechniku 
kategorie 3  např. velké fontány, 
kulové pumy do průměru moždí-
ře do 100 mm, velké římské svíce, 
silnější petardy, velké rakety a větší 
kompaktní baterie. 

důležité rady:      
Pyrotechnické výrobky lze 

skladovat při pokojové teplotě, 
odděleně od snadno zápalných 
látek, neumísťovat v  blízkosti 
krbů, kamen otevřeného ohně.

Při manipulaci s pyrotechnic-
kým výrobkem se řiďte návodem 
(jiná manipulace, rozebírání a 
úpravy jsou zakázány)

Pokud výrobek selže nikdy se 
nepokoušejte znovu zapalovat. 
Nechejte ho 30 min v klidu, poté 
rozmočte ve vodě a zakopejte do 
země.

Při odpalování by měl být člo-
věk střízlivý. -ja-

Zábavní pyrotechnika

Slavnostní otevření cyklostezky v lesoparku Hloučela

Radní navrhují zrušit nálepky na popelnice

Termíny jednání Zastupitelstva 
města Prostějova v roce 2014:
 18. 2. 2014  15.  4. 2014  10.   6. 2014
   9. 9. 2014   4. 11. 2014  16. 12. 2014

Termíny uzávěrek a vydání 
Radničních listů v roce 2014:
Termíny uzávěrek příspěvků Data vydání

15. 1. 2014 29. 1. 2014
12. 2. 2014 26. 2. 2014
12. 3. 2014 26. 3. 2014
16. 4. 2014 30. 4. 2014
14. 5. 2014 28. 5. 2014
11. 6. 2014 25. 6. 2014
16. 7. 2014 30. 7. 2014
13. 8. 2014 27. 8. 2014
17. 9. 2017 1. 10. 2014

15. 10. 2014 29. 10. 2014
12. 11. 2014 26. 11. 2014
15. 12. 2014 30. 12. 2014

Od 1. ledna 2014 schválila 
vlastnická společnost Vodovody 
a kanalizace Prostějov, a.s. novou 
cenu pro vodné a stočné. 

V Prostějově a dalších městech 
a obcích zásobovaných pitnou 
vodou společnosti MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s. bude v roce 
2014 vodné a stočné navýšeno o 
3,0%. Toto navýšení je nezbytné 
pro pokrytí   inflačních vlivů, po-
klesu spotřeby a růstu nájemného 

hrazeného vlastníkům infrastruk-
turního majetku, které slouží k za-
jištění reprodukce infrastruktury.  

Zatímco letos většina obyvatel 
Prostějovska platí za 1 000 l uprave-
né pitné vody a její následné odve-
dení a vyčištění 75,82 Kč (s DPH), 
od nového roku to bude v celé tarif-
ní oblasti 78,09 Kč (s DPH). Cena 
vodného a stočného se tak zvýší o 
2,27 Kč za 1000 litrů odebrané a 
následně vyčištěné vody. 

Za částku cca pěti korun a de-
vadesáti haléřů za den, která za-
hrnuje úhradu za denní spotřebu 
pitné vody, odvedení vody odpad-
ní a její následné vyčištění, získá 
každý spotřebitel kompletní servis, 
zahrnující vodu k mytí, vaření, pití, 
praní, úklidu, splachování…

 MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s.

 840 668 668
 www.smv.cz

Cena vodného a stočného pro rok 2014 na Prostějovsku

Cena vody platná od 1. 1. 2014: (údaje v Kč/m3)

Prostějovsko 2013 
 bez DPH

2014
bez DPH 

2014
včetně DPH 15 %

vodné 34,20 35,23 40,51

stočné 31,73 32,68 37,58

vodné + stočné 65,93 67,91 78,09
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Zastupitelé města projednají 
navázání spolupráce Prostě-
jova s městem Bílá Cerkev v 
Ukrajině. návrh zastupitelstvu 
doporučila rada města na své 
poslední schůzi.

Žádost o zvážení možnosti 
zahájení spolupráce zaslal jmé-
nem bělocerkevského primáto-
ra Vasyla Savčuka velvyslanec 
České republiky v Ukrajině Ivan 
Pačuch. V oficiálním dopisu 
primátorovi Miroslavu Pišťákovi 
velvyslanec Pačuch zdůraznil, 
že k úspěšnému působení naší 
země v Ukrajině mimořádně při-
spívají dobré vztahy našich měst 
s ukrajinskými protějšky. „Úspěš-
ně a viditelně spolupracují na-
příklad Brno a Charkov, Hradec 
Králové a Černigov, či Kraj Vyso-
čina se Zakarpatskou oblastí. Po-
sledně jmenované samosprávy 
dokonce založily vlastní nadaci, 
která paritně financuje společné 

projekty,“ informoval velvyslanec 
Ivan Pačuch.

„Tuto nabídku jsem postou-
pil mluvčím klubů zastupitelů 
zvolených za ČSSD, ODS, TOP 
09, KSČM a KDU-ČSL. Všech-
ny kluby vyjádřily podporu této 
nabídce a souhlas s navázáním 
spolupráce mezi městem Pros-
tějovem a městem Bílá Cerkev v 
Ukrajině,“ uvedl primátor Miro-
slav Pišťák. 

Vzhledem k aktuální situaci v 
Ukrajině byl v této věci učiněn 
telefonický dotaz na Minister-
stvu zahraničí České republiky, 
kde bylo potvrzeno, že spoluprá-
ce s ukrajinskou Bílou Cerkví je z 
hlediska zahraničních vztahů ČR 
bezproblémová. 

Bílá Cerkev byla založena již 
v roce 1032, v současné době 
je největším městem Kyjevské 
oblasti, žije v něm asi 210 tisíc 
obyvatel. 

Nezávislou Ukrajinu spojuje 
s naší zemí historicky řada vý-
znamných osob a událostí. Na-
příklad v průběhu druhé světové 

války se na osvobozování Bílé 
Cerkve podíleli vojáci První čes-
koslovenské samostatné brigády, 
v boji tady padl 1. února 1944 

také vojín Bedřich Sameth, který 
se narodil 14. října 1912 v Prostě-
jově. Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu města Prostějova 

s blížícím se koncem roku 
vedení města hodnotí fingová-
ní kina Metro 70. Po provede-
né digitalizaci v roce 2011, jež 
umožnilo promítání 3d filmů, 

se prostějovskému kinu daří.
„V letošním roce se vedle pra-

videlných technických výměn 
filtrů a lamp v projektorech vy-
měnila klimatizační jednotka v 
promítací kabině a těleso cent-
rálního vysavače v sále,“ vypo-
čítala novinky v technické in-
frastruktuře Ivana Hemerková, 
náměstkyně primátora. 

Ve srovnání se stejným ob-
dobím minulého roku probíhá 
v kině více představení s tím, že 
návštěvnost i tržby jsou nepatr-
ně nižší. „Tato čísla se však ještě 
mohou vylepšit. Do kina přijde 
očekávaný filmový hit Hobit: 
Šmakova dračí poušť ve 3D, a to 
pouhý den po české premiéře. 

Prostějovské diváky můžeme na-
lákat na výhodné vstupné 150 ko-
run,“ uvedla Ivana Hemerková. 
Divácky nejúspěšnějším filmem 
tohoto roku v kině Metro byla 
zatím česká komedie Babovřesky 
promítaná v únoru.

Kino Metro v číslech 
k 30. 11.2013:

804 představení - 36.538 divá-
ků - tržba 3 152 700 Kč

Pro porovnání stejné období 
minulého roku 

794 představení - 37.607 divá-
ků - tržba 3 233 155 Kč

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

V těchto dnech vrcholí inves-
tiční akce revitalizace sídliště 
E. Beneše - etapa jih a oprava 
parkoviště spojená s rozšíře-

ním parkovacích míst u kotelny 
směrem k lesoparku Hloučela. 

„Již je také dokončena rekon-
strukce ulice Edvarda Valenty, zbý-
vá napojit komunikaci na vjezdy k 
parkovištím,“ uvedl Zdeněk Fišer, 
náměstek primátora. Stavbaři tak 
stihnou provést rekonstrukční 
práce v termínu do konce roku, 
což byl požadavek úspěšného čer-

pání státní dotace na nové parko-
viště v lokalitě u kotelny. „V tomto 
roce budou provedeny kompletní 
opravy vozovek a chodníků. Na 
jaře příštího roku bude dokončena 
regenrace sídliště výsadbou zeleně, 
instalací herních prvků a mobiliá-
ře,“ doplnil Zdeněk Fišer.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Partnerství Prostějova s Bílou Cerkví

V kině Metro 70 se letos pořádalo 
víc představení než loni 

Rada města doporučila za-
stupitelstvu schválit výkup 
pozemků o výměře 16.528 m2 
v katastrálním území čecho-
vice. Koupě od soukromého 
vlastníka bude realizována 
za cenu 390 Kč/m2, tj. celkem 
6,446 milionů korun.

S nabídkou odprodeje orné 
půdy se na město obrátil 
vlastník pozemku s nabídko-
vou cenou 400 Kč/m2. Město 
již v minulosti projevilo o 
pozemky v této lokalitě zá-
jem. „Jedná se o rozvojovou 
plochu určenou pro rozšíření 
ploch pro bydlení a veřejnou 
zeleň, takřka bezprostředně 
navazující na další pozemek 
v majetku města. Po even-
tuálním vykoupení zbývají-
cího pozemku tady vznikne 

plocha o výměře přibližně 
6 hektarů, která je návrhem 
územního plánu určená pře-
vážně pro bydlení,“ vysvětlil 
Jiří Pospíšil, první náměstek 
primátora.

Město zde může připra-
vit zainvestování území a 
následný prodej pozemků 
obdobně, jako v tzv. lokalitě 
„50 rodinných domů u nové 
nemocnice.“ Vzhledem k 
tomu, že předmětný pozemek 
je zatížen věcným břemenem 
spočívajícím v umístění in-
ženýrských sítí, vedení města 
dosáhlo jednáním s majite-
lem pozemku snížení kupní 
ceny o 165 tisíc korun. I v 
případě provedení přeložky 
vysokotlakého plynovodu je 
tato cena pro město výhodná. 
„V případě projektu padesáti 
rodinných domů u nové ne-
mocnice město prodávalo po-
zemky v této lokalitě za 1.300 
až 1.400 korun za metr čtve-
reční,“ uzavřel Jiří Pospíšil.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Vrcholí revitalizace sídliště E. Beneše

Město vykoupí další 
pozemky pro výstavbu 

rodinných domů

7
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Vedení města Prostějova 
zvažuje instalaci podzemních 
kontejnerových stanovišť na 
tříděný odpad v památko-
vé zóně a její těsné blízkosti. 
Radní doporučili zastupi-
telstvu schválit rozpočtové 

opatření ve výši 20 tisíc korun 
na přípravu projektové doku-
mentace.

„Jedná se o trend v mnoha 
českých městech, podzemní 
kontejnery mají větší kapaci-
tu, jsou přitom nenáročné na 

prostor. Nad úrovní ulice jsou 
jen vhazovací sloupky, při-
pomínající odpadkové koše,“ 
uvedla Ivana Hemerková, ná-
městkyně primátora. 

V památkové zóně nebo v 
její těsné blízkosti jsou tři nad-

zemní kontejnerová stání - ve 
Školní ulici u kina Metro, na 
Přikrylově náměstí a na začát-
ku Svatoplukovy ulice - pro-
stranství spojující náměstí E. 
Husserla a Újezd. „Vymístění 
kontejnerů ze Svatoplukovy uli-
ce je navrhováno v rámci studie 
na řešení tohoto prostoru, která 
se aktuálně zpracovává. Jako 
vhodné místo pro jejich pře-
místění byl vytipován prostor 
zeleně u vjezdu na parkoviště 
na náměstí E. Husserla,“ vy-
světlil Zdeněk Fišer, náměstek 
primátora. Současně doplnil, 
že se zvažuje také možnost vy-
budování podzemního kontej-
nerového stání na Žižkově ná-
městí. Podle platných předpisů 
v oblasti památkové péče totiž 

nelze umísťovat sběrné nádoby 
v městské památkové rezervaci 
na veřejná prostranství.

„Systém vyprazdňování svo-
zovým autem s hydraulickou 
rukou je přitom stejný jako u 
současných nadzemních kon-
tejnerů. Vzhledem k velkému 
objemu podzemních kontej-
nerů se navíc prodlužuje doba 
jejich svozu. Výhodou je mož-
nost získání dotace na instalaci 
podzemních kontejnerových 
stanovišť ze Státního fondu ži-
votního prostředí, které činí až 
devadesát procent uznatelných 
nákladů,“ dodal Jiří Pospíšil, 
první náměstek primátora.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu města 

Prostějova 

Záměr města: Kontejnery na tříděný odpad v centru zmizí pod zem

Zprávy z města

Oznamujeme tímto obča-
nům, že i v  příštím roce po-
kračuje nová bezplatná sociál-
ní služba  – Poradenství ve 
finanční tísni, a to od ledna 
2014:

Tuto službu bude zajišťo-
vat Poradna při finanční tísni, 
o.p.s., na Odboru sociálních 
věcí Magistrátu města Prostě-
jova, Školní ulice č. 4, ve dru-
hém poschodí, dveře č. 328 
v zasedací místnosti.

Otevírací hodiny Poradny při 
finanční tísni o.p.s. :

15.1.2014         13:30 - 16:00
12.2.2014         13:30 - 16:00
12.3.2014         13:30 - 16:00
9.4.2014           13:30 - 16:00
7.5.2014           13:30 - 16:00
4.6.2014           13:30 - 16:00
2.7.2014           13:30 - 16:00
30.7.2014         13:30 - 16:00
27.8.2014         13:30 - 16:00
24.9.2014         13:30 - 16:00
22.10.2014       13:30 - 16:00
19.11.2014       13:30 - 16:00
17.12.2014       13:30 - 16:00
Schůzku si prosím domluvte 

na telefonu: 595 532 740

„Jedná se o neziskovou, ne-
státní a nekomerční obecně 
prospěšnou společnost, která 
poskytuje bezplatné poraden-
ství spotřebitelům, a to zejména 
v situaci, kdy v důsledku změny 
své životní situace nemohou 
řádně platit své dluhy. Také 
poradí lidem, jak se lze zadlužit 

zodpovědně, a tím předejít 
problémům s řádným a včas-
ným splácením dluhů,“ uvedla 
náměstkyně primátora Alena 
Rašková.

Posláním této organizace je 
kvalitní a účinná poradenská 
činnost pro občany ve finanč-
ní tísni v hrozící či existující 
platební neschopnosti nebo v 
exekuci a pomoc při podání 
návrhu na oddlužení.

Doporučení a návrhy vyja-
dřují stanovisko a právní názor 
Poradny, vychází z informací, 
které se klient rozhodl Poradně 
sdělit, přičemž je zcela výhrad-
ně na vůli klienta, zda se jimi 
bude řídit či nikoli. Klient není 
doporučeními nebo návrhy 
Porady nijak vázán. Poradna 
nenese jakoukoli odpovědnost 
za následky, přímé či nepřímé, 
vyvolané rozhodnutím spo-
třebitele doporučení a návrhy 
zcela či částečně uskutečnit.

 -osv-

Poradenství ve finanční tísni

Rada města Prostějova na své 
poslední schůzi schválila ná-
kup uměleckých děl z rozpočtu 
města Prostějova. díla v celkové 
ceně 125 tisíc korun doporuči-
la radním koupit Komise pro 
nákup uměleckých děl na svém 
jednání 12. listopadu 2013. 

„Autoři výtvarných děl mají 
vztah k Prostějovu a Prostějov-
sku. 

Potřebné finanční prostřed-
ky na nákup uměleckých děl 
jsou v současnosti rezervovány 
na Odboru kancelář primátora 
Magistrátu města Prostějova. 
Pro letošní rok bylo v rozpočtu 
města vyčleněno na nákup 
uměleckých děl celkem 400 tisíc 
korun. Rada města již 30. dubna 
tohoto roku odsouhlasila nákup 

uměleckých děl za celkovou 
cenu 214,5 tisíce korun,“ uvedl 
primátor města Miroslav Pišťák. 

Seznam nakupovaných 
uměleckých děl -
- prosinec 2013:

1. Richard Kaňák – „Národní 
dům“, kvaš, cena 14 000 Kč

2. Hilar Václavek – „Prostě-
jov od Držovského háje“, olej na 
kartonu, cena 5 000 Kč

3. Vlastimil Bok – „Prostějov 
ze Stráže“, akvarel v rámu, cena 
8 000 Kč

4. Míla Doleželová – „Portrét 
muže“, kombinovaná technika, 
cena 3 000 Kč

5. Viktor Hohaus – „Pohled 
na kostel a muzeum v Prostě- jově“, akvarel na papíře, cena 15 

000 Kč
6. Robert Holzer – „Trh v 

Prostějově“, olej na kartonu, 
cena 20 000 Kč

Narodil se 7. 6. 1859 v Prostě-
jově a zemřel 23. 9. 1938 v Praze. 
Malíř dekorační i krajinář. Byl 
zaměstnán ve Vídni v ateliéru 
dvorních dekoračních malířů, 
přitom navštěvoval akademii. 
Byl prvním dekoračním malířem 
Národního divadla v Praze a au-

torem řady dekorací. 
7. Bohuš Čížek – „Únos“, olej 

na plátně, cena 50 000 Kč
Narodil se 11. 2. 1913 v Leša-

nech, zemřel 19. 9. 1989 v Praze. 
Český malíř, grafik, ilustrátor a 
pedagog. Absolvoval ČVUT v 
Praze, obor kresba a deskriptiva, 
pod vedením prof. O. Blažíčka, 
C. Boudy, K. Pokorného. V le-
tech 1945 - 1949 byl asistentem 
na vysoké škole architektury a 
pozemního stavitelství ČVUT, 

Praha. Ve své tvorbě se nejprve 
věnoval figurální malbě, později 
krajinomalbě. Obraz ohodno-
cen znaleckým posudkem Doc. 
PhDr. Josefa Malivy. 

8. Vilém Kraus – „Prostějov“, 
kombinovaná technika, cena  
3 000 Kč

9. Jaromír Kýr – „Pohled na 
TGM v Prostějově“, olej na kar-
tonu, cena 7 000 Kč

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Město nakoupí do své sbírky další umělecká díla

 Ilustrační foto: Luděk Kovář, Wikimedia Commons
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Opravy krajských silnic

V  říjnu tohoto roku jsme 
dohodli se zástupci Minis-
terstva dopravy a  Státního 
fondu dopravní infrastruk-
tury ČR poskytnutí dotace 
600 milionů korun pro  jed-
notlivé kraje na opravy ko-
munikací. Pro Olomoucký 

kraj byla vyčleněna částka 
40  milionů korun. V  Pros-
tějově se konkrétně jednalo 
o realizaci oprav silnic v uli-
cích Svatoplukova a  Palac-
kého.

Chtěl bych i touto cestou vel-
mi poděkovat spoluobčanům a 
účastníkům silničního provozu 
za pochopení a vstřícnost při 
uzavírkách těchto ulic. Sám 
jsem řidič a dobře vím, jak tyto 
uzavírky zkomplikovaly po ur-
čitou dobu život v našem měs-
tě. Bylo by však škoda nevyužít 
těchto finančních prostředků  
a zmíněné opravy nerealizovat.

Protože jsme v  adventním 
čase, dovolím si popřát všem 
občanům klidné prožití svát-
ků vánočních, pevné zdraví  
a šťastný nový rok.

PhDr. Alois Mačák, MBA
1. náměstek hejtmana 

Olomouckého kraje 
a člen Rady města 

Prostějova

Zastupitelský klub KDU-ČSL informuje
8. listopadu jednal výbor městské organizace KDU-ČSL 

na svém pravidelném zasedání 
rozšířeného výboru městské orga-
nizace KdU-čsl 

v  Prostějově bylo na programu 
mnoho významných bodů.

Kladně byly zhodnoceny výsled-
ky parlamentních voleb, neboť stra-
na v našem okrese získala

8,53% hlasů, což je  o 2,2%  a o 
952 hlasů více než při posledních 
parlamentních volbách v roce 2010. 
Za to patří dík nejen našim aktiv-
ním členům, ale děkujeme za pod-
poru také našim voličům, které ne-
chceme v žádném případě zklamat 
v tomto povolebním období.

Velmi živě byla  diskutována 
otázka  (ne)zřízení základní církevní 
školy při Cyrilometodějském gym-
náziu v  Prostějově. Výbor KDU 
- ČSL a ani široká prostějovská 
veřejnost nesouhlasí s  negativním 
postupem vedení města Prostějo-
va. Jsme toho názoru, že rozšíření 
spektra a konkurence výuky na 
základních školách jen zvýší kvalitu 
školství v našem okrese a negativ-

ně zásadním způsobem nenaruší 
početnost žáků ve  třídách  jiných 
základních škol ve městě Prostějov.

Významným a tradičním bo-
dem našeho jednání je aktuální vý-
voj  využití našeho městského KaS 
centra a pozemků v jeho okolí. Jasno 
do této kauzy nepřineslo ani zasedá-
ní Zastupitelstva města Prostějova 
dne 5.11.2013. Dle našeho názoru 

stále přetrvává nesoulad mezi zá-
měrem města na využití pozemků 
v centru města a obsahem Smlouvy 
o smlouvě budoucí, kterou měs-
to  uzavřelo s  firmou Manthelan. 
Také Okresní státní zastupitelství 
z 12.3.2013, se kterým byli sezná-
meni zastupitelé města, konstatuje 
v  této kauze budoucí možný roz-
por s právním řádem ČR. Městská 
organizace KDU-ČSL dlouhodobě  
nesouhlasí s bouráním KaS centra 
bez adekvátní náhrady, neboť toto 
bourání je v rozporu se Záměrem 
využití této lokality vydaným již 
v roce 2008.

Vzhledem k tomu, že KDU- ČSL 
má obavu o budoucí využití nej-
lukrativnějších pozemků v  centru 
města, rozhodl výbor Městské or-
ganizace, že požádá pana primátora 
města Prostějova nebo se připojí 
k výzvě na  svolání  mimořádného 
zasedání zastupitelstva k této proble-
matice.  Ing.Petr Kousal, 

zastupitel města Prostějova za 
KDU-ČSL

Oblast sociální péče a so-
ciálních služeb patří vedle 
zdravotnictví a školství mezi 
tři primární rezorty, jejichž 
funkčnost a stabilita v určité 
životní etapě či situaci ovliv-
ní každého z nás. V minulém 
volebním období jsme byli 
nechtěnými svědky vládního 
zalepování miliardových děr 
v rozpočtu na úkor lidí soci-
álně slabých, rodin s  dětmi 
nebo lidí se zdravotním po-
stižením. Byli jsme svědky 
nekompetentních a nekon-
cepčních rozhodnutí, která 
na jedné straně negativně 
ovlivnila životy tisíců rodin 
i jednotlivců, na straně dru-
hé vybrané subjekty zcela 
neopodstatněně zvýhodnila. 
Ano, sociální služby jsou do 
značné míry závislé na poli-
tických rozhodnutích, na fi-
nancování z  veřejných zdro-
jů, mají velmi úzkou vazbu 
na legislativu. Proto v  celé 
sociální politice řadím mezi 
priority odložení účinnosti 
nového občanského zákoní-
ku.

Mou profesní odborností je 
právo, a proto mohu exaktně 
posoudit dopad některých 
legislativních norem na běž-
ný život každého z nás. Nový 
občanský zákoník, jehož účin-
nost by měla nastat dnem 
1.1.2014,  je takovou normou. 
Představuje kompletní změnu 

českého soukromého práva, 
která však ve stávající podobě 
přinese občanům i podnika-
telům velké obtíže. Do oblas-
ti sociálních služeb přináší 
zmatek, nestabilitu, nejistotu. 
Konkrétně se jedná o zásadní 
změny ve sdružovacím právu. 

Nový občanský zákoník 
ukončuje činnost občanských 
sdružení, přejmenovává je na 
spolky či ústavy a přináší jim 
poměrně složité a především 
ne zcela jasné podmínky pro 
registraci i vlastní činnost. 
Občanská společnost není 
připravena na tak hluboké 
strukturální změny a mám 
důvodné obavy, že dojde 
k  zániku desítek až stovek 
občanských sdružení v  po-
době místních iniciativ, které 
dlouhodobě vykonávaly spo-
lečensky potřebnou a důle-

žitou činnost. Mám na mysli 
např. nejrůznější organizace 
sdružující např. osoby s  ur-
čitým druhem onemocnění, 
které poskytují neformální 
poradenskou činnost a po-
máhají lidem v  mimořádné 
situaci se s  ní co nejlépe vy-
rovnat. Ohroženy jsou i ob-
čanská sdružení, která dlou-
hodobě a na profesionální 
úrovni poskytují sociální 
služby. Osobně jsem u vzni-
ku jednoho takového byl a 
roky se podílím na jeho ve-
dení. Jeho vznik byl iniciován 
dlouhodobou potřebou rodin 
s  dítětem se zdravotním po-
stižením, pro které v regionu 
chyběly tolik potřebné spe-
ciální služby sociální, zdra-
votní i vzdělávací. Proto se 
sdružili rodiče, odborníci a 
příznivci, kteří společně za-
ložili občanské sdružení, jež 
poskytuje profesionálně ve-
dené, velmi kvalitní a žádané 
sociální služby doposud. Co 
bude s  tímto sdružením dál? 
Do konce letošního roku se 
může přetransformovat na 
obecně prospěšnou společ-
nost, od 1.1.2014 může pře-
vzít archaický název „ústav“ 
či založit sociální družstvo. 
(Mimochodem název „ústav“ 
v  sociálních službách byl 
zrušen v roce 2007 zákonem 
č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách.) Dnes však sdruže-

ní neví, zda budou mít mož-
nost požádat o dotace na po-
skytování sociálních služeb ze 
státního rozpočtu, neví, zda 
jako sociální družstvo budou 
mít možnost žádat o jaké-
koliv dotace, směrované do 
neziskového sektoru, protože 
doposud chybí návazná nor-
ma, kterým je zákon o veřejné 
prospěšnosti. Obdobně bych 
mohl hovořit o chybějícím 
tzv. „opatrovnickém zákoně“, 
což značně problematizuje 
použití některých částí no-
vého občanského zákoníku, 
týkajících se osob s duševním 
onemocněním.

Občanská sdružení mají své 
nezastupitelné místo v  demo-
kratické společnosti. Spolu 
s dalšími neziskovými organi-
zacemi zvyšují vliv občanů na 
dění společnosti, jsou schopny 
reflektovat, prosazovat a ze-
jména řešit specifické potřeby 
různých skupin obyvatel. Díky 

tomu mají své nezastupitelné 
místo i jako poskytovatelé so-
ciálních služeb – jsou schopny 
rychle a efektivně reagovat na 
potřeby uživatelů. Často se tak 
děje nezávisle na státu, ale ke 
své činnosti potřebují alespoň 
stabilní prostředí, jasně vyme-
zené, pregnantně formulované 
a vzájemně provázané legisla-
tivní normy. Bohužel, nový 
občanský zákoník takovou 
normou není, a proto by bylo 
vhodné odložit jeho účinnost 
do doby, než budou připra-
veny a schváleny nezbytné 
navazující normy a prováděcí 
předpisy. S největší pravděpo-
dobností však nový občanský 
zákoník nabude účinnosti od 
1.1.2014 a bude tak po určitou 
dobu komplikovat právní pro-
středí v oblasti sociální péče a 
sociálních služeb.

Prostějov dne 27.11.2013
 JUDr. Josef Augustin
 zastupitel města

Sociální péče a sociální služby ve světle
 nového občanského zákoníku

Vážení občané Prostějovska, 

členové zastupitelstva statutárního města Prostějova zvolení 
za KSČM Vám přejí klidné, pohodové prožití Vánočních svát-
ků a v nastávajícím roce 2014 pak především pevné zdraví a 
neméně pevné nervy při zvládání každodenních starostí. Také 
osobní, rodinnou a pracovní pohodu. Trochu potřebného štěs-
tí a splnění všech předsevzetí, přání a snů, včetně těch tajných. 
V neposlední řadě i odvahu zapojit se občansky do nápravy věcí 
veřejných… J. Augustin, I. Copková,

J. Čížek, V. Šmíd, J. Šlambor
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV, Magistrát města Prostějova, Odbor školství, kultury a sportu

Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2014/2015
se v souladu s § 36 odst. 4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění

koná v pátek 24. ledna 2014 od 12:00 – 18:00 hodin
Spádové obvody základních 

škol jsou obecně závaznou vy-
hláškou č. 7 /2009, kterou se 
stanoví spádové obvody základ-
ních škol v  územním obvodu 
statutárního města Prostějova, 
ve znění pozdějších předpisů, 
stanoveny takto:

I. OBVOD

sídliště Svobody
pro Základní školu a ma-

teřskou školu Jana Železného 
Prostějov, sídliště svobody 
24/79

- opět otevřena jedna 1. třída 
s  nabídkou rodiči placených 
kurzů angličtiny a matematiky

II. OBVOD

5. května, Aloise Fišárka, 
Akátová, Aloise Krále, Anenská, 
Anglická, Antonína Slavíčka, 
Arbesovo nám., Atletická, Bal-
bínova, Barákova, Belgická, Bes-
kydská, Bezručovo nám., Blaho-
slavova, Bohumíra Dvorského, 
Bohumíra Šmerala, Bohuslava 
Martinů, Borová, Boženy Něm-
cové, Brandlova, Bratří Čapků, 
Brněnská, Brodecká, Březinova, 
Budovcova, Bulharská, Cyrila 
Boudy, Čechovická, Čechův-
ky, Česká, Českobratrská, Čs. 
armádního sboru, Čs. odboje, 
Daliborka, Dělnická, Demelova, 
Divišova, Dobrovského, Dolní, 
Domamyslická, Dr. Horáka,  Dr. 
Uhra, Drozdovice, Družební, 
Družstevní, Duhová, Dukelská 
brána, Dvořákova, Dykova, Ed-

varda Valenty, Elišky Krásno-
horské, Emila Králíka, Erbeno-
va, Esperantská, Fanderlíkova,  
Filipcovo nám., Finská, Floriána 
Nováka, Floriánské nám., Foer-
strova, Francouzská, Fügnerova, 
Gabriely Preisové, Gen. Dudy, 
Gen. Sachera, Hacarova, Hanač-
ka, Habrová, Havlíčkova, Hla-
váčkovo nám., Hliníky, Hlou-
čelní, Holandská, Hradební, 
Hrázky, Husitská, Husovo nám., 
Hvězda, Hybešova, Chodská, 
Italská, Ivana Olbrachta, Jablo-
ňová, J. B. Pecky, J. V. Myslbeka, 
Jana Kuchaře, Jana Olivetského, 
Jana Rokycany, Jana Švermy, 
Jana Zrzavého, Janáčkova, Jana 
Köhlera, Jaroslava Kaštila, Jaro-
slava Křičky, Jaroslava Kučery, 
Jasanová, Jaselská, Jasmínová, 
Javorová, Javoříčská, Ječmínko-
va, Ječná, Jezdecká, Jihoslovan-
ská, Jiráskovo nám., Josefa Hory, 
Josefa Lady, Josefa Suka, Joštovo 
nám., Jungmannova, K rybníku, 
K. H. Kepky, Karafiátová, Karla 
Svolinského, Karlov, Karoliny 

Světlé, Kaštanová, Kazín, Kelčic-
ká, Knihařská, Kojetínská, Ko-
lářovy sady, Kollárova, Komen-
ského, Konečná, Kopečného, 
Kosířská, Kostelecká, Kostelní, 
Košická, Kotěrova, Kotkova, Ko-
váříkova, Koželuhova, Kpt. Ná-
lepky, Kpt. O. Jaroše, Kralická, 
Kramářská, Krapkova, Krasická, 
Krásná, Krátká, Kravákova, Kra-
vařova, Krokova, Krumlovské-
ho, Křížkovského, Kubelíkova, 
Květná, Kyjevská, Legionářská, 
Letecká,  Libušinka, Lidická, Li-
pová, Lísková, Lomená, Luční, 
Lutinovova, Lužická, Máchova, 
Majakovského, Mánesova, Ma-
rie Majerové, Marie Pujmano-
vé, Martinákova, Mathonova, 
Melantrichova, Mikoláše Alše, 
Milíčova, Mlýnská, Močidýlka, 
Mojmírova, Moravská, Mozar-
tova, Na blatech, Na Brachlavě, 
Na hrázi, Na okraji, Na přího-
ně,  Na splávku, Na spojce,  Na 
vyhlídce, Na výsluní, nám. E. 
Husserla, nám. J. V. Sládka, nám. 
Odboje, nám. Padlých hrdinů, 
nám. Práce, nám. Spojenců, 
nám. Svatopluka Čecha, nám. 
T. G. Masaryka, nám. U kalicha, 
Nerudova, Netušilova, Neu-
mannovo nám., Norská, Obrán-
ců míru, Okružní, Olomoucká 
L 1 až 101 S  2 až 116, Olšová,  
Olympijská, Ořechová, Oska-
ra Nedbala, Otakara Ostrčila, 
Ovesná, Ovocná, Palackého, Pa-
lečkova, Partyzánská, Pernštýn-
ské nám., Pešinova, Petra 
Jilemnického, Petrské nám., 
Plumlovská, Pod Kosířem, Pod 
vinohrádkem, Pod Záhořím, 
Poděbradovo nám., Podjezd, 
Podivínského, Pod svahem, 
Poláčkova, Polišenského, Pol-
ská, Pražská, Prešovská, Prů-
chodní, Průchozí, Průmyslová, 
Předina, Přemyslovka, Příční, 
Přikrylovo nám., Puškinova, 
Raisova, Rejskova, Resslova, 
Riegrova, Rostislavova, Rovná, 
Rozhonova, Rudolfa Těsnohlíd-
ka, Rumunská, Ruská, Růžová, 

Říční, Sádky, Sadová, sídl. E. 
Beneše,  sídl. Svornosti, Skálo-
vo nám., Sladkovského, Slezská, 
Slovácká, Slovenská, Slunečná, 
Smetanova, Sokolovská, So-
kolská, Spitznerova, Sportovní, 
Stanislava Manharda, Stanislava 
Suchardy, Staškova, Strojnická, 
Stroupežnického, Střížova, Stu-
dentská, Sušilova, Svatoplukova, 
Šafaříkova, Šárka, Šerhovní, Še-
říková, Šípková, Školní, Šlikova, 
Švabinského, Švýcarská, Šu-
mavská, Tetín,  Tovačovského, 
Tovární, Trávnická, Trnková, 
Trpinky, Třebízského, Třešňová, 
Třískova, Tylova, Tylšarova, Tyr-
šova,  U Spalovny, U spořitelny, 
U Stadionu, U sv. Anny, Újezd, 
Úprkova, Určická,  V loučkách, 
V polích, V zahradách, Václava 
Špály, Václava Talicha, Valaš-
ská, Vápenice, Vasila Škracha, 
Veleslavínská, Vencovského, 
Višňová, Vícovská, Vítězslava 
Nezvala, Vítězslava Nováka, 
Vladimíra Ambrose, Vodní, Vo-
jáčkovo nám., Vojtěcha Outraty, 
Vrahovická, Vrbová, Vrchlické-
ho, Vrlova, Vřesová, Waitova, 
Werichova, Winklerova, Wich-
terlova, Wolfova, Wolkerova,  Za 
drahou, Za humny, Za Místním 
nádražím, Za velodromem, Za-
hradní, Západní, Zátiší, Zborov, 
Zikmunda Wintra, Zlechovská, 
Žeranovská, Žešov, Žitná, Žiž-
kovo nám.

pro Základní školu a mateř-
skou školu Prostějov, Palackého 
tř. 14

Základní školu a mateřskou 
školu Prostějov, Kollárova ul. 4

Základní školu a mateřskou 
školu Prostějov, Melantrichova 
ul. 60

Základní školu Prostějov, ul. 
Vl. Majakovského 1

Reálné gymnázium a základ-
ní školu města Prostějova, Stu-
dentská ul. 2

Základní školu Prostějov, ul. 
Dr. Horáka 24

Základní školu Prostějov, ul. 
E. Valenty 52

Podrobnější pokyny o orga-
nizaci zápisu budou na jednot-
livých základních školách zři-
zovaných statutárním městem 
Prostějovem.

Ve stejném termínu, nezávis-
le na stanovených obvodech se 
koná zápis do:

střední školy, základní ško-
ly a mateřské školy Prostějov, 
Komenského 10,

 jejímž zřizovatelem je Olo-
moucký kraj. Bližší podmínky 
přijetí sdělí ředitelství školy.

UPOZORNĚNÍ
- k zápisu se dostaví s dětmi 

rodiče (jejich zákonní zástupci) 
a předloží tyto doklady

   1. Rodný list dítěte nebo vý-
pis z matriky

   2. Občanský průkaz rodiče 
(zákonného zástupce)

- na ZŠ budou přednostně 
zapsány a zařazeny děti s  tr-
valým bydlištěm ve spádovém 
obvodu ZŠ.

Podle § 36 odst. 3) povinná 
školní docházka začíná počát-
kem školního roku, který ná-
sleduje po dni, kdy dítě dosáh-
ne šestého roku věku, pokud 
mu není povolen odklad; dítě, 
které dosáhne šestého roku 
věku v  době od září do konce 
června příslušného školního 
roku, může být přijato k plně-
ní povinné školní docházky 
již v  tomto školním roce, je-li 
přiměřeně tělesně i duševně 
vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce. Podmínkou 
je doporučující vyjádření škol-
ského poradenského zařízení u 
dětí narozených od září do kon-
ce prosince, u dětí narozených 
do konce června příslušného 
školního roku i doporučení od-
borného lékaře.

Pokud se nemohou rodiče 
s  dětmi ve zdůvodněných pří-
padech dostavit ve stanovený 
den zápisu, mohou přijít indi-
viduálně po dohodě s ředitelem 
ZŠ po tomto termínu, nejpoz-
ději však do 15. 2. 2014 do 12:00 
hodin. 

Termín zápisu je stanoven po 
dohodě všech ředitelů a ředi-
telek základních škol ve městě 
Prostějově.

V případě nepřijetí je možno 
se odvolat ke Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje, Odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
Jeremenkova ul. 40a.

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

kultury a sportu
Magistrát města Prostějova
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desítka bude zářit na pomysl-
ném dortu průzkumníků z Pro-
stějova, jelikož prvního prosince 
letošního roku tomu uplyne již 
deset let, co spojily své síly čtyři 
významné průzkumné prapory 
Armády české republiky. na 
základech 2. průzkumného pra-
poru Vimperk, 4. průzkumného 
praporu Bechyně, 7. průzkum-
ného praporu Kroměříž a 11. 
prostějovského průzkumného 
praporu vzniká dne 1. prosince 
2003 v  posádce Prostějov 102. 
průzkumný prapor generála 
Karla Palečka. tuto důležitou 
událost si dnes na slavnostním 
nástupu připomněli nejen pří-
slušníci útvaru, ale i bývalí velitelé 
praporu a významní hosté. 

První část oslav byla věnována 
povýšení v  hodnostních sborech 
a udělení pamětních odznaků 
102. průzkumného praporu. Mezi 
vyznamenanými stál na čestném 
místě především velitel pozemních 
sil generálmajor Ján Gurník a pri-
mátor města Prostějova Miroslav 
Pišťák. Čtyřicet vojáků a bývalých 
příslušníků 102. průzkumného 
praporu bylo oceněno pamětní 
mincí desátého výročí založení 
praporu, která byla speciálně na-

vržena a vyrobena pro tuto vý-
znamnou událost.  Za dosažení 
předepsaného náletu, předvedení 
praktických dovedností a teore-
tických znalostí byl čtyřem ope-
rátorům jednotky bezpilotních 
průzkumných prostředků udělen 
odznak dokazující splnění tříd-
nosti operátora mini UAV RQ 11B 
RAVEN. 

Druhá část nástupu byla věno-

vána především hostům. Velitel 
pozemních sil generálmajor Ján 
Gurník ve svém projevu podě-
koval nejen příslušníkům 102. 
průzkumného praporu, ale i 
představitelům města za dlouho-
dobou podporu vojsk v  posádce 
Prostějova a veliteli 601. skupiny 
speciálních sil za navázání spo-
lupráce v  oblasti výcviku.  Dále 
popřál průzkumákům do dalších 

deseti let hodně úspěchů: „Jste jedi-
ným průzkumným praporem naší 
armády, což je známkou toho, že 
si vaši nadřízení cení a váží práce, 
kterou odvádíte, a to ať už na území 
České republiky nebo v  zahraničí. 
Přeji Vám, ať se i nadále můžete 
věnovat své práci a tomu, na co jste 
připravováni.“ 

Pan primátor Miroslav Pišťák 
jménem města Prostějova i Jednoty 
Československé obce legionářské 
Prostějov taktéž popřál přísluš-
níkům praporu hodně zdaru do 
dalších let. „Deset let je krátká doba. 
Na druhé straně pokud je vyplněna 
poctivou prací, můžeme být na sebe 
hrdí. A já vím, jak vás oceňovali Ti, 
co s vámi spolupracovali v zahranič-
ních operacích. Vy patříte mezi elitní 
jednotky.“ dodal pan primátor, než 
se závěrečného slova ujal velitel pra-
poru podplukovník René Sabela.

Velitel ve svém projevu podě-
koval vojákům 102. průzkumné-
ho praporu za odvedenou práci 
v uplynulých letech a krátce shrnul 
významné události a milníky pra-
poru. Zdůraznil, že 102. průzkum-
ný prapor generála Karla Palečka 
patří k nejspolehlivějším jednotkám 
v rámci Armády České republiky a 
připomenul splnění nejdůležitěj-

ších úkolů letošního roku, kterými 
bezesporu bylo vyslání dvou čet do 
strážní roty BAF Bagram na území 
Afghánistánu, splnění úkolů jed-
notky ISR v  rámci certifikačního 
cvičení 4. BÚU, pomoc vojáků při 
povodních v  severních Čechách 
a charitativní akci, jejíž výtěžek 
putoval ve prospěch tělesně posti-
žené Verunky Vévodové. Dále ve-
litel přednesl reorganizační změny 
platné k prvnímu prosinci určující 
směr v novodobé historii praporu. 
„Dnešní nástup je posledním ná-
stupem pod hlavičkou vojenského 
útvaru 3771 a od pondělí plní prapor 
úkoly v  organizační struktuře 53. 
pluku průzkumu a elektronického 
boje pod společným krycím názvem 
3068 Opava. Stále však jsme 102. 
průzkumný prapor generála Karla 
Palečka dislokovaný v posádce Pros-
tějov a hrdě se hlásíme k tradicím a 
odkazům průzkumné a výsadkové 
odbornosti.“ 

Položením kytic k pietnímu 
místu a uctěním památky generála 
Karla Palečka a prap. in memoriam 
Radima Vaculíka byl slavnostní 
nástup k desátému výročí založení 
praporu ukončen.

nadporučice Kateřina Ramil
www.102pzpr.army.cz

Informace
102. průzkumný prapor má první dekádu úspěšně za sebou

„Vytvořili jsme třídu s  na-
bídkou kurzů angličtiny 
a matematiky. Vedle běžného 
výukového programu se děti 
tři hodiny týdně učí anglič-
tinu – dvě s českou učitelkou 
a  jednu hodinu s  rodilou 
mluvčí z Anglie – vždy v polo-
vině třídy. Přidána je i hodina 
matematiky a logiky a hodina 
určená pro osobnostní a psy-
chologický rozvoj.“ vysvětlil 
tomáš Blumenstein, iniciátor 
projektu a ředitel občanského 
sdružení třída Prostějov.

Fakt, že třída s  nadstan-
dardní výukou našla zázemí 
právě na ZŠ J. Železného, není 
náhoda. „Vždy jsme se snažili 
jít cestou moderních trendů, 
které mají smysl a budoucnost. 
V  Prostějově jsme byli první, 
kdo do běžné třídy integroval 

mentálně handicapované dítě. 
Jako první jsme se rozhodli pro 
sloučení základní a  mateřské 
školy a byli jsme i první školou, 
která získala právní subjektivi-
tu. Teď nabízíme možnost při-
hlásit dítě do třídy s rozšířenou 
výukou a je to výzva hlavně pro 
rodiče - zda chtějí svému dítěti 
poskytnout něco navíc,“ uvedl 
ředitel školy Jan Krchňavý. Tuto 
první třídu vede paní učitelka 
Alice Lušovská a  na budoucí 
prvňáčky se těší paní učitelka 
Judita Farkašová. Náklady na 
hodiny navíc i na půlenou vý-
uku si hradí rodiče formou mě-
síčních poplatků.

Možná právě pročítáte sezna-
my základních škol k zápisu do 
první třídy. Přemýšlíte o  tom, 
že právě první roky školní do-
cházky výrazně ovlivní, jaký 

vztah k  učení vaše dítě získá? 
Pak máte možnost podat při-
hlášku do této třídy na Základní 
škole Jana Železného na Sídlišti 
svobody. Počet míst ve třídě je 
omezený na 20 a  na počátku 
ledna proběhne určitá forma 
přijímacího řízení, kterým se ze 
všech zájemců vybere právě nej-
lepší dvacítka. „Proto také pro-
síme rodiče, kteří mají o zapsání 
svého dítěte zájem, aby se nám 
ozývali co nejdříve, abychom 
mohli ty přijímačky co nejlépe 
připravit. Podmínkou k  přije-
tí ale v  žádném případě není, 
aby dítě bylo nějak výjimečně 
nadané,“ upozornil Tomáš Blu-
menstein. Základní informace, 
přihlášku ke stažení a  termín 
informační schůzky pro rodiče 
najdete na internetové strán-
ce www.tridaprostejov.cz. -tb-

Provozovatelé zařízení, 
ve kterých jsou  provozová-
ny sázkové hry, loterie a jiné 
podobné hry mají povinnost 
upravit vzhled provozovny 
tak, aby vnější plášť budovy, 
ve které se provozovna na-
chází, a sousedící nemovitos-
ti jenž jsou ve vztahu k  dané 
provozovně neobsahovaly:   

- statické a dynamické světelné 
reklamy s   herními symboly, 
upozorňující na existenci pro-
vozovny
- jackpoty a jackpotové displeje
- veškeré reklamy na podávání 
alkoholických nápojů ke hře 
zdarma, případně se slevou, 
včetně reklamy na jakékoliv 
benefity

Provozovatel je dále povi-
nen ve vztahu k  provozovně:

Zajistit zneprůhlednění 
výlohy, vstupu, oken a jiných 
otvorů provozoven tak, aby 
nebylo umožněno nahlížet do 
vnitřních prostor provozovny 
do místností, kde jsou provo-
zovány sázkové hry, loterie a 
jiné podobné hry.   

Dodržení  výše zmíně-
ných pravidel, a to na zá-
kladě Obecně závazné vy-
hlášky č.5/2013 o opatření 
k   omezení propagace hraní 
některých sázkových her, lo-
terií a jiných podobných her 
budou strážníci od nového 
roku provádět  kontroly. 
Provozovatelé měli 6 měsí-

ců na splnění těchto kriterií 
a byli i strážníky okrskové 
služby upozorněni na toto 
nové opatření.

Nedodržením se provo-
zovatelé dopustí správního 
deliktu. Dle zákona je možné 
ve správním řízení uložit po-
kutu až do výše 200  000 Kč.  
 -ja-

Neonové poutače a světelné reklamy již nebudou v  našem městě lákat hráče

Prvňáčci se učí angličtinu a mají více matematiky
Na ZŠ J. Železného se v letošním roce otevřela třída s nadstandardní výukou

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ
ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE NA ROK 2014

Konzultační dny české obchodní inspekce proběhnou vždy 
první pracovní pondělí každého měsíce roku 2014 v  zasedací 
místnosti Odboru  rozvoje a investic  č.dv. 435 ve třetím po-
schodí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, a to v  níže uve-
dených termínech:

 leden   -  06.01.2014
 Únor  -  03.02.2014
 Březen  -  03.03.2014
 duben  - 07.04.2014
 Květen  -  05.05.2014
 červen  - 02.06.2014
 červenec  -  07.07.2014
 srpen  -  04.08.2014
 Září  -  01.09.2014
 Říjen  -  06.10.2014
 listopad  -  03.11.2014
 Prosinec  -  01.12.2014

Konzultace probíhají v  časovém rozmezí od 13:00 do 16:00 
hodin. 

Bližší informace je možno získat na Odboru obecní živnos-
tenský úřad Prostějov, Školní 4, v  přízemí budovy (dv. č. 143 
– 147).
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Činnost muzejníka
„A co teď vlastně budete dělat, 

když bude muzeum zavřené?“ 
ptávali se nás lidé, když se výstavní 
prostory kvůli rekonstrukcím na 
celý rok uzavřely veřejnosti. Jinou 
než výstavní činnost není nave-
nek příliš vidět, ale je určitě stejně 
důležitá. Pro každé muzeum jsou 
významné tři různé oblasti – péče o 
sbírky, věda a výzkum a prezentace.

sbírky musí muzeum přede-
vším získat. Děje se tak několika 
různými způsoby. Přírodní vědy a 
archeologie podnikají vlastní vý-
zkumy, případně sběr. Archeolo-
gové a geologové kopou, případně 
vrtají, důležitá je vždy provenience 
nalezeného vzorku či předmětu, 
tedy kde přesně se budoucí muze-
álie našla. Historie a národopis zís-
kává „své“ objekty většinou sběrem, 
darem, koupí. V  případě nákupu 
sbírek ho musí projednat a schválit 
nákupní komise. Poté, co je před-
mět pro muzeum získán, projde 
prvním stupněm evidence, tzn. 
že je zapsán do  chronologických 
záznamů jako přírůstek. Každým 
rokem začíná nová řada přírůstků. 
Pak je sbírkový předmět očištěn 
z hlíny, prachu nebo jiných nepat-
řičných nánosů, nakonzervován a 
ošetřen proti případným škůdcům 
(týká se především dřeva a texti-
lu). Dalším krokem evidence je co 
nejpodrobnější popis na inventární 
kartě a přidělení a trvalé napsání 
inventárního čísla, případně také 
katalogového, podle nichž se pak 
většina muzeálií ukládá a vyhledá-
vá. Každý předmět nebo soubor má 
vlastní inventární kartu, která kvůli 

usnadnění při vyhledávání existuje 
v elektronické podobě, ale podle zá-
kona musí být vytištěna a uložena 
také na papíře.

Muzejní sbírky se skladují v de-
pozitářích, kde je třeba se postarat 
o optimální podmínky v  několika 
důležitých ukazatelích: teplo, světlo, 
vlhkost a bezprašnost. Z depozitářů 
se vyjímají za různých okolností – na 
výstavy, k zápůjčkám, pro badatelské 
účely, k další konzervaci či restauro-
vání a při provádění inventur. Podle 
celkového množství muzejních 
sbírek se inventury provádějí v prů-
běhu desetiletého cyklu, kdy kon-
trolou musí projít veškeré muzejní 
předměty. Při počtu kolem 279 000 
inventárních čísel a souborů je to 
činnost časově náročná, kterou není 
možné udělat během několika dní.

Složitější a důkladnější restau-
rování provádějí specializovaná 
pracoviště a licencovaní školení 
odborníci. Přitom se občas poda-
ří objevit skrytá poselství našich 
předků – např. teprve při restauro-
vání truhlice pekařského cechu se 
povedlo otevřít její zámek. Uvnitř 
čekalo překvapení v podobě obra-
zu vymalovaného na vnitřní straně 
víka s motivem Krista rozdělující-
ho chléb a ryby zástupům. V nové 
historické expozici si ho můžete 
prohlédnout v části nazvané Mistři 
svého řemesla.

Muzea si při výstavách vzájem-
ně vypomáhají zápůjčkami a vý-
půjčkami. Jednou se na výstavu o 
třicetileté válce půjčí zbraně např. 
z  Pardubic do Prostějova, podru-
hé např. na pernštejnskou výstavu 
z  Prostějova do Prahy atd. Počet 
takových výměn je kolem třiceti 

ročně, pokaždé se však jedná o 
různé množství předmětů – někdy 
je pouze jeden, jindy jich můžou 
být i stovky (což se týká především 
např. archeologických artefaktů). 
Muzejní předměty jsou za určitých 
podmínek k  dispozici ke studiu 
také badatelům, za rok 2013 jsme 
vyhověli požadavkům 260 osob. 
Hodně z  nich potřebovalo např. 
jen informace ke svým tématům 
zájmu, radu k  literatuře nebo kde 
hledat prameny, jiní zkoumali pří-
mo muzejní sbírkové předměty. 
Muzejní knihovnu lze využívat 
pouze prezenčně.

Pokud se týká oblasti vědy a 
výzkumu uspořádalo muzeum 
v minulosti pět konferencí, jejichž 
trvalým výsledkem jsou sborníky: 
Prostějov a jeho místo v  dějinách 
Moravy (1990, sborník 1994), Ed-
vard Valenta (1991, sborník 1993), 
O Edmundu Husserlovi (1991, 
sborník 1991), Národnostní pro-
blémy v historii měst (1992, sbor-
ník 1993), Měšťané, šlechta a du-
chovenstvo v rezidenčních městech 
raného novověku 16.–18. století 
(1995, sborník 1996). V současnos-
ti pracují v  prostějovském muzeu 
odborníci v  oblasti geologie, bo-
taniky, archeologie, historie, dějin 
umění, národopisu a astronomie. 
Každý má vlastní témata výzkumu, 

která podle zaměření svého oboru 
zkoumá buď v terénu, v archivech, 
v literatuře, prostřednictvím orální 
historie (práce s pamětníky).

Prezentace zahrnuje jednak 
ediční a publikační činnost, jed-
nak výstavní akce a expoziční poči-
ny, a dále přednáškovou a kulturně 
výchovnou činnost. Muzeum vy-
dává dva časopisy (Zpravodaj MPP 
a Přírodovědné studie MPP), vy-
dalo několik knih. Výsledkem vý-
zkumné a vědecké činnosti většiny 
odborných pracovníků jsou studie 
a odborné stati ve vědeckých časo-
pisech, popularizační a propagační 
články, často k muzejním výstavám 
a akcím, případně přibližující nově 
zjištěná fakta o sbírkových před-
mětech, připomínání výročí regio-
nálních osobností, ale patří k nim i 
nálezové zprávy z archeologických 
výzkumů.

Výstavy pořádáme autorské 
z vlastních výzkumů, dále z vlast-
ních sbírek nebo půjčené či pře-
vzaté z  jiných institucí nebo od 
soukromých sběratelů a umělců. 
Cizí výstavy často doplňujeme o 
regionální zajímavosti ze sbírek do-
movského muzea. Některé výstavy 
připravujeme mimo muzeum, 
např. v  obcích, školách, případně 
jsou prezentovány ty, které se vy-
stavovaly u nás, i v jiných muzeích 

nebo na jiných místech. Tyto všech-
ny jsou považovány za putovní. Ex-
pozice znamenají trvalé vystavení 
muzejních sbírek většinou na dobu 
nejméně deseti, ale často i mnohem 
více let. Představují buď nějakou 
oblast vývoje Země (geologie), lid-
stva (archeologie, historie, národo-
pis) nebo jeden specializovaný obor 
(u nás hodiny, Jiří Wolker). Příprava 
takové expozice je časově, odborně 
i finančně náročná, a snaží se pro-
to poskytnout nejnovější poznatky 
prezentovaného oboru, a pokud 
možno také prostřednictvím sou-
časných technických vymožeností.

V posledních letech se muzeum 
snaží přiblížit k  návštěvníkovi pro-
střednictvím pořádání různých dí-
len, výkladů a programů určených 
především dětem a studentům, ale 
nejen jim (např. patchwork, zvyky 
spojené se Velikonocemi, Vánocemi, 
archeologické dílny, tématicky zamě-
řené programy k různým výstavám), 
aby si návštěvník mohl leccos sám 
vyzkoušet, vyrobit nebo ohmatat.

Přednášky zajišťují odborní 
pracovníci jednak svými vlastními 
vystoupeními, jednak zprostředková-
vají přednášky externích odborníků 
různých oblastí vědy a umění. V rám-
ci slavnostních vernisáží, muzejních 
podvečerů a muzejních nocí vystu-
pují divadelní, hudební a taneční 
skupiny, konají se hudební produkce 
a koncerty. Podrobněji se o každoroč-
ní činnosti jednotlivých muzejníků 
můžete dočíst ve výročních zprávách 
na webu muzea. http://www.muzeu-
mpv.cz/html/dokumenty.html 

PhDr. Marie Dokoupilová, 
 Muzeum Prostějovska 

v Prostějově, p. o. (konec)

120. výročí založení Muzea Prostějovska v Prostějově

Interiér prostějovské radnice
Projděme se nyní interiérem 

stavby a vejděme hlavním vstupem 
s dvoukřídlými dveřmi. První, čeho si 
zde všimneme, jsou čtyři tepané kan-
delábry a dvě pamětní mramorové 
desky, vztahující se k historii budovy.

Na pravé (severní) straně chodby 
najdeme bohatě prosklený vstup do 
vestibulu. Zde nás upoutá další mra-
morová deska, tentokrát věnovaná 
padlým občanům města během ob-
čanské války ve Španělsku (autorem 
reliéfu je Jan Tříska) a také deska se 
jmény obětí druhé světové války 
z okresu Prostějov. Uprostřed haly je 
vstup, kterým se dostaneme k výtahu, 
vpravo schodiště do mezipatra s úřa-
dovnami. Po reprezentativním scho-
dišti s cechovními znaky jednotlivých 
řemesel a znaky města projdeme 
kolem reliéfu akademického sochaře 
Jan Třísky na prvním schodišťovém 
odpočívadle, věnovaném padlým 
z obou světových válek. Jména obětí 
sovětského vpádu z  roku 1968 byla 
doplněna v devadesátých letech. 

Ocitáme se v prvním patře, odkud 

vede průchod do vedlejší budovy. 
Chodba je předělena prosklenou stě-
nou, za kterou je umístěn velkoformá-
tový obraz (220x180 cm) z roku 1924 
od Aloise Doležela s  názvem „Na 
vraku Anagny, evropské lodi poznání“. 
Toto dílo věnovala městu umělcova 
manželka Libuše v roce 2011.  Je zde 
také vstup do kanceláře. Na opačné 
straně stěny najdeme vstupy do kan-
celáří primátora a jeho náměstků. Je 
zde rovněž umístěno několik umělec-
kých děl. Gobelín (165x295 cm), zho-
tovený Moravskou gobelínovou ma-
nufakturou, zobrazuje motiv z obrazu 
Jana Preislera „Sen jinocha“. Na téže 
(levé) straně visí vyřezávaný městský 
znak, dílo místního řezbáře Miroslava 
Srostlíka. Na protější straně chodby 
se můžeme podívat na barevné foto-
kopie katastrálního plánu Prostějova 
z  roku 1833 a zastavovacího plánu 
města z roku 1948. Je zde umístěna 
rovněž velkoformátová (140x300 cm) 
letecká fotografie města z roku 2006.

Z chodby vcházíme vlevo do kan-
celáří primátora města. V první je 

sekretariát, vlevo zasedací místnost. 
I zde najdeme vystavená nejrůznější 
umělecká díla. Stropní výplň tvoří 
zobrazení čtyř ročních období.

Procházíme do současné pracov-
ny primátora, podle výmalby zvané 
„zelený salonek“.  Stropní výplň zob-
razuje jednotlivé měsíce roku. V této 
místnosti je také uložena pamětní 
kniha. Také zde najdeme řadu umě-
leckých děl: Vilém Topinka, „Stará 
kuželna“, olejomalba z roku 1949; Ol-
dřich Lasák, „Muzeum ve světle lam-
py“, olejomalba z roku 1925, „Pohled 
na Prostějov“ olej od Aloise Kalvody, 
a dva obrazy neznámých autorů „Léto 
v horách“ a „Vídeňský Práter“.

Poslední kanceláří je „červený salo-
nek“. Z šesti uměleckých děl asi nejvíc 
zaujme velká olejomalba (190x290 
cm) Aloise Kalvody z roku 1914, zná-
zorňující pohled na letní panorama 
Prostějova z kopce nad Držovicemi 
nebo pohled do Školní ulice od Oldři-
cha Lasáka z roku 1912. Velice hod-
notná je olejomalba „Zátiší s ovocem 
a šátkem“ od Aloise Fišárka z  roku 

1944. Všimneme si také rozměrné 
vázy, patřící k původnímu vybavení 
místnosti.

Nejreprezentativnějším podla-
žím je podlaží třetí, tedy druhé patro.  
Obřadní síň je nejreprezentativnější 
místností radnice. Doplňme, že dře-
věné obložení stěn s městskými znaky 
je sestaveno z 504 polí a každá intarzie 
se skládá z osmi druhů uměle nepro-
barveného dřeva. Lavice a stolky jsou 
potaženy volskou kůží. Na stěnách 
visí (kromě galerie českých starostů) 
rozměrné gobelíny se státními, zem-
skými a městskými symboly. Gobelíny 
byly vyrobeny žáky tehdejší prostějov-
ské tkalcovské školy.

Levými skrytými dveřmi vstupu-
jeme do malé zasedací síně. Ta byla 
původně určena pro jednání městské 
rady. Nábytek i lustr jsou původní, 
Lustr váží více než 500 kg, krb je vy-
roben z carrarského mramoru. Ob-
ložení je opět vyrobeno z osmi druhů 
uměle neprobarveného dřeva. Této 
místnosti se také někdy říká „U dvou 
volů“. Nikoli snad v narážce na někte-

ré z dřívějších radních, ale proto, že na 
potah stolu byla spotřebována kůže ze 
dvou kusů hovězího dobytka. Také 
tuto místnost zdobí bohatá obrazová 
galerie. Obrazy mají vesměs exotické 
náměty. Domnívám se, že není nutné 
se jimi příliš zabývat; do místnosti se 
příliš nehodí a měly by být nahrazeny 
díly s motivy města a Hané. Za po-
zornost ovšem stojí dvě velká plátna 
s vyobrazením manželů Kepkových, 
která jsou městu zapůjčena rodinou 
architekta. 

Procházíme do další místnosti–
konferenčního sálu. Veškeré zařízení 
kromě lustru je zde původní. Výzdo-
bě vévodí lunetový obraz „Odpoči-
nek v Lešanech“ od Oldřicha Lasáka 
z roku 1926.

Vystoupáme-li do dalšího podlaží, 
ocitneme se v chodbě, ze které vedou 
dvoje dveře. Prvními se dostaneme 
na galerii obřadní síně, odkud mohou 
občané např. sledovat jednání měst-
ského zastupitelstva. Druhé nás zave-
dou do spodního podlaží věže.

 Miroslav Chytil

počet výstav návštěvnost

průměr 1993–2012 29 19 231
celkem 1993–2012 589 384 617
nejmíň roku r. 1999

20 rekonstrukce 
muzea

r. 2012
7142 bez Čech p. K

nejvíc roku r. 2008
43

r. 1994
42 667  
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V období od března zhruba do listopadu letošního roku prošly Smetanovy sady výraznou změnou. 
Připomeňme si stavební úpravy i novou výsadbu v několika fotografiích:

Smetanovy sady prošly v letošním roce revitalizací
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Nové album Létajícího rabína
Klezmerová kapela létají-

cí rabín v pátek 29. 11. 2013 
při koncertě v  pražské Bal-
bínově poetické hospůdce 
vydala své nové album s ná-
zvem Módy. 

Kapela album nahrála 
v  průběhu června toho-
to roku v  pražském studiu 
Faust Records, a pod hla-
vičkou vydavatelství Faust 
Records také Módy vychá-
zejí. Album navazuje na dva 
singly, které Létající rabín 
vydal už v  červnu tohoto 
roku. Prvním byl překlad 
moderní klezmerové písně 
Černobýl z  jidiš do češtiny 
a druhou klezmerová verzi 
písně Danse Macabre od Ja-
romíra Nohavici zpívaná pro 
změnu v jidiš. Nukleární ba-
lada Černobýl se pak s další-
mi pěti písněmi objeví i na 
albu Módy samotném. Po 
neúspěchu crowdsourcingo-
vé kampaně na financování 
vydání CD na podzim toho-
to roku vydal Létající rabín 
Módy na vlastní náklady.

Deska nese pojmenování 
po titulní písni Módy, která 
je částečným překladem a 
transpozicí staré jidiš mo-
ralistické písně s  textem 
od jidiš spisovatele a novi-
náře Yitshkoka Linetskiho 
z druhé poloviny 19. století. 
A výběr skladeb reflektuje 
myšlenku titulní písně sa-

motné. Album Módy totiž 
obsahuje staré i nové jidiš 
písně s  českými překlady 
a transpozicemi a starou i 
novou klezmerovou mu-
ziku interpretovanou sice 
tradičně, ale moderně a 
aktuálně. A podobně jako 
titulní píseň se snaží hledat 
rozdíly mezi módními tren-
dy a opravdovým a trvalým 
stylem. Létající rabín také 
experimentuje s  mícháním 
tradiční jidiš muziky a ak-
tuálních českých textů, jak 

je možné zjistit z písně Stát 
je kšeft, kterou i s  videem 
kapela zveřejnila na serveru 
Youtube. Album doplňují 
sleeve notes s  krátkým pří-
během ke každé z  předsta-
vovaných písní.  

Kapela si tak od alba slibu-
je, že jeho posluchači získají 
spoustu zajímavých a vtipně 
podaných informací o jejich 
hudbě, pár námětů k  zamyš-
lení, a hlavně kus poctivé a 
zábavné muziky. Album trvá 
necelou půlhodinu a aktuálně 

je k dostání přímo u Létajícího 
rabína buď na koncertech nebo 
objednáním na e-mailové ad-
rese letajici.rabin@seznam.cz. 

 Vojtěch Peštuka 
a Létající rabín - klezmer 

ensemble
www.letajicirabin.cz 

Vánoční premiéra po více než stu letech
Na Štědrý den od 14:30 

hodin se ve vysílání České-
ho rozhlasu Olomouc vydáte 
proti proudu času, konkrétně 
až do roku 1912, kdy Lidové 
noviny prvně otiskly hanác-
kou humoresku „Kterak Pa-
lazórník a Hodinář slavívali 

Vánoce“. Jejím autorem je 
rodák z Věrovan u Olomou-
ce – Otakar Bystřina. Jistě 
si vzpomenete, že mnohé z 
jeho povídek a plkaček i jeho 
nejslavnější „Hanáckou le-
gendu“ již vlny olomouckého 
rozhlasu nabídly. Tentokrát, 

po více než sto letech, při-
chází rozhlasová premiéra 
příběhu o dvou vykutálených 
kamarádech. Vybral jej Jaro-
slav Bařinka. Hudbu složil 
Richard Mlynář. V režii Mi-
chala Bureše vypráví Jaroslav 
Kuneš. -mb-

„To světlo ve tmě svítí 
a tma je nepohltila.“ (Jan 1, 5)

Pěvecký sbor PROMĚNY
a

skautský roj světlušek

                         zazpívají vánoční písně a koledy

             u vánočního stromu na prostějovském náměstí

                         v sobotu 21. 12. 2013 v 10.30 hodin
         
            Betlémské světlo si můžete odnést od 9 do 15 hodin

Více o Betlémském světle na www.betlemskesvetlo.cz 

I letos Vám skauti a skautky přinesou 

Betlémské světlo 

„Lid, který chodí 
v temnotách, uvidí velké 
světlo…“ 

(Iz 9, 1) 

Malý plamínek, 
tento novodobý 
symbol Vánoc, jenž 
svou silou spojuje 
mnohá srdce, vám 
budeme předávat 

u sochy T. G. Masaryka
dne 21. 12. 2013 od 9 do 15 hodin
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stŘEdA 1. lEdnA
n e h r a j e m e

čtVRtEK 2. lEdnA
17.30 47 róninů 3d  am. dobr. fantasy film
47 válečníků se postaví nepředstavitelné přesile….
V hl. rolích: K. Reeves, R. Kikuchi, H. Sanada
Režie: Carl Rinsch, 119 min, český dabing, pří-
stupno bez omezení, Vstupné 150 Kč
20.00 47 róninů

PátEK 3. lEdnA
17.30 47 róninů 3d
20.00 17 dívek  francouzský film
Jedna za všechny, všechny za jedno. Hromadné tě-
hotenství na střední škole.
Režie: Daniel a Muriel Coulinovi, české titulky, 
premiéra, Pro mládež do 12 let nevhodný, vstup-
né 100 Kč

sOBOtA 4. lEdnA
17.30 47 róninů 3d
20.00 17 dívek

nEdělE 5. lEdnA
17.30 17 dívek
20.00 47 róninů 3d

POndělí 6. lEdnA
14.00 Pondělní Bijásek -Krakonoš a lyžníci
ČR 1980, 100 min,
Režie: V. Plívová – Šimková
17.30 47 róninů 3d
20.00 Zpátky do ringu  americká komedie
Dva boxeři na penzi se utkaji znovu v ringu. Po 
třiceti letech….
V hl.rolích S. Stallone, R. DeNiro, K. Bassingerová
Režie: Petr Segal, české titulky, premiéra, mládeži 
přístupný
Vstupné 100 Kč

ÚtERý 7. lEdnA
14.00 Úterní Bijásek - Krakonoš a lyžníci
              ČR 1980, 100 min
Režie: V. Plívová – Šimková
17.30 Zpátky do ringu
20.00 nymfomanka i.  Art film dánské drama
Otevřená studie ženské sexuality podle kontroverz-
ního dánského režiséra Larse von Triera
V hl.rolích Ch. Gainsbourgová, S. Skarsgard, S. 
Martin,. U. Thurmanová, S.La Beouf, J. Bell, W 
Dafoe aj. režie: Lars von Trier, 112min, české ti-
tulky, premiéra, mládeži do 18 let nepřístupný, 
vstupné 95 Kč

stŘEdA 8. lEdnA
17.30 47 róninů
20.00 Zpátky do ringu

čtVRtEK 9. lEdnA
17.30 něžné vlny  česká komedie
O lásce a naději, které se nesmíme nikdy vzdát. 
Filmový návrat režiséra Jiřího Vejdělka před rok 
1989.
V hl.rolích L. T. Pauhofová, H. Čermák, R. Cej-
nar, L. Šteflová, V. Dyk, J. Hartl, J. Budař, T. Med-
vecká, V. Kopta, režie: Jiří Vejdělek, 103 min, pre-
miéra, mládeži přístupný, vstupné 140 Kč
20.00 něžné vlny

PátEK 10. lEdnA
17.30 něžné vlny
20.00 Paranormal Activity: Prokletí
 americký horror
Nešmírujte sousedy, zvlášť když u nich řádí temné síly…..
Režie: Christoper Landon, 84 min, české titulky, pre-
miéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

sOBOtA 11. lEdnA
17.30 něžné vlny
20.00 Paranormal Activity: Prokletí

nEdělE 12. lEdnA
17.30 Cyril a Metoděj – Apoštolové slovanů 
Strhující příběh z 9. století český historický film
V hl. rolích: R. Zach, O. Novák, J. Abrhám, aj.
Režie: Petr Nikolaev, 85 min, premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 95 Kč
20.00 něžné vlny

POndělí 13. lEdnA
17.30 Cyril a Metoděj – Apoštolové slovanů
20.00 něžné vlny

ÚtERý 14. lEdnA
17.30 něžné vlny
20.00 nymfomanka ii. Art film dánské drama
Otevřená studie ženské sexuality podle kontroverz-
ního dánského režiséra Larse von Triera
V hl.rolích Ch. Gainsbourgová, S. Skarsgard, aj. režie: Lars 
von Trier ,112min, české titulky, premiéra, mládeži do 18 
let nepřístupný, vstupné 95 Kč

stŘEdA 15. lEdnA
17.30 Cyril a Metoděj – Apoštolové slovanů
20.00 něžné vlny

čtVRtEK 16. lEdnA
17.30 Životní šance  britská komedie
Na počátku byl jen drzý tlusťoch, který chtěl veřejně zpí-
vat operu V hl.rolích J. Corden, J. Rooper, C. Meaney
Režie: David Frankel, české titulky, premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 Vlk z Wall street  americké drama
Atraktivní prostředí sdvěta velkých peněz, ale i velkých pádů
V hl.rolích L. DiCaprio, P. J. Byrne, J. Favreau
Režie: Martin Scorsese, 165 min, české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč

PátEK 17. lEdnA
15.30 Mrňouskové – Údolí ztracených mravenců 
 francouzská animovaná rodinná komedie
Originální a zábavné příběhy ze světa hmyzu
Režie: H. Giraudová, T. Szabo, 80 min, beze slov
Premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
17.30 Životní šance
20.00 Vlk z Wall streetu

sOBOtA 18. lEdnA
15.30 Mrňouskové
17.30 Životní šance
20.00 Vlk z Wall streetu

nEdělE 19. lEdnA
15.30 Mrňouskové
Povšimněte si, prosím, mimořádného času začátku 
odpolední projekce vzhledem k délce filmu!
16.45 Vlk z Wall streetu
20.00 Životní šance

POndělí 20. lEdnA
14.00 Pondělní Bijásek – Croodsovi
USA 2013 , 91 min,
Režie: Chris Sanders, Kirk De Micco
17.30 Zlodějka knih  americké válečné drama
Odvaha ukrytá mezi řádky…
V hl. rolích: S. Nélisseová, G. Rush, E.Watsonová aj., 
režie: Brian Percival, 131 min., české titulky, premiéra
Pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 sviňák  britská krimikomedie
Skotský a poněkud zkorumpovaný policista Bruce 
trpí posedlostí sexem a …kokainem…
V hl. rolích: J. McAvoy, I. Pootsová, J. Bell
Režie: Jon S. Baird, 97 min, české titulky, mládeži 
do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč

ÚtERý 21. lEdnA
14.00 Úterní Bijásek – Croodsovi
USA 2013 , 91 min,
Režie: Chris Sanders, Kirk De Micco
17.30 Zlodějka knih
20.00 sviňák

stŘEdA 22. lEdnA
17.30 Zlodějka knih
20.00 sviňák

čtVRtEK 23. lEdnA
17.30 Vejška  česká komedie
Kultovní film Gympl pokračuje….
V hl. rolích: T. Vorel jr., J. Kohák, J. Mádl aj.
Režie: Tomáš Vorel, 85 min, premiéra, pro mlá-
dež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Vejška

PátEK 24. lEdnA
17.30 Vejška
20.00 12 let v řetězech  am. životopisné drama
Silný emotivní příběh o touze po svobodě
V hl.rolích Ch. Ejiofor, M. Fassbender aj., režie: 
Steve McQueen, 134 min, české titulky, premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 110 Kč

sOBOtA 25. lEdnA
17.30 Vejška
20.00 12 let v řetězech

nEdělE 26. lEdnA
17.30 Vejška
20.00 12 let v řetězech

POndělí 27. lEdnA
17.30 Špinavý trik  americké drama
Svět jerseyských politických machrů a mafiánů je 
nebezpečný a současně i lákavý….
V hl.rolích Ch. Bale, A. Adamsová, B. Cooper,
Režie: David O. Russel, české titulky, premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 140 Kč
20.00 Klub poslední naděje  americké drama
Inspirováno skutečnými událostmi….
V hl.rolích M. McConaughey, J. Garnerová aj.
Režie: J. M. Valéé, 117 min, české titulky, premié-
ra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

ÚtERý 28. lEdnA
17.30 Špinavý trik
20.00 Jeptiška   Art film koprodukční film
„Za branami kláštera se usídlilo zlo“
V hl.rolích P. Etienneová, I.Huppertová aj,
Režie: Guillaume Nicloux, 114 min, české titulky, pre-
miéra, pro mládeži do 15 let nevhodný, vstupné 95 Kč

stŘEdA 29. lEdnA
17.30 Špinavý trik
20.00 Klub poslední naděje

čtVRtEK 30. lEdnA
17.30 Jack Rayn: V utajení  americký thriller
Zase jeden z elitní ligy tajných agentů….
V hl.rolích Ch. Pine, K. Knightleyová aj., režie: 
Kenneth Brannagh, 100 min., české titulky, premi-
éra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč
20.00 Krásno   česká černá komedie
Osobitá česká komedie ve stylu bratří Coenů…
V  hl.rolích  M. Finger, O. Sokol,  J. Krausová, aj.,  
Režie: Ondřej Sokol, premiéra, pro mládež do 12 
let nevhodný, vstupné 110 Kč

PátEK 31. lEdnA
17.30 Jack Ryan
20.00 Krásno
Změna programu a výše vstupného vyhrazena!

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

Předprodej vstupenek vždy hodinu 
před začátkem představení v kult. 
klubu DUHA, rezervace pouze 
telefonicky po -čt 8.00 - 14.30 ho-
din pá 8.00 – 13.00 hodin na tel. 
582329625

Objednané vstupenky je nutné 
odebrat nejpozději půl hodiny 
před začátkem projekce. Vstup-
né je stanoveno včetně příplatku 
na Fond české kinematografie.

sOBOtA 4. lEdnA
15.00 Vánoční sen pásmo pohádek
Vstupné 20 Kč
17.30 Před půlnocí 
 americký romantický film
Jejich příběh pokračuje……v okouz-
lující romanci…
V hl. rolích: E. Hawk, J. Delphyová,
Režie: Richard Linklater 108 min, 
české titulky, repríza, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 80 Kč
20.00 Před půnocí vstupné 80 Kč

stŘEdA 8. lEdnA
15.00 Bio senior – nedotknutelní
Fr 2012 režie: O. Nakache, E. Tole-
dano, vstupné: 35 Kč

sOBOtA 11. lEdnA
15.00 Pohádky pod sněhem
Vstupné 20 Kč  pásmo pohádek
17.30 Mafiánovi 
 am.-fran. krimikomedie
Pro někoho zločinci, pro ně rodina….
V hl. rolích: R. DeNiro, M. Pfeiffero-
vá, T. L. Jones, D. Agronová
Režie: Luc Besson, 111 min., reprí-
za, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 80 Kč
20.00 Mafiánovi
vstupné 80 Kč

sOBOtA 18. lEdnA
15.00 Krtek a víkend 
vstup 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Rivalové 
 amer.- německé životopisné drama
Skutečný příběh Nikiho Laudy !
V  hl. rolích: D. Brühl, Ch. 
Hemsworth, režie: Ron Howard
123 min, české titulky, repríza pro mlá-
dež do 12 let nevhodný, vstupné 80 Kč
20.00 Rivalové    vstupné 80 Kč

stŘEdA 22. lEdnA
15.00 Bio senior – Šmejdi
ČR 2013, 74 min, režie: Silvie Dy-
máková, vstupné: 35 Kč

sOBOtA 25. lEdnA
15.00 Za kamarády z televize Vii 
Vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Riddick 
 americký akční sci-fi thriller
Vin Diesel se vrací ve slavné roli anti-
hrdiny – nebezpečného
trestance Riddicka !
V hl. roli: Vin Diesel
Režie: Dawid Twohy, 119 min, čes-
ké titulky, repríza, pro mládež do 12 
let nevhodný, vstupné 80 Kč
20.00 Riddick
vstupné 80 Kč

Kultura - program kina
Kulturní
klub  DUHA

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625
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47 róninů 3D  Režie: Carl Rinsch

Vejška  Režie: Tomáš Vorel

Sviňák  Režie: Jon S. Baird

Kultura - recenze filmů

Rónin je samuraj, který ztratil svého 
pána a tím i svou čest, a jeho postavení 
na společenském žebříčku středově-
kého Japonska tomu odpovídá. Ještě 
mnohem níž však stojí lidé smíšené 
rasy, mezi něž patří i nalezenec Kai 
(Keanu Reeves), zčásti Brit, zčásti 
Japonec. Díky svým mimořádným 
schopnostem je vzat na milost skupi-
nou bývalých samurajů, jejichž pán se 

stal obětí spiknutí, které připravili zá-
keřný Lord Kira a čarodějka Mizuki. 
Róninové chtějí Lorda Kiru porazit za 
každou cenu, jenže trumfy rozhodně 
nejsou na jejich straně. Dokud nezís-
kají Kaie. I tak ale bude cesta za spra-
vedlivou odplatou trnitá a jen málokdo 
z nich po ní dojde až do konce, který 
navíc může mít v souladu s japonský-
mi tradicemi velmi trpkou příchuť.

Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se hlá-
sí na katedru grafiky na UMPRUM, kam 
přijímají jen pár vyvolených. Už jednou ho 
nevzali a profesor Slanina (Jakub Kohák) je 
nekompromisní. Na školu se hlásí i krásná 
Julie (Eva Josefíková), do které se Kocou-
rek bezhlavě zamiluje. Michal Kolman (Jiří 
Mádl) studuje VŠE, ale místo přednášek a 
seminářů ho zajímají jen spolužačky a rych-
lá auta. Zkoušky a zápočty řeší podvodem 
nebo úplatkem či pomocí svého vlivného 
otce (Jan Kraus). Kocourkova matka (Zuza-

na Bydžovská) se dávno vzdala představy, 
že její syn bude studovat něco pořádného, 
zatímco paní Kolmanová (Ivana Chýlková) 
svého synka neustále vydržuje a hýčká. Oba 
kluky spojuje už od gymplu ilegální malová-
ní graffiti. Na pražských střechách, nádražích 
a v podchodech zažívají divoká dobrodruž-
ství. Při jedné noční honičce je Kocourek 
dopaden... Hudba a rap DJ Mika Trafika a 
Vladimira 518, strohé herectví, dynamická 
kamera, tajemná noční zákoutí – to vše dává 
Praze autentickou podobu.

 Hlavní herec - skotský zkorum-
povaný policista Bruce Robertson, je 
posedlý sexem a kokainem. Měl by vy-
šetřovat vraždu, ale překáží mu vlastní 

podivínství, zvyk zahrávat si s kolegy 
a opravdu miluje ženy. O Robertsna 
se stará jeho parťák Ray Lennox  a šéf 
Bob Toal.

Sympatický Vojta je nesmělý a 
jeho rodina praštěná. Cholerický tatí-
nek, který kdysi nepřeplaval kanál La 
Manche, z něj chce mít závodního plav-
ce a milující maminka, bývalá hvězda 
dětské lední revue, vidí v synovi talento-
vaného pianistu. Jenže Vojta má docela 

jiné priority - především rusovlasou 
spolužačku Elu, okouzlující akvabelu, 
která už v listopadu odjede do vysněné 
Paříže. Jestli Vojta rychle nepodnikne 
něco opravdu zásadního, zmizí mu Ela 
navždy za železnou oponou. Píše se to-
tiž rok 1989.

V reálném životě, stejně jako v 
tomhle filmu, se musíme vyrovnat 
s tím, že jediné co máme, jsou do-
mněnky, podezření, selhávající nervy 
a nedotažené nápady, když se rozhod-
neme vzít spravedlnost do vlastních 
rukou. Michal a Adam, kamarádi z 
dětství, se po dvaceti letech vracejí 
do svého rodného města. Michalova 
máma je mrtvá několik let, Michalův 
otec zemře v den jejich příjezdu. Je-
diné, co zůstává, je pocit, že se stalo 
něco špatného, smutek a vztek, ne-
možnost dozvědět se pravdu. Otco-
va nová žena svým chováním matná 
podezření jen potvrzuje. A nebo je to 
tak, že oba chtějí vidět, že je potvrzu-
je. Rozhodně mezi nimi vznikne náh-
lý nápad přijít celé věci na kloub. Dál 
už se jen roztáčí spirála nezastavitelné 
katastrofy. Vše je jinak, než bývá ve 
filmu. Život není nikdy černobílý. A 

černobílé věci se neřeší snadno... Přes 
všechno výše napsané by film měl mít 
nádech jakési černé komedie. Někdy 
víc černé, než komedie, ale situace by 
měly být absurdní svou skutečností. 
Kde a jak například najít na malém 
městě nájemného vraha...?

Jesse (Andrew Jacobs) právě do-
studoval střední školu a ocitl se na 
prahu typické prázdninové nudy. 
Během zoufalého hledání jakéhoko-
liv rozptýlení uslyší z větrací šachty 
podivný hluk z bytu o patro níž. S 
kamarádem „pošlou na průzkum" 
zapnutou videokameru, která zazna-
mená bizarní rituál. Z bizarního se 
stane děsivé, když obyvatelka ono-
ho bytu náhle zemře a vzhledem k 
přítomnosti policistů na místě činu 
rozhodně ne přirozenou cestou. Zvě-
davost u kluků zvítězí nad pudem 
sebezáchovy a policejním páskám 
navzdory se rozhodnou sousedčin 
byt prohlédnout. Jako suvenýr si Jes-
se z expedice odnese podivné kous-
nutí, po kterém už jeho život nikdy 
nebude stejný jako předtím. Stejně 
jako životy těch, kteří se mu budou 
snažit pomoci. Podle režiséra Chris-

tophera Landona, který má na svě-
domí scénáře předchozích tří dílů, je 
toto volné pokračování jakýmsi bra-
trancem slavné hororové série. Do té 
doby fádní a nezajímavý osud hlav-
ního hrdiny se vinou jeho zvědavosti 
nečekaně protne s tragickou historií 
postav předchozích dílů. Od tohoto 
protnutí vše půjde už jenom z kopce 
a na divácích bude, aby prudký nával 
filmového děsu přežili až do konce.

Něžné vlny Režie: Jiří Vejdělek

Krásno Režie: Ondřej Sokol

Paranormal Activity: Prokletí Režie: Christoper Landon
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   LISTY Kultura

TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec ŘPO ADATEL

LEDEN
10.1. Městský ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Město Prostějov

10.1. Charitativní ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Sdružení Pomáháme tancem

10.1. Myslivecký ples Kulturní dům Kralice Kralice Myslivecké sdružení Kralice

11.1. Maturitní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Švehlova střední škola Prostějov

11.1. Obecní ples  Kulturní dům Pivín Pivín Obec Pivín

11.1. Sokolský ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice TJ Sokol Mostkovice

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

17.1. VI.Reprezentační ples Kulturní dům Kralice Kralice Místní akční skupina Prostějov venkov o.p.s

17.1. Maturitní ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Střední zdravotnická škola Prostějov

18.1. Galavečer Českého turfu, ND ops Městské divadlo v Prostějově Prostějov Jockey club Praha

18.1. Společenský ples Sokolovna Určice Určice Myslivecké sdr. a Honební společenstvo

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

18.1. Fotbalový ples  Sokolovna Ptení Ptení FC Ptení

24.1. Maturitní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SOU Obchodní Prostějov

24.1. Reprezentační ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Obchodní akademie Prostějov

24.1. Školský ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice ZŠ Mostkovice

25.1. Maturitní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Art Econ ‐ Střední škola, s.r.o.

25.1. Hasičský ples Kulturní dům Kralice Kralice SDH Kralice

25.1. Reprezentační a stužkovací ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Cyrilometodějské gymnázium Prostějov

25.1. Sokolský ples Sokolovna Smržice Smržice TJ Sokol Smržice

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

26.1. Dětský karneval Sokolovna Němčice n/H Němčice n/H DDM Orion, Město Němčice n/H

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

31.1. Reprezentační maturitní ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov SOŠ průmyslová a SOU strojírenské

31.1. Myslivecký ples KZ Čelčice Čelčice Okresní myslivecký spolek PV o.s.

PLESY 
NA PROSTĚJOVSKU 

2014
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nejnovější thriller a 
světový bestseller in-
FERnO amerického spi-
sovatele dana Browna 
zprostředkuje publiku 
celorepublikové turné scé-
nického čtení listOVání, 
jehož autorem je známý 
herec lukáš Hejlík. infer-
no je v  Městském divadle 
v  Prostějově na programu 
ve čtvrtek 23. ledna v  19 
hodin na jevišti za oponou. 

„Šance dostat se na jeviště 
s knihou spisovatele, kterého 
zná celý svět, se neodmítá. 
Zvlášť, když  na startu tur-
né v polovině ledna v Praze 
bude i mistr samotný,“ uvedl 
k chystanému projektu Hej-
lík.

Americký spisovatel Dan 
Brown (Šifra mistra Leonar-
da, Pavučina lží, Ztracený 
symbol, Andělé a démoni) 
v  Infernu opět mistrovsky 
mísí historii, umění, šifry a 
symboly. Proslulý harvard-
ský symbologista Robert 
Langdon se tentokrát oci-
tá v samotném srdci Itálie, 
aby pomohl vyřešit záhadu, 
jež je pozoruhodně propo-
jena s jedním z největších 
literárních děl všech dob 
- Dantovým Peklem. Při 
svém tajuplném poslání se 
Langdon musí střetnout s 
neznámým, hrůzu naháně-
jícím protivníkem; proplétá 
se přitom nejen labyrintem 
florentských, benátských či 

istanbulských uliček, tajnými 
chodbami, skrytými komna-
tami, ale také labyrintem na-
rážek a kódů. Jediná vodítka 
mu v jeho pátrání nabízí je-
nom Dantova temná epická 
báseň - a čas přitom neú-
prosně pádí. Po jeho uply-
nutí má dojít ke katastrofě, 
která navždy změní celý svět. 

„LiStOVáNí  přijalo výzvu 
se s tímto bestsellerem popa-
sovat. Po pražském předsta-
vení Dan Brown podepíše 
knihy, se kterými se pak pro-
jekt vydá na celorepubliko-
vé turné,“ upozornil Lukáš 
Hejlík na možnost získat i 
v  Prostějově po představení 
autorem podepsanou knihu. 

 -eze-

nejnovější pořad po-
pulárního baviče Zdeňka 
izera uvidí v  úterý 21. 
ledna v 19 hodin návštěv-
níci Městského divadla 
v Prostějově.  

Pořad nazvaný Turné 
čtyř můstků nabídne Ize-
rovu „klasiku“ - parodie na 
nejrůznější televizní pořa-
dy či imitování známých 
osobností z  naší politické 
i společenské scény. Skeče 
a scénky podtrhnou čet-
né  humorné převleky a 
hudební vstupy finalistky 
první řady Superstar Šárky 
Vaňkové.

Zdeněk Izer v  sobě ob-
jevil bavičské sklony asi ve 
třech letech: „Stál jsem u 
dřevěné skříně s vařečkou 
v ruce a dospělým jsem 
dělal předpověď počasí. 
Struktura dřeva totiž při-
pomínala ony tlakové níže 
a výše. Všichni se smáli a 
já netušil proč. Později ve 
škole jsem platil za třídní-
ho šaška.“ 

Publikum Izer baví již 

čtvrt století, za zdroj inspi-
race pokládá podle svých 
slov hlavně televizní po-
řady, nejraději předvádí 
operní pěvce a domnívá se, 
že českého diváka spoleh-
livě pobaví Jára Cimrman. 

Na dotaz, jak dlouho 
ještě bude vymýšlet zába-
vu, odpověděl: „Vzhledem 

k tomu, že se tím živím, tak 
doufám, že alespoň do dů-
chodu. A když to nepůjde, 
udělám si rekvalifikaci na 
pohřebního řečníka.“ 

Turné čtyř můstků uvádí 
divadlo mimo předplatné, 
vstupenky jsou k  dispozici 
v předprodejním středisku.

 -eze-

Hejlík představí v LiStOVáNí bestseller Inferno

Izer: Až mi nepůjde zábava, 
rekvalifikuji se na pohřebního řečníka

Človíček zavede malé diváky do pravěku
V pořadí třetí představení 

předplatného Čtyřlístek pro 
děti a jejich dospělý dopro-
vod má v  neděli 26. ledna 
v  10 hodin na programu 
Městské divadlo v  Prostějo-
vě. Na prostějovských prk-
nech bude tentokrát hosto-
vat Městské divadlo Zlín, 
jež přiveze veselou pohádku 
O človíčkovi, která vznikla 
podle knihy Zdenky a Pavla 
Teisingerových. Zlínské vý-
pravné nastudování s  obdi-
vuhodnými akrobatickými 
čísly vzniklo pod taktovkou 

zkušené režisérky a umělec-
ké šéfky Hany Mikoláškové.

Za dávných časů, kdy na 
zemi rostly přesličky vyšší 
než panelák a mezi nimi se 
proháněly obrovské ještěrky 
zvané dinosauři, se objevil 
první Človíček. Neměl to ze 
začátku vůbec jednoduché. 
Neměl drápy ani ostré zuby, 
ale protože byl chytrý, vyna-
lézavý a statečný, brzy přišel 
na to, jak mezi dravou havětí 
přežít a jak si najít kamarády, 
se kterými mu bude veselo. 
Výlet do pravěku malým di-

vákům ukáže, jak si Človíček 
rozdělal oheň, jak se oblékl, 
jak vyzrál na šavlozubého 
tygra, jak napálil škodolibou 
Opici, jak si našel věrného 
čtyřnohého přítele Psa a jak 
pro svou milovanou Človíčku 
složil první písničku.

„Pohádku hrajeme pro 
předplatné Čtyřlístek, dosta-
tek vstupenek je však v  po-
kladně divadla k  dispozici i 
zájemcům, kteří nemají abo-
nentky,“ připomněla ředitel-
ka divadla Jana Maršálková.

 -eze-
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LEDEN 2013 
10. lEdnA V  19 HOdin 

PŘEd RAdniCÓ 
Vystoupení na zahájení městského plesu

Historizující freska z  doby, kdy nová radnice ještě čekala na své otevření. Se-
tkají se zde jak uličníci Jirka Wolker a Eda Valenta, tak i vážení starostové a 
dámy tehdejší doby. To vše za doprovodu hanácké a židovské muziky.

Účinkují:
členové divadla Point, kapely létající rabín, Hanáckého souboru písní 

a tanců Klas, divadelního spolku Historia, divadla hanácké obce a další.
Scénář a režie: Aleš Procházka

16. lEdnA V  19 HOdin
tEstOstEROn (Andrzej saramonowicz)

překlad: tomáš svoboda
 „To znamená, že ony s náma vyjebávají za to, že se špatně chováme,… my 

to vůbec nemůžeme ovlivnit, protože nám to poroučí nějakej zasranej hormón 
…a nakonec, když ony dostanou trochu toho testosteronu... tak se chovají stejně 
jak my?“

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

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

Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

23. lEdnA V  19 HOdin
UMění MilOVAt POdlE OVidiA 

(Publius Ovidius nasó, Aleš Procházka)
Iscenace inspirovaná texty římského básníka Publia Ovidia Nasona. Moderní 

pojetí přibližuje klasického autora současné společnosti a nechybí v něm láska, 
humor a špetka poučení.

Hrají: K. Vejmělková, T. Snášelová, M. Nevrlá, L. Kameníček, V. Lužný, J. 
Hyndrich, M. Ondra a další

Režie: A. Procházka

30. lEdnA V  19 HOdin – MěstsKÉ diVAdlO PROstěJOV
nAHý WOlKER 

(Jiří Wolker, Aleš Procházka, hudba Karel Štulo)
Provokativní název představení napovídá, že jde o netradiční pohled na osob-

nost básníka Jiřího Wolkera. Děj hry, sestavený z básní, dopisů a deníkových 
poznámek, se pohybuje mezi sněním, vzpomínkami a realitou. Zazní řada zhu-
debněných textů doprovázených živými muzikanty.

Hudba: Karel Štulo
Režie: Aleš Procházka
Hrají: Vítězslav Lužný, Tereza Sequensová -  Snášelová, Martina Smékalová, 

Karolína Vejmělková/Veronika Jiříčková, Miroslav Ondra, Jakub  Hyndrich a 
další

Koná se v  rámci oslav výročí založení Gymnázia Jiřího Wolkera.

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera  Olomoucká 25, Prostějov
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dnes patnáctiletá studentka GJW 
se narodila 19. 10. 1998 v Prostějově 
a už od útlého věku ji velmi bavilo 
kreslení a malování. Když začala 
chodit na Základní školu dr. Ho-
ráka, její třídní učitelka Mgr. ivana 
Mojžíšová doporučila výtvarné na-
dání dále rozvíjet. Adéla tedy začala 
navštěvovat Základní uměleckou 
školu Vladimíra Ambrose v Pros-
tějově, jejíž žákyní je již devátým 
rokem. Vyučuje ji zde Mgr. Hana Pa-
lacká a právě ona jí nejvíce pomohla 
rozvinout výtvarný talent a stále ho 
zdokonalovat. 

V rámci ZUŠ se zúčastnila mnoha 
výtvarných soutěží, některých i úspěš-
ně, jako např. Mezinárodní výtvarné 
soutěže Lidice, soutěže „ADRA - Svět 
babiček a dědečků“, či nedávno soutě-
že „O nejhezčí Chaloupku“. 

Od roku 2010 je studentkou Gym-
názia Jiřího Wolkera v Prostějově, kde 
se jí díky třídní učitelce Mgr. Šárce 
Lakomé a učitelce výtvarné výcho-
vy Mgr. Veronice Cikové podařilo 
dosáhnout velkého úspěchu ve vý-
tvarně-ekologické soutěži „Putování 

lososa Lukáše“. Se svým komiksem se 
v celostátním kole této výtvarné sou-
těže umístila na prvním místě. 

Na gymnáziu ilustruje školní časo-
pis Wolkroviny, jehož titulní strany 
jsou součástí výstavy. 

Také právě díky školnímu časo-
pisu se o ní mohla dovědět Městská 
knihovna Prostějov a umožnit jí vý-
stavu většiny jejích nejlepších prací. 

Velké poděkování patří především 
paní Jarmile Šmucrové, která vše vy-

myslela, a díky které se celá výstava 
vůbec uskutečnila. 

Výtvarné umění je největším ko-
níčkem Adély, kreslí a maluje od 
malička a ráda, ale zajímá se i o řadu 
dalších oblastí. Věnuje se literární 
tvorbě, biologii, baví ji jazyky, hudba 
a design. 

Výstava v dětské knihovně je její 
úplně první prezentací a možná i zá-
roveň začátkem její výtvarné „karié-
ry“.  -an-

Adéla Navarová vystavuje v knihovně
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Do muzea v Drahanech se schází exponáty
Před časem jste na tomhle místě 

četli prosbu o pomoc pro nově vzni-
kající muzeum v Drahanech. Může-
me vám s potěšením sdělit, že první 
dary už mohou obdivovat návštěv-
níci. „Do expozice starého holičství 
jsme dostali sušák na vlasy z doby 
první republiky, ozvala se nám i 
paní, která našla na půdě téměř 
kompletní ševcovskou dílnu, další 
lidé nám věnovali nějaké předměty 
do staré kuchyně či krejčovské díl-
ny,“ pochvaloval si kurátor Muzea 
Drahanské vrchoviny Pavel Moš.

Letošní rok pro něj znamenal pře-
devším plno práce s tvorbou expozic 
„Máme instalovanou krejčovskou, 
ševcovskou a truhlářskou dílnu, stej-

ně jako prvorepublikovou holičskou 
oficínu, ve které ještě před několika 
lety stříhal pan Kovařík v  ulici Pod 
kosířem. Podařilo se nám zprovoznit 
dětské dopravní hřiště i s učebnou do-
pravní výchovy. Z bývalé školní druži-
ny vznikl i přednáškový sál,“ líčil Moš.

Do dalšího roku má přesto spoustu 
dalších plánů. „Ve sklepě máme dřevo 
na umělou štolu, kterou bychom 
chtěli otevřít na jaře. Připravujeme i 
památník obcím vystěhovaným za 
druhé světové války,“ naznačil dvě 
z chystaných aktivit Moš. Jeho tajným 
snem je na louce naproti muzea vybu-
dovat středověký dům.

A co by muzejníky k letošním Vá-
nocům nejvíc potěšilo? „Do té zmiňo-

vané kuchyně, která byla pracovištěm 
různých domáckých řemeslníků, 
sháníme ještě stále nějaký starobyle 
vyhlížející sporák na dřevo, nemusel 
by být ani funkční,“ pronesl své přání 
Pavel Moš.

Pokud byste tedy nadšencům ko-
lem drahanského muzea chtěli udělat 
radost nějakým dárkem, ozvěte se na 
adresu Muzeum Drahanské vrchovi-
ny, Drahany 176, nebo na telefon 723 
223 869, nebo napište na email pavel.
mos@muzeumdrahanska.cz  -red- 

Základní umělecká škola 
V. Ambrose v Prostějově

Kravařova 14, telefon: 582 406 050
LEDEN 2013

HUDEBNÍ OBOR :

Besídky žáků – sál ZUŠ v  17.00 hod. 
15.1., 16.1., 21.1., 23.1. 2014, 

Školní kola soutěže – sál ZUŠ  ve 14.00 hod.
23.1. 2014  - smyčcové oddělení

VÝTVARNÝ OBOR 

Galerie Linka – Kravařova ul.:
Práce žáků VO ZUŠ Litovel. 

TANEČNÍ OBOR 

2.2. 2014 –   sál Městského divadla ve 14.00 hod. 
„Dnes tančí“-podruhé 

 Vystoupení tanečního oboru ZUŠ.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

27. 1. 2013 – Školní kolo recitační soutěže

„Dnes tančí“ – podruhé
Po roce se na scénu Městského 

divadla v  Prostějově vrací program 
tanečníků Základní umělecké ško-
ly Vladimíra Ambrose.

Na scéně se 2. února 2014 v   
17.00 hodin představí malí i velcí 
tanečníci ZUŠky, ale nejen to.

 Hosty letošního programu 
„Dnes tančí“ budou Nikola Haca-
rová a Aleš Hanzlík.Obě jména jsou 
spojena se souborem Buď ZUŠ. Ni-
kola je absolventkou tanečního obo-
ru naší školy, Aleš s  námi v  loňském 
roce spolupracoval jako lektor a hos-
tující choreograf. Nyní oba spojuje 
studium konzervatoře Taneční cen-
trum Praha. Aleš v   letošním škol-
ním roce bude absolvovat a Nikola 
studuje 5. ročník, kdy rozdílovými 

zkouškami byla zařazena do vyššího 
ročníku díky vyjímečnému talentu 
(na konzervatoř nastupovala až po 
ukončení studia na gymnáziu Jiřího 
Wolkera). V  programu oba zatančí 
sólové ukázky z   repertoáru Taneč-
ního centra Praha a slíben máme i 
jejich duet.

Taneční centrum Praha je no-
vým typem konzervatoře, která v   
sobě spojuje gymnaziální a umě-
lecké vzdělání, propojuje výuku 
klasických a moderních tanečních 
technik a metod včetně těch úplně 
nejnovějším, s   novou inscenační 
praxí současného tanečního divadla. 
Konzervatoř spolupracuje s   řadou 
českých choreografů a pedagogů, ale 
hlavně se zahraničními osobnostmi, 

kteří tvoří repertoár jak pro ročníko-
vé choreografie, tak hlavně repertoár 
studentských souborů Baby Balet 
Praha a balet Praha Junior.

Z  domácí taneční produkce ZUŠ 
se můžete těšit na samé novinky. Je-
denáct choreografií

Bude pestrým tanečním výběrem 
z  dílny paní učitelky Pavly Krieger 
Jahodové, DiS. 

Představí se žákyně 3. a 4. ročníku, 
soubor Baby Buď ZUŠ, studentky 6. 
ročníku, absolventky I. stupně TO, 
soubory  Buď ZUŠ Junior, soubor 
Buď ZUŠ společně s  pánskou sekcí 
High Society a jako náš bonbonek 
zatančí mladší chlapecký soubor.

Tematicky a hudebně bude pro-
gram velmi rozmanitý – tančit se 

bude v   malém ohlédnutí vánoční 
choreografie, dále přehlídkový re-
pertoár, který bude reprezentovat 
Prostějov v  Přehlídce dětských sku-
pin scénického tance, Přehlídce scé-
nického tance mládeže a dospělých 
Tanec, tanec a na festivalu Taneční 
učitelé roku 2014, choreografie pleso-

vých předtančení  nebo po hudební 
stránce blok choreografií inspirova-
ných filmovou hudbou.

Nabídka je nesmírně lákavá, proto 
neváhejte a 2. února 2014 usedněte 
v  Městském divadle v  Prostějově k  
programu „Dnes tančí“ – podruhé.
 -red-

Koncerty u Milosrdných
21. prosince 2013

Adventní koncert   Ján Bulla (Slovensko) – varhany

zazní např. díla těchto skladatelů: D. Buxtehude, J. S. Bach, A. 
Guilmant, M. Reger, O. Messiaen a další

28. prosince 2013
Slavnostní vánoční koncert

Ondřej Mucha – varhany          Magdalena Vlasáková - soprán

zazní např. díla těchto skladatelů: A.Vivaldi, D. Buxtehude, C. S. 
Lang, G. Young,  J. Lemmens a další

Začátky vždy v 18 hod.             Vstupné dobrovolné

Představení 
loutkového divadla 

TJ Sokol I Prostějov, 
Skálovo náměstí 4

Každou neděli od 14.30 hodin
19.1. O Hastrmanovi 
26.1. O Hastrmanovi 
 2. 2. O Hastrmanovi
  9.2. Čepice nahoru – čepice dolů
16.2. Čepice nahoru – čepice dolů
23.2. Čepice nahoru – čepice dolů 
2.3.   Zvonek královny víl
9.3.   Zvonek královny víl
16.3. Zvonek královny víl
23.3. Perníková chaloupka
30.3. Perníková chaloupka

Zveme všechny děti
a jejich rodiče!!!

Holičská oficína v  dra-
hanském muzeu
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PROGRAM LEDEN 2013
Přednáška 9. 1. (čtvrtek) v 18:00 hodin - Meziná-

rodní kosmická sta(veb)nice
Již patnáct let – od konce roku 1998 – krouží nad na-

šimi hlavami Mezinárodní kosmická stanice. Jde o his-
toricky největší mezinárodní projekt s cenou přesahu-
jící částku 100 miliard dolarů. Kde se tu vlastně stanice 
vzala? Jak se v průběhu let měnila její podoba? Z jakých 

součástí se skládá? 
A  jaký přínos z  ní 
vlastně každý z  nás 
má? Přednáší Ing. To-
máš Přibyl (*1975), 
Brno – publicista 
a konzultant v oblasti 
kosmonautiky a  in-
formační bezpečnosti. 
Autor řady publikací 
vydaných u nás i v za-
hraničí. Spolupracuje 

s  řadou kosmických středisek a  muzejních institucí 
celého světa. Sběratel podpisů kosmonautů. Osobně se 
setkal téměř s  dvěma stovkami kosmonautů. Osobní 
stránka: www. kosmonaut.cz, e-mail: tomas.pribyl@
seznam.cz.

Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26  let, se-
nioři a  invalidé 20 Kč. Vstupenky je možné předem 
rezervovat.

Pravidelná astronomická pozorování 
pro veřejnost:

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

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

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je bez-
mračná obloha, v případě špatného počasí je připraven 
náhradní program. Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 
26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

Pohádková středa pro děti:
POHádKA nOVOROční

Uvádíme každou pracovní lednovou středu 
v  15:30  hodin. O  silvestrovské noci, při pohádkové 
pouti oblohou, zažijí Martin s  Lenkou a  Měsíčkem 
mnohá dobrodružství. Malí návštěvníci této pohádky 
uslyší názvy mnoha souhvězdí. Vstupné dospělí 20 Kč, 
děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

Astronomický víkend: sobota 11. 1. a neděle 12. 1.
Během Astronomického víkendu je možné navštívit 

hvězdárnu a zúčastnit se pozorování Slunce od 14:00 
do 15:00 hodin a pozorování večerní hvězdné oblohy 
v 18:30 hodin. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 
26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

V neděli 12. 1. v 15:00 hodin soutěž pro děti 
z cyklu soutěží „KOsMOnAUtiKA“ 

– MěsíC A APOllO
Soutěži bude předcházet povídání o  přistání prv-

ních lidí na Měsíci. Děti si prohlédnou glóbus Měsíce. 

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

XXii. ROčníK KlUBU HVěZdáRníčEK
Klub pro 5 až 11leté děti se 

schází v  pracovní středy od 
16:30 hodin. Obsahem ledno-
vých setkání bude seznámení 
se zimní oblohou. Za vhod-
ných podmínek doplněno 
pozorováním Měsíce, planet 

a souhvězdí. Pololetní poplatek 200 Kč.

Xliii. ROčníK KlUBU GEMini
Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho 

láká poznání základů astronomie a astronomická po-
zorování. Astronomický klub GEMINI je rozdělen na 
dvě části. Klub GEMINI I navštěvují žáci ZŠ od 10 let. 
Termíny schůzek GEMINI I jsou 2., 9., 16., 23. a 30. 1. 
v 16:30 hodin. Klub GEMINI II je určen pro studenty 
středních škol a starší zájemce o astronomii. Jednorázo-
vý poplatek na školní rok činí 400 Kč. Podrobné infor-
mace lze získat na telefonu 724 013 039.

VýstAVy/EXPOZiCE
Z děJin PROstěJOVsKÉ AstROnOMiE

Od sPUtniKU PO RAKEtOPlán
stRHUJíCí sníMKy Z VEsMíRU

OPtiKA – EXPOZiCE
Výstavy/expozice jsou dostupné na začátku astrono-

mických pozorování a v tom případě jsou jejich součás-
tí 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

Jsme-li v  astronomické 
abecedě u písmene K  nelze 
nevzdat hold významné ně-
mecké osobnosti, Johanne-
su Keplerovi  (27.  prosince 
1571 Weil der stadt – 15. lis-
topadu 1630 Řezno). Jednalo 
se o nábožensky velmi zamě-
řeného německého matema-
tika, astrologa a astronoma, 
který od roku 1600 několik 
let působil v Praze na dvoře 
císaře Rudolfa  ii. Byl asis-
tentem tychona Brahe a  po 
jeho smrti císařským mate-
matikem a  astrologem. na 

Braheho podnět po dlou-
hých výpočtech formuloval 
v  Praze první dva ze svých 
slavných tří Keplerových zá-
konů o obězích planet kolem 
hvězd:  
1. Planety obíhají kolem 

Slunce po eliptických dra-
hách, v jejichž jednom spo-
lečném ohnisku je Slunce. 

2. Obsahy ploch opsaných 
průvodičem planety (spoj-
nice planety a Slunce) za 
stejný čas jsou stejně velké. 
Neboli: Přímka spojující 
Slunce s  planetou opíše za 
stejný čas také stejně vel-
kou plochu. 

3. Poměr druhých mocnin 
oběžných dob dvou planet 
je stejný jako poměr třetích 
mocnin jejich velkých po-
loos (středních vzdáleností 
těchto planet od Slunce). 
Znění těchto zákonů ve znač-

né míře podpořilo tehdy poma-
lu pronikající Koperníkův heli-
ocentrický systém formulovaný 
roku 1542. Jeho zákony pohybu 
planet se ukázaly jako trvalejší 
pomník než jeho náhrobek, kte-
rý byl zničen za třicetileté války.

To ovšem nebyl jediný 
Keplerův příspěvek vědě. Žil 
totiž v  období, kdy se lid-
stvo seznamovalo s prvními 
dalekohledy, které měly za 
objektiv spojku a za okulár 
rozptylku – tzv. Galileovými 
dalekohledy. Kepler provedl 
na první pohled nepatrnou 
změnu, objektiv byl tvořen 
opět spojnou čočkou a okulár 
rovněž! A v  této podobě tzv. 
Keplerův dalekohled předčil 
dalekohled Galileův v  mno-
ha směrech a stal se nejroz-
šířenějším dalekohledem i 

v  dnešní době. Jeho teorie 
dalekohledu, objev respek-
tive popis úplného odrazu 
světla, výklad lomu světla 
hranolem a vysvětlení dvo-
jité duhy, výklad funkce oka 
a použití dírkové komory 
k  pozorování zahájily novou 
éru v historii optiky.

V  průběhu svého života 
sestavil přes 800 horoskopů 
[„Astronomie je moudrou 
matkou a astrologie záletnou 
dcerkou, která aby svou mat-
ku udržela při životě, se pro-
dává každému zájemci, který 

chce a může zaplatit.“] a sna-
žil se výpočty určit i datum 
narození Ježíše. Výsledkem 
mu byl rok 7 před naším le-
topočtem.

V pozdějším věku se Kepler 
už nemohl věnovat pozoro-
vání, protože trpěl krátkozra-
kostí a  hvězdy patrně vůbec 
neviděl.

Na Keplerovu počest je 
jeho jménem pojmenován 
kráter na Měsíci i na Marsu 
a horský hřeben na měsí-
ci Marsu, který nese jméno 
Phobos.

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - K
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Na leden jsme pro Vás připravili:

tVOŘiVOU dílnU 
– každé  pondělí 

od 15 do 17 hodin 
Tvoření pro děti a jejich rodiče 

s různými materiály a výtvarný-
mi technikami: keramickou hlí-
nou, papírem, voskem, Fimem, 
textilem aj.

KREAtiVní POdVEčERy 
PRO ŽEny – úterý od 19 hod

7.1. Ubrousková technika
21.1. Pletení z pedigu

Rodiče s jejich ratolestmi 
zveme do

KŘEsŤAnsKÉHO  
MAtEŘsKÉHO  CEntRA 

MAtKy  MARKÉty
každé dopoledne v PON-

DĚLÍ, ÚTERÝ,  STŘEDU  
A PÁTEK od 9 - 12 hod. 

V pondělí a ve středu začíná 
společný program v 10.00 hod. 
krátkou modlitbou a četbou z 
Písma a zpíváním s kytarou. Ná-
sledují hry, zpívání s dětmi, hraní 
na nástroje, učení nových říkadel 
a ukazovaček. Nakonec je připra-
vené tvoření pro nejmenší. 

V  úterý od 9 do 11 hod.  je 
připraven pro děti program na 
noemově arše –nejen dětem 
přiblížíme jeden z příběhů Staré-
ho zákona - budeme zpívat, tan-
covat a vyrábět různá zvířátka. 
V pátek je volná herna - tj. bez 
organizovaného programu si 
můžete přijít pohrát s dětmi a 
popovídat. V pátek od 10 do 11 
hodin - diskusní program pro 
maminky  na MD – MATEŘ-
STVÍM  ZÍSKÁVÁM. 

MAtEŘstVíM  ZísKá-
VáM  - diskusní program 
pro rodiče na MD, který je 

zaměřen na posílení sebevědomí 
ženy, sebepoznání, komunikač-
ní dovednosti, psychohygienu 

a zvládání stresu, timemanage-
ment, ale i na vymezení osobních 
možností a  perspektiv do  bu-
doucna.

Doprovodnou službou je bez-
platné hlídání a péče o děti.

Neváhejte a připojte se.

Kurz MAnŽElsKÉ VEčERy
Kurz „Manželské večery“ se 

skládá z osmi setkání a je určen 
pro všechny manželské páry v 
kterékoliv etapě společného ži-
vota. Záměrem kurzu je pomoci 
všem manželským párům posílit 
a prohloubit jejich partnerský 
vztah, ale i manželům, kteří chtě-
jí své manželství zlepšit, nebo 
procházejí náročným obdobím. 
Každé setkání probíhá v restau-
raci a začíná večeří. Následuje 
promluva, po které má každý 
pár příležitost o samotě společně 
prodiskutovat téma večera. Páry 
spolu mluví v soukromí, vše co 
si řeknou, zůstane jen mezi nimi. 

témata jednotlivých večerů:
Vybudovat pevné základy, 

Umění komunikace, Řešení 
konfliktů, síla odpuštění, Ro-
diče a rodiče partnera, dobrý 
sex, láska v  akci a slavnostní 
závěrečný večer.

Kurz, ačkoliv je založen na 
křesťanských principech, je 
vhodný pro všechny manželské 
páry.

Cena kurzu pro pár je 1800Kč. 
Zahrnuje dvě příručky a cenu 
jednotlivých večeří. 

Kurz bude zahájen dle zájmu 
účastníků.     

inFORMACE a PŘiHláŠKy: 
Centrum pro rodinu Pros-

tějov o.s., 
Mgr. Jitka Havlíčková, 

tel. 731 626 126, 
cprpv@seznam.cz

CENTRUM PRO RODINU 
PROSTĚJOV o.s.

Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://cprpv.ic.cz/, cprpv@seznam.cz,

tel.731 626 126

na všechny programy MC 
Cipísek je potřeba se z kapacit-
ních důvodů přihlásit předem

 
Moje tvoje, naše děti
Setkání rodičů, kteří vycho-

vávají děti v doplněných nebo 
neúplných rodinách.

Beseda s psycholožkou
středa 22.1. v 18 hodin
 
Jak vychovávat samostatné a 

spokojené dítě?
Jde vychovávat děti bez křiku 

a trestů? Proč děti vzdorují a ne-
spolupracují s námi a co s tím?

Seminář pro rodiče (doporu-
čeno absolventům kurzů efekt.
rodičovství, absolv. kurzu není 
podmínkou) sobota 25.1. od 

8.30
 
sourozenci
Jak zvládat sourozenecké 

spory, jak připravit dítě na pří-
chod sourozence, jak vychovat 
sourozence bez rivality a další 
témata sourozeneckého soužití. 
Beseda pro rodiče.

středa 29.1. v 18 hodin
 
Večerní kurzy efektivního 

rodičovství pro pokročilé
Pokračovací kurzy pro absol-

venty kurzu efektivního rodi-
čovství dle rozpisu.

 
individuální výživové pora-

denství pro děti i dospělé
S novým rokem zdravěji! Po-

radenství s výživovou poradky-
ní dle objednání.

 
spánek a výživa dětí do jed-

noho roku 
Besedav rámci Mimiklubu 

pro maminky s miminky.
 pondělí 27.1.
 
Odpolední herny pro rodiče 

a prarodiče s dětmi do 5 let
od 13.1. vždy v pondělí 15.00-

17.00 / Na tyto herny není po-
třeba se hlásit předem.

 
Nový cyklus programů le-

den-březen bude zahájen 7.1. 
dle rozpisu nahlášených skupin.

Zapisuje náhradníky do 
všech skupin, v případě uvolně-
ní místa, budeme informovat.

  Termíny, přihlášky a bližší 
informace v MC nebo na 
www.mcprostejov.cz
w w w.facebook.com/cipi-
sekprostejov, 
e-mail: mcprostejov@centrum.cz

 
MC Cipísek děkuje 

statutárnímu městu Pros-
tějov, Olomouckému kraji a 
MPsV za finanční podporu 

v roce 2013. MC děkuje všem 
svým klientům za přízeň a 
partnerským organizacím

MC Cipísek- komunitní 
centrum pro rodinu

Program MC Cipísek leden 2014

MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o.
 LEDEN 2014 

www.muzeumpv.cz
HLAVNÍ BUDOVA MUZEA, nám. T.G. Masaryka  2

VÝSTAVY
 do 9.2. 2014 JAKUB sCHiKAnEdER – MistR POCitŮ
Exkluzivní výstavní projekt, který představí v  retrospektivní výstavě díla vynikajícího a mezi sběrateli velmi oblíbe-
ného umělce. Na návštěvníky čekají typické malířovy obrazy plné melancholie, smutku a účasti s  těžkými lidskými 
osudy, ale také známá tajemná noční zákoutí osvětlená plynovými lampami a další témata. Díla zapůjčilo mnoho 
renomovaných subjektů, z  nichž nejrozsáhlejší je zápůjčka z  Národní galerie Praha.  
do 12.1. 2014 Andy WARHOl – AMERiCKý sEn
Výstava světoznámého umělce, jehož dílo se představí v Prostějově prostřednictvím souboru 20 originálních seri-
grafií na papíře zapůjčeného od soukromých sběratelů. K  výstavě bude připravena řada doprovodných akcí, které 
ve spojení s  výstavou nabídnou výjimečný zážitek široké veřejnosti. 
Výstava je realizována ve spolupráci s  Galerií umění Prostějov.

ŠPALÍČEK,  Úprkova 18

do 2.2. 2014  POKOJíčKy nAŠiCH  BABičEK
Výstava  prezentuje tzv. „malé domácnosti“ ze soukromé sbírky Miroslavy Pecháčkové. Návštěvníci se mohou těšit 
na obýváčky, ložnice a kuchyňky z  let 1880 – 1980, které věrně kopírují dobové trendy v  bytové kultuře nábytku, 
přes stolní soupravy až po technické novinky.    

MUZEJní POdVEčERy
23.1. 2014 v  16.30 v  hlavní budově muzea, nám. t.G. Masaryka 2
Prostějovská nemocnice – jak to všechno bylo od začátku až po dnešek
Setkání a povídání s  primářem MUDr. Jiřím Šťastným k  výročí založení nemocnice v  Prostějově, které jsme si 
připomněli na sklonku minulého roku

Národní přírodní památka 
Růžičkův lom - stav ohrožení!

V rámci svých pravi-
delných měsíčních akcí 
připravil Klub historický 
a státovědný v Prostějově 
na leden 2014 přednášku 
Mgr. Martina Synka na-
zvanou Národní přírodní 
památka Růžičkův lom – stav ohro-
žení! Přednášející, který působí jako 
středoškolský profesor na Gymnáziu 
Jiřího Wolkera Prostějov, nám v úvo-
du přiblíží geologické poměry území 
a entomologický, botanický a paleon-

tologický význam lokality. 
Kromě vlastnických vzta-
hů a činnosti ochranář-
ských spolků zmíní také 
historii a současný neutěše-
ný stav lokality a devastaci 
tohoto paleontologického 

naleziště evropského významu. Před-
náška se uskuteční v úterý 21. ledna 
2014 v  17 hodin ve výstavním sále 
Státního okresního archivu Prostě-
jov v Třebízského ulici. Všichni jsou 
srdečně zváni. -tc-
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Senioři slavnostně zakončili svá studia
Na prostějovské Střední 

zdravotnické škole byl v  pod-
zimních měsících realizován 
již šestý běh kurzu pro seniory, 
který má název Odpovědným 
přístupem ke svému zdraví, 
k  vitalitě a spokojenosti ve 
stáří a který je pořádán díky 
finanční podpoře statutárního 
města Prostějova.

   Letošní ročník kurzu měl 
podtitul Jak zůstat psychicky 
a fyzicky fit ve stáří a v celkem 
takřka třech desítkách hodin 
seznámil účastníky s  tématy 
jako například: Náročné životní 
situace, Techniky pomáhající 
zvládat nároční životní situace, 
Psychosomatika a somatopsy-
chika,  Asertivita v běžném ži-
votě,  Prevence inkontinence, 
Arteterapie atd.

   Zkušené a již dlouholeté 
lektorky kurzu, jinak vyuču-
jící odborných předmětů na 
škole, Ivana Vychodilová a 
Ivana Halouzková vedly své 
posluchače nejen při teoretic-
kých přednáškách, ale také při 
nejrůznějších cvičeních přímo 
v tělocvičně školy, kde si moh-
li účastníci kurzu vyzkoušet 

nejrůznější cviky na posílení 
různých svalových skupin, 
bazální stimulaci a také medi-
tační cvičení pro posílení du-
ševního zdraví.

   Na závěr kurzu obdrželi 
všichni účastníci z  rukou ve-
dení školy osvědčení o absol-
vování a jak se při předávání 
shodli ředitelka školy Marie 
Dostálová a její zástupce 
Martin Mokroš, patří právě 
účastníci kurzu pro seniory 
k  nejvzornějším studentům 
školy, neboť mají stoprocentní 
docházku, jsou pečliví, zodpo-
vědní a pilní a nezbývá než jim 
za jejich píli zatleskat, což oba 
udělali i s oběma školitelkami, 
které pak zase na oplátku ob-
držely květiny.

   Okamžitě po ukončení kur-
zu se spokojení absolventi zají-
mali o to, zda bude realizován 
další ročník i v příštím roce, ne-
boť se domnívají, že dalších za-
jímavých témat na probírání je 
dost a dost. Vyjádřili naději, že 
se setkají při sedmém pokračo-
vání a sedmička je přece šťastné 
číslo. Pokud se tak stane, náš list 
bude u toho. -mm-

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v  rámci
Akademie seniorů

14.1.2014       14.00      trénujeme paměť                                       
                                          Již čtvrtá část populárního cyklu   Miroslava Vyroubalová
                                       
21.1.2014      14.00       sourozenecké konstelace 
                                          První část přednášky, která nás nejen poučí, ale i pobaví                        

 Mgr.et Mgr. lenka Freharová 
    
28.1.2014       14.00     Mokré plstění  Zorka dostálová    
          První lekce rukodělné textilní techniky, při které si odpočineme a ještě si 

vyrobíme něco pro radost. Druhá lekce bude hned začátkem února. 

Všechny přednášky a besedy  AKAdEMiE sEniORŮ 
se uskuteční v  prostorách  Os liPKA, tetín 1, ii. patro 
(pokud není uvedeno jinak). těšíme se na vaši návštěvu.

Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým

Blahopřejeme
V měsíci listopadu 2013 oslavili svá jubilea

tito občané města a příměstských částí: 

70 let  Ing. Milan Chrástek, Jaroslav Limberk, Milan Lutera, Rudolf Skládal, 
Marie Šomanová, Stanislav Facek, Vlasta Kutová, Alena  Krátká, 
Pavel Bednář, Miroslav Doležal, Jana Sovíková, Zdeněk Slavičínský, 
Miroslav Závodník, Vilém Bluma, Květoslava Kalabisová, Eva 
Musilová, Ivanka Kučerová, František Šuster, Františka Kaštylová, 
Richard Berg, Mgr. Jiří Navrátil, Věra Pazderová, Marcela Malíková, 
Marie Zapletalová, Marie Múllerová, PhDr. Věra Ciglová, Josef 
Klimeš, Eliška Švanderová, Jiří Zaoral, Marie Strouhalová, Jitka 
Jančíková, Jan Švec, Mgr Jana Dohnalová.

 75 let  Růžena Nezhybová, Jaromír Jemelka, Anna Nadymáčková, Jarmila 
Doláková, Vlasta Smejkalová, Vlastimila Babicová, Jiří Pivoda, Ivan 
Páleník, Eva Titzová, Marta Tilšarová, Marta Zatloukalová, Ing. František 
Gregorek, Stanislav Dittmann, František Krebs, Ludmila Hulvová.

 80 let  Ludmila Chládková, Marta Válková, Jindřiška Richterová, Karel Májek, 
Bedřich Jurnikl, Josef Pořízka, Libuše Procházková, Oldřich Navrátil, 
Adolf Polák, Evžen Pírek, Taťána Krejsová, Ing. Leopold Švalbe, 
Zdeněk Ftačník, Ludmila Rajtrová, Růžena Minxová, Ing. Evžen Šrot. 

 85 let  
Marie Parobková, Bohumil Servus, Emilie Vodičková, Ludmila 
Zamykalová, Marie Šomanová, Vilém Handl.

 90 let Juliana Hrdá, Věra Nečasová, Ludmila Zapletalová, Josef Vincourek, 
Anna Lerchová, Aloisie Wolfová, Jaroslav Ježek, Zdeňka Vykydalová, 
Josef Bílý, Františka Marková, Růžena Lužná, Vlasta Slouková

 93 let Leokadie Hrbatová, Jaroslav Látal, Růžena Motalová, Miroslava 
Jeřábkova, Jiřina Dedková, František Mazura

 94 let  
Vlasta Vaňková, Věra Vodičková

 95 let Božena Šindýlková.

Dodatečné blahopřání: V  měsíci říjnu oslavil své 91. narozeniny pan Jan Čelechovský
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Husovo náměstí 67, Prostějov  www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278
pořádá v lednu tyto akce:

tvořivá dílna
Keramika
Kdy: pondělí 4. listopadu od 
16:00 do 18:00
KdE: Kovárna Ekocentra iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s  sebou. Popla-
tek 100 Kč za osobu na 2 pracovní 
hodiny.

tvořivá dílna
Keramika

Kdy: pondělí 6. ledna 2014 
od 16:00 do 18:00

KdE: Kovárna Ekocentra 
iris, Husovo nám. 67, Pros-
tějov

Pracovní oblečení s sebou. 
Poplatek 100 Kč za osobu na 2 
pracovní hodiny.

tvořivá dílna
Výroba dřevěných krmítek

Kdy: pátek 10. ledna 2014 
od 16:00 do 18:00 

KdE: Kovárna Ekocentra 
iris, Husovo nám. 67, Pros-
tějov

Tvořivá stolařská dílna pro 
šikovné ruce, aneb „Vyrob si 

vlastní krmítko!“ Zhotovená 
krmítka si jejich autoři tento-
krát odnesou domů.

Cena: 50 Kč za krmítko.
přírodovědná botanická 

přednáška
Cesty za evropskou květenou

Kdy: sobota 18. ledna 
2014 od 10:00 do 19:00

KdE: Kovárna Ekocentra 
iris, Husovo nám. 67, Pros-
tějov

Přírodovědná přednáška s 
promítáním fotografií na téma 
evropská, česká i regionální 
chráněná květena. Dále se mů-
žete těšit na prezentaci o orchi-
dejovitých rostlinách střední 
Evropy, procházku   italským 
Gargánem či po jižních vý-
chozech italských Alp - Monte 
Baldo, výpravu do jižní Francie 
nebo cestu napříč Slovenskem.

Akci pořádá Základní orga-
nizace ČSOP Hořepník.

tvořivá dílna
Keramika

Kdy: pondělí 20. ledna 

2014 od 16:00 do 18:00
KdE: Kovárna Ekocentra 

iris, Husovo nám. 67, Pros-
tějov

Pracovní oblečení s sebou. 
Poplatek 100 Kč za osobu na 2 
pracovní hodiny.

ornitologická vycházka
Zimní pozorování ptactva na 
Hloučele

Kdy: neděle 26. ledna 2014 
od 10:00 do 12:00

KdE: biokoridor Hloučela, 
sraz u občerstvení U Abra-
hámka v  10:00

Dopolední výlet biokorido-
rem Hloučela s   ornitologem. 
Cestou i necestou budeme v   
hustých keřích objevovat ptačí 
obyvatele, zaposloucháme se 
do ptačích hlasů v  zimě a po-
víme si, co jim v  zimě nejvíce 
chutná. 

Akce finančně podpořili:
statutární město Prostějov,
nadace Partnerství v  rám-

ci Blokového grantu – Fondu 
pro nnO

Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris

Společnost

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU

PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS: 
 
Žebřík o.s., Vás srdečně zve do multikulturního 
Klubu pro rodiče s dětmi ve Vrahovicích: 
Úterky 9.30 – 11.30  jsou vyhrazeny pro děti  
(0,5 - 4 let) a čekají je pohybové hry, říkanky, 
písničky,… Rodiče si mohou společně 
vydechnout u šálku něčeho teplého (příspěvek 
na vstup 10,-). 
Čtvrtky 9.30 – 11.30 patří pro změnu rodičům 
(pro děti je v herně zajištěn kvalifikovaný 
dozor s programem). Každý týden pro vás 
vybíráme zajímavé besedy a přednášky a 
tvořivé dílny (příspěvek na vstup 10,-). 
 

PROGRAM LEDEN 
 

  7. 1. 2014 Klub rodičů a dětí 
  9. 1. 2014 Oslavy Vánoc v různých 

kulturách 
14. 1. 2014 Klub rodičů a dětí 
16. 1. 2014 Úpravy digitálních fotografií 
21. 1. 2014 Klub rodičů a dětí 
23. 1. 2014 I. Pochopení chování a zlobení 

dítěte 
28. 1. 2014 Klub rodičů a dětí 
30. 1. 2014 Drátkování 
 
Děkujeme statutárnímu městu Prostějov  
za finanční podporu v roce 2013! 
Přejeme všem našim příznivcům úspěšný 
vstup do Nového roku! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Cizincům nově nabízíme hlídání dětí ve středy 
9.00 – 12.00 (herna I. patro, pro děti od 1,5 do 
7 let, 1 hod = 20,-/ 3 hod. = 50,-. Nutno 
objednat telefonicky či emailem min. den 
předem). 
 
Kontakty: Žebřík o.s., Centrum podpory 
cizinců, Dům služeb, Vrahovická 83, Prostějov                 
Multikulturní klub pro rodiče s dětmi, Hlídání 
dětí cizinců, tel: 605 121 002                                                          
Poradna pro cizince, tel: 731 065 267                                                                                                                                                  
www.procizince.cz, email: cpc@zebrik-os.cz 
 

PROGRAM ÚNOR 
 

  4. 2. 2014 Klub rodičů a dětí 
  6. 2. 2014 II. Být povzbuzujícím rodičem 
11. 2. 2014 Klub rodičů a dětí 
13. 2. 2014 Den má jen 24 hodin  
18. 2. 2014 Klub rodičů a dětí 
20. 2. 2014 Náramky přátelství 
25. 2. 2014 Klub rodičů a dětí 
27. 2. 2014 III. Výchova: Přirozené a logické 

důsledky 
 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce 

 

 
 

 
 

 
   

SENIOŘI PROSTĚJOVA o.s.

PLÁN ČINNOSTI NA I. POLOLETÍ ROKU 2014

TERMÍN AKCE PROGRAM

LEDEN

Výbor Zhodnocení roku 2013

9.1. Přednáška Vzpomínka na rok 2013 ‐ diapozitivy

30.1. Výbor Zajištení pobytů a zájezdů

ÚNOR
6.2. Přednáška Podpořit život seniora

27.II Výbor Příprava vycházek

BŘEZEN 6.3. Přednáška Cestování po Japonsku

DUBEN
3.4. Výbor Plán na II. pololetí

10.4. Přednáška Trénink paměti

KVĚTEN

Výbor Příprava na kavárničku

15.5. Kavárnička Oslava Den matek

29.5. Výbor Zajištění pro II. pololetí

ČERVEN 13.6. ‐ Pátek Přednáška Další díl o odívání

DALŠÍ INFORMACE:

Výborové schůze se konají v místnosti Domovinky na Tetíně č. 1 v 13.30 hod.

Případné změny si výbor vyhrazuje.

V Prostějově, listopad 2013. Výbor organizace.

6.1. ‐ Pondělí

7.5. ‐ Středa

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 budou vždy projednány na 
společných besedách.

Oblastní spolek Českého Čer-
veného kříže Prostějov velice 
děkuje všem dárcům z  řad ve-
řejnosti, škol okresu Prostějov a 
Olomouckého kraje, kteří přinesli 
plyšové hračky do naší sbírky. 
Sbírka hraček probíhala od září 
do prosince 2013 a vybralo se 
při ní desítky pytlů hraček, které 
jsme prodávali za symbolickou 
částku od 10 Kč na stánku v rám-
ci vánočních trhů především pro 
sociálně slabší občany. Výtěžek 
ze sbírky je věnován na dofinan-

cování služeb pro seniory a další 
osoby (úklid, asistenční služby), 
které ČČK Prostějov provádí za 
částku 55 Kč/ 1 hod.

Největším počtem plyšových 
hraček přispěly do sbírky děti 
ze ZŠ Jana Železného Prostějov 
a děti ze ZŠ Klenovice na Hané.

Ještě jednou děkujeme, že jste 
podpořili naše aktivity a přejeme 
všem šťastný rok 2014.

Ing. Lenka Černochová 
ředitelka úřadu Oblastního 

spolku ČČK Prostějov

Ráda bych touto cestou podě-
kovala za skvělou spolupráci všem 
pracovníkům Sportcentra-DDM 
Prostějov, kteří se nejen v letošním 
roce, ale již od roku 2003, podílejí 
na realizaci projektů prevence kri-
minality určených pro děti. Velmi 
si jejich práce a spolupráce vážíme 
a děkujeme jim za bezproblémový 
průběh letošního letního dětského 
tábora, který se i díky jejich práci 

uskutečnil pro 35 dětí ve dnech 
13. – 20. července 2013 v Českém 
Ráji ve Vesci na úpatí Kozákova. 
Vizitkou jejich činnosti je zcela jistě 
zájem rodičů a hlavně samotných 
dětí o opakovanou účast na této 
akci. Děkujeme.

 Bc. Gabriela Petrželová
 manažerka prevence 
 kriminality Statutárního 

 města Prostějova

Děkujeme statutárnímu městu 
Prostějovu za příspěvek 2.000 Kč 
na akce naší Základní organizace 
střelců Prostějov. Tento finanční 
příspěvek výrazně pomohl při pří-
pravě našich mladých střelců na 
střelecké soutěže z  malorážných 
zbraní. Naše organizace pokraču-

je ve významných tradicích stře-
leckého sportu na našem okrese, 
především pak ve výchově střelec-
kých talentů.

Tento finanční příspěvek je 
povzbuzením do další činnosti 
naší organizace.

Andrej Hurajčík, předseda

Atletický klub děkuje za fi-
nanční podporu při výstavbě 
atletických šaten na pozemku Li-
dická 26, který sousedí se školním 
stadionem RG a ZŠ města Prostě-
jova, který atletický klub využívá. 
Částky 500 tisíc v roce 2012 a 100 

tisíc v roce 2013 nám zásadně po-
mohly vybudovat důstojné sociál-
ní zázemí pro náš klub.

Rovněž Vám přejeme příjem-
né svátky vánoční a úspěšný rok 
2014. Za Atletický klub

 Milan Čečman, předseda

SENIOŘI PROSTĚJOVA o.s.
PLÁN ČINNOSTI NA I. POLOLETÍ ROKU 2014

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  
budou vždy projednány na společných besedách.

Případné změny si výbor vyhrazuje.

V Prostějově, listopad 2013. Výbor organizace.



29

w
w

w.prostejov.eu

ww
w

w.prostejeje ov.eu

RADNIČNÍ
   LISTY

Dne 11. listopadu t.r. se uskuteč-
nilo výjezdní zasedání městské kul-
turní komise do Tovačova. Členové 
komise si prohlédli zámek a jeho 
zahradu, která byla založena v 16. 
století. Areálem zámku nás prová-
zela kastelánka Květa Zajícová.

Nejprve jsme vystoupali po 127 
schodech na Spanilou věž, jejíž 
výška dosahuje 96 m. Věž byla 
postavena v roce 1492 za pana Cti-
bora z Cimburka, hejtmana Mar-
krabství Moravského.

Následovala prohlídka nejstar-
šího zámeckého křídla a jeho inte-
riérů. Podle pověsti byl zámek za-
ložen ve druhé polovině 11. století 
jako útočiště lovců, později dobře 
chráněná vodní tvrz. Poslední 

Cimburkové započali s  přestav-
bou hradu na renesanční zámek. 
Od roku 1994 je zámek v majetku 
města.

Po zhlédnutí Pernštejnského 
křídla a výstavy starých kočárků 
pro děti i panenky vedly naše kroky 
do nejmladší zámecké budovy po-
stavené podle návrhu vídeňského 
architekta – prostějovského rodáka 
Maxe Flaischera v  letech 1890 – 
1892. Toto vídeňské křídlo repre-
zentovalo posledního majitele Da-
vida rytíře z Guttmannů. Překrásné 
schodiště je ve stylu vídeňské opery, 
výzdobu stěn a oken tvoří vzácná 
štukatérská práce, benátská zrcadla, 
nechybí apartmán pro vzácné hos-
ty a moderně vybavené koupelny. 

Ve 2. poschodí je krásná obřadní 
síň. Kastelánka zámku nám uká-
zala i další zámecké sály a prostory, 
které zůstávají běžným návštěvní-
kům dosud utajeny.

Na konec naší návštěvy jsme si 
prohlédli zámeckou kapli zasvě-
cenou zvěstování Panny Marie, 
kterou začal budovat v roce 1559 
Vratislav Nádherný z Pernštejna a 
na Tovačově pro svou španělskou 
manželku, tovačovskou „černou 
paní“. Stavba kaple trvala 113 let a 
byla dokončena až roku 1672.

Vzhledem k  tomu, že černá 
paní nás v kapli nepřivítala, neboť 
měla volno, tak si členky komise 
v kapli zazpívaly píseň o Tovačově.

Po dvouhodinové zajímavé pro-

hlídce zámku a poutavém výkladu 
kastelánky jsme se s  Tovačovem 
rozloučili a odjížděli plni dojmů 
zpět do Prostějova. I v Prostějově 

máme zámek, ale to by bylo na dal-
ší povídání. JUDr. Josef Augustin

člen kulturní komise
Rady města Prostějova

Kaleidoskop

dáváte si do nového roku před-
sevzetí? Pokud je jedním z  nich 
naučit se něco nového, vyberte si 
třeba na některý ze vzdělávacích 
kurzů.  V  Centru celoživotního 
učení při Cyrilometodějském 
gymnáziu jsou připraveny počí-
tačové i umělecké kurzy a krouž-
ky pro dospělé.

Pokročilejším uživatelům počíta-
če, kteří už zvládají základy, jsou ur-
čeny dva kurzy Práce s flash diskem a 
Práce s fotografií. Práce s flash diskem 
začíná hned v pondělí 6. ledna a trvá 
dva týdny. Účastníci kurzu se naučí 
nejběžnější použití flash disku, což 
ocení všichni ti, kdo chtějí kopíro-
vat fotografie, písničky, dokumenty 
anebo chtějí absolvovat další nově 
připravený kurz Práce s fotografií. 
Kurz Práce s  fotografií navazuje na 

předešlý nadstavbový kurz Práce s 
flash diskem a učí zájemce základním 
a užitečným dovednostem při úpra-
vách, kopírování a ukládání fotografií. 
Součástí kurzu je i vytvoření vlastní 
galerie na webu. 

Pro zájemce z řad začátečníků je 
hned v  lednu připraven kurz pro 
začátečníky, který bude probíhat 
každé úterý od 21. ledna v budově 
Cyrilometodějského gymnázia. 
Účastníci se naučí pracovat se 
základními programy, používat 
emailovou adresu, vyhledávat na 
internetu nebo vytvořit jedno-
duchý dopis nebo pozvánku. Na 
začátečnický kurz bude navazovat 
Rozšiřující kurz pro začáteční-
ky. Všechny kurzy jsou zaměřeny 
prakticky.

Na únor pak chystáme další běh 

akreditovaného rekvalifikačního 
kurzu tvorba www stránek. Vzdě-
lávací kurz je určen pro zájemce, 
kteří mají ukončené středoškolské 
vzdělání a chtějí si rozšířit svou kva-
lifikaci. V kurzu se naučíte vytvářet 
internetové stránky, programovat 
v jazyce PHP, efektivně pracovat s 
kaskádovými styly (CSS), formá-
tovat texty, odstavce, tabulky a další 
součásti www stránek v jednotném 
stylu. 

V  případě vašeho zájmu o ně-
který z  kurzů se můžete přihlásit 
u: ing. Markéta novotná, tel: 
582 302 555, emailem na adresu: 
novotna@cmgpv.cz nebo se stavit 
osobně ve škole. 

Více informací naleznete také na 
webových stránkách: http://ccu.
cmgpv.cz.

Protancovali se podzimem
Pokud jste během uplynulých 

podzimních podvečerů potkávali 
vyfešákované studentky a studen-

ty třech prostějovských středních 
škol, kteří mířili do Kulturního 
klubu dUHA, pak vězte, že jste 

na vlastní oči viděli frekventanty 
tanečních kurzů, které uspořáda-
lo statutární město Prostějov a to 
právě v prostorách klubu dUHA.

Kurzy navštěvovali studenti 
prostějovské Střední zdravotnické 
školy, Střední školy designu a módy 
a dále Gymnázia J. Wolkera. Jejich 
trpělivým učitelem a průvodcem 
v  nástrahách standardních i la-
tinskoamerických tanců, ale také 
společenského chování byl taneční 
mistr Jan Halíř, jinak zakladatel Ta-
nečního studia Mango, s  taneční 
partnerkou Zuzanou Kožnárkovou.

Plody jeho práce se mohly napl-
no projevit ve čtvrtek 28. listopadu 
v prostorách prostějovského Spole-
čenského domu, kde proběhl závě-
rečný večer a to i za účasti rodinných 
příslušníků, členů pedagogických 
sborů výše zmíněných škol a také 
široké veřejnosti.

Specialitou tohoto večera byla 
účast živé kapely, což normálně 
v tanečních kurzech nebývá vůbec 
zvykem. Nelehkého úkolu se ujali 
známí plesoví bardi, kapela NOVI-
OS. A proč hovoříme o úkolu neleh-

kém? Jak uvedl vedoucí kapely Pavel 
Kožnárek hudební repertoár je úpl-
ně jiný než na běžných plesech, leč 
s úkolem se popasoval jak nejlépe 
mohl, což samozřejmě, jak dodal, 
musí posoudit publikum.

Pokusili jsme se nasbírat ohlasy 
hned ráno po akci a od již teď čers-
tvých absolventů tanečního kurzu 

jsme na celý večer, ale i na celý projekt 
slyšeli samou chválu. Kurzy v klubu 
DUHA budou určitě doporučovat 
svým následovníkům v nižších roč-
nících a v  příštím školním roce je 
přijdou určitě podpořit. Pochválili 
za celý nápad i představitele statu-
tárního města, což od trvale kritické 
mladé generace jistě potěší. -mm-

Vzdělávací kurzy pro dospělé v novém roce 2014

Vánoce v ICM Prostějov
Od pátku 20. prosince až do 3. ledna 2014 bude ICM Prostějov za-

vřené. Přejeme všem našim návštěvníkům a příznivcům krásné prožití 
vánočních svátků a úspěšný vstup do Nového roku! 

Akce plánované na leden

Pololetní prázdniny
Ve čtvrtek 30. ledna a v pátek 31. ledna 2014 bude mít iCM Prostě-

jov prázdninovou otevírací dobu, tedy od 10.00 do 16.00 hod.

German evening
Chcete se dozvědět něco o Německu, jeho kultuře nebo kuchyni? 

Chcete podiskutovat s  naší německou dobrovolnicí Laurou o tom, 
v čem se podobá a naopak liší náš životní styl od německého? Nenechte 
si potom ujít příležitost a přijďte v pondělí 20. ledna v 16.00 hod do In-
formačního centra pro mládež strávit hodinku nebo dvě s dobrovolnicí 
Laurou, která u nás působí v rámci Evropské dobrovolné služby. Poví-
dání bude v angličtině a v němčině, příp. s překladem. Více informací 
najdete na našem webu www.icmprostejov.cz. 

Den internetu zdarma  

– Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce

U příležitosti Mezinárodního dne mobilizace proti jaderné válce 
(28. ledna) pro vás připravuje ICM Prostějov na úterý 28. ledna 2014 
Den internetu zdarma. Přijít můžete od 14.00 do 17.00 hod. (a to na 
max. 1 hodinu). Také pro vás bude připravena tematická nástěnka se 
zajímavými informacemi.

Slevové karty ISIC, ITIC a IYTC
Končí vám platnost slevové karty ISIC (studenti), ISIC SCHOLAR 

(žáci),  ITIC (pedagogové) nebo IYTC (mládež do 26 let) v prosinci 
2013? Přijďte po Novém roce do ICM Prostějov, rádi vám vystavíme no-
vou kartu na počkání v otevírací době. Informace o tom, co potřebujete 
k vyřízení karty (včetně nového formuláře), a naši otevírací dobu najdete 
na našem webu www.icmprostejov.cz. 

Výjezdní zasedání Kulturní komise města Prostějova na zámek do Tovačova
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Češi žijí i v rumunském Banátu
V  roce 1823 se po dunaji vy-

dali čeští kolonisté do tehdejšího 
pohraničního pásma rakouské 
monarchie, aby zde v horách zalo-
žili vesnice a těžili dřevo. dnes jich 
tady v  ryze českých vesnicích svatá 
Helena, Gerník, Rovensko, Eiben-
tál, Bígr a Šumice žijí dvě tisícovky. 
Vesnice se nachází na karpatských 
hřebenech nad soutěskou du-
naje, v rumunském Banátu.  V 
krásném, ale drsném kraji zůstali 
navzdory bídě a nezájmu státní 
správy. Uchovali si prostý způsob 
života a úctu k tradicím, jakou už 
dnes nenajdete ani v čechách. 

Jak to začalo
Impuls k první vlně českého 

osídlení dal jistý Magyarly, pod-
nikatel z Oravice. Do Banátu v 
roce 1923 nalákal několik desítek 
českých rodin, ke kterým časem 
přibyly další. Čeští kolonisté po-
cházeli mimo jiné  z  Pardubicka, 
Chrudimska, Plzeňska, Klatovska, 
z okolí Prahy, Berounska, Kolín-
ska. Kromě Banátu se menší české 
komunity usadily i v dalších obcích 

na západě Rumunska.  Při posled-
ním sčítání lidu (v r.1992) se k české 
národnosti v Rumunsku přihlásilo 
5800 osob.

Turistika a tradice
Rumunsko je dnes stejně bez-

pečné jako naše republika. V Ba-
nátu se můžete ubytovat přímo u 
krajanů, pronajmout si domek z 
vepřovic, toulat se kolem vesnic 
nebo si jet zarybařit k Dunaji. 

Do dnešních dnů si krajané 
uchovali zvyky a tradice, které si 
přivezli z domova. Ve vesnicích se  
domluvíte česky, hospodyňky vám 
nabídnou české koláče a řízky a 
večer spočinete v babičkovských 
duchnách. Šetrné tradiční země-
dělství zachovalo neporušenou 
krajinu s množstvím živočichů i 
vzácných rostlin a s výhledy, kte-
ré připomínají Ladovy obrázky. 
Množství jeskyní, krasových potůč-
ků, skalních útvarů tvoří společně 
se zachovalou lidovou architektu-
rou salaší a vesnic unikátní prostře-
dí ideální pro odpočinek, rekreační 
sport nebo rodinnou rekreaci. 

Festival pro Banát
Již několik let se v srpnu v 

Banátu koná hudební festival 
na podporu jeho rozvoje.  Mezi 
pořadateli je i Eva Gartnerová z 
Želče. „Festivaly se vždy kona-
jí na území českých vesnic a z 
Čech na ně jezdí kolem tisícov-
ky lidí. Návštěvníci akce, která 
se uskuteční od 20. do 24. srpna 
v Eibentálu, ocení větší podíl 
místního folklóru a také pravý 
krajanský festival,“ přidala po-
zvání.  

Do pomoci se zapojí 
i město Prostějov

Současný stav životní úrovně 
v Banátu nelze zakonzervovat, jde 
pouze intenzivně a cíleně usilovat o 
zachování kulturního dědictví, ar-
chitektury a zemědělství. Je ale třeba 
pracovat na vyrovnávání rozdílů 
mezi Banátem a Evropou. Pomoci 
české komunitě k lepším cestám, 
zdravotní péči, práci, bydlení, vzdě-
lání. Jedině tak se podaří zastavit od-
liv lidí z Banátu a jedině pak může 
dojít k  záchraně odkazu předků, 

kteří zde 180 roků tvrdě pracovali. 
Této pomoci se mimo jiné věnuje 
společnost Člověk v tísni.

Pravděpodobně v lednu 2014 
se v Prostějově uskuteční sbírka na 
pomoc Čechům v Banátu, do které 
se zapojí i město. „Věnovat můžete 
bicykl, nejrůznější sportovní vyba-
vení, ale i pastelky, knížky, dětské 
hry,“ uvedla náměstkyně primátora 
Alena Rašková, která nad akcí pře-
vzala záštitu spolu s radní Miladou 
Sokolovou, předsedkyní Okrašlo-
vacího spolku. O datu konání sbír-
ky budeme informovat  -red-

Finky na škole designu
V  rámci programu Leonardo 

Mobility zavítali na Střední školu 
designu a módy v  Prostějově ve 
dnech 4.- 29.11.2013  dvě student-

ky z Finska. Strávily na škole  čtyři 
týdny prací na projektu, který pro 
ně SŠDaM připravila. Byla jim 
nabídnuta čtyři témata, z nichž si 

Ojala Anni-Siina vy-
brala téma Julie, kde 
propojila romantiku 
se současnou módou 
teenagerů.  Sofija Tik-
kanen pracovala na té-
matu Abstrakt, kde vy-
užila kontrastu černé a 
bílé. Studentky si samy 
modely navrhly, roz-
kreslily, vymodelovaly 
na krejčovské panně a 
poté ušily na sebe. Kro-
mě práce na projektu se 
zúčastnily v  rámci ho-
din anglického jazyka 
několika besed, v nichž 
se mohli čeští studenti 
dovědět spoustu zají-
mavostí o životě ve Fin-
sku. Ve svém volném 
čase navštívily blízkou 
Olomouc, Brno, Vídeň 
a Prahu, která je uchvá-
tila. -red-

Česká hlava pro mladého vědce z Prostějova
Dvaatřicetiletý Ondřej Maršálek 

z Prostějova získal ocenění Česká hla-
va, nejprestižnějšího českého ocenění 
za vědu a výzkum, kterého mohou 
vědci v naší zemi dosáhnout, a to v ka-
tegorii pro doktorandy. Získal cenu 
ministra školství, mládeže a tělovýcho-
vy. Práce doktora Maršálka se zabývá 
molekulárními simulacemi působení 
ionizujícího záření na vodu a vlast-
nostmi takto vzniklého hydratovaného 
elektronu - elektronu „rozpuštěného 
ve vodě.“ Jeden z procesů popsaných 
v jeho práci je dosud pod rozlišovací 
schopností i špičkových experimentů 
v zahraničí.

Ondřej Maršálek byl ve čtvrtek 21. 
listopadu přijat Miroslavem Pišťá-
kem, primátorem města Prostějova, 
který mu předal pamětní stříbrnou 
minci Otta Wichterleho. „Vážený 
pane doktore, s radostí jsme přijali 
zprávu, že se vám dostalo významné-
ho ocenění Vaší dosavadní odborné 
činnosti. to, že se prostějovský rodák 
stal vítězem soutěže česká hlava 2013, 
je pro nás všechny výborná zpráva 
a věřím, že alespoň trošku se vámi 
můžeme pyšnit. s přáním, aby vás na 
cestě za dalšími úspěchy provázelo jen 
to dobré a projevem úcty,“ uvedl Mi-
roslav Pišťák, primátor města.

Po maturitě na dvojjazyčném Gym-
náziu v Olomouci-Hejčíně Ondřej 
Maršálek vystudoval Matematicko-
-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy 
v Praze, obor teoretická fyzika. V dok-
torském studiu pokračoval ve skupině 
profesora Pavla Jungwirtha na Ústavu 
organické chemie a biochemie Aka-
demie věd ČR. Ve své práci se zabývá 
počítačovými simulacemi chemických 
a fyzikálních procesů. Za čtyři roky 

svého působení na Akademii věd ab-
solvoval několik zahraničních stáží na-
příklad v USA, Japonsku nebo Izraeli. 
V současné době pracuje na New York 
University v New Yorku na postdokto-
randské pozici.

Fyzika ho bavila už od střední školy. 
„Během studia na Matematicko-fy-
zikální fakultě se setkal s  profesorem 
Pavlem Jungwirthem, v jehož skupině 
měl možnost věnovat se vědecké prá-
ci a získávat zkušenosti v zahraničí. Z 
ocenění máme velikou radost, protože 
víme, kolik času a energie Ondra své 
práci věnuje,“ říká pyšná maminka 
mladého vědce Jana Maršálková.

Práce doktora Maršálka se zabývá 
molekulárními simulacemi působení 
ionizujícího záření na vodu a vlast-
nostmi takto vzniklého hydratovaného 
elektronu - elektronu „rozpuštěného ve 
vodě.“ Tyto děje probíhají na krátkých 
časových škálách setin až jednotek pi-
kosekund, což je doba, za kterou světlo 
urazí zhruba třetinu milimetru. 

Výpočty doktora Maršálka je de-
tailně popisují a analyzují a pomáhají 
tak jejich pochopení. Jeden z procesů 
popsaných v jeho práci je dosud pod 
rozlišovací schopností i špičkových ex-
perimentů v zahraničí.

Použité metody jsou výpočetně 
značně náročné, a proto se doktor 
Maršálek musel věnovat také otázce 
efektivního využití dostupného pro-
gramového vybavení a výpočetních 
zdrojů.

Výsledky jeho práce mají praktický 
význam všude, kde je vodné prostředí 
vystaveno ionizujícímu záření, tedy 
například při zpracování a skladování 
jaderného odpadu nebo při ozařování 
zhoubných nádorů.

Společnost Česká hlava je spolu s 
Úřadem vlády České republiky kaž-
doročním vyhlašovatelem stejnojmen-
ných cen - nejprestižnějšího českého 
ocenění za vědu a výzkum, kterého 
mohou vědci v naší zemi dosáhnout. 
Laureátům je ocenění Česká hlava za 
vědu, výzkum a inovace předáváno v 
několika kategoriích již od roku 2002. 
Od roku 2006 je vítězná hlavní cena 
udělována premiérem České republiky 
na základě usnesení vlády jako „česká 
nobelovka za vědu, výzkum a inova-
ce“ pod názvem Národní cena vlády 
Česká hlava. Slavnostní vyhlášení oce-
něných vědců a techniků proběhlo na 
galavečeru v neděli 17. listopadu 2013 
ve 20.00 hodin v Praze. 

 Zdroj: www.ceskahlava.cz , - red- 

Město vydávalo zájemcům biopopelnice
statutární město Prostějov zís-

kalo, stejně jako v r. 2011, finanční 
prostředky na pořízení bionádob 
z vyhlášené dotační akce pro rok 
2013. Bionádoby v  počtu 440 
kusů byly dodány koncem měsíce 
listopadu.

400 kusů nádob o objemu 140 l 
je určeno pro občany žijící v rodin-
ných domcích a 40 kusů o objemu 
770 l pro sídliště a bytové doby. 
Úředníci z Odboru správy a údržby 
majetku města vydávali biopopel-
nice ve dnech 29. a 30. 11. 2013 na 

sběrném dvoře na Průmyslové ulici. 
314 občanům, kteří si je během 

roku 2012 a 2013 na magistrátu 
objednali, si po sepsání smlouvy o 
výpůjčce popelnici odvezlo. Zbylé 
biopopelnice se budou vydávat až 
na jaře příštího roku (asi v měsíci 

dubnu). Prosíme zájemce, kteří si 
popelnici objednávali a nenahlá-
sili telefonní číslo, aby ho dodali 
na níže uvedené kontakty.

40 kusů biokontejnerů o objemu 
770 l pro rozšíření stanovišť tříděné-
ho odpadu na sídlištích, u bytových 

domů a do škol se bude rozmísťovat 
též v jarních měsících roku 2014. 

Případné dotazy k  bioodpa-
dům získáte na telefonním čísle 
582 329 559 u pí. Kovaříkové nebo 
na e-mailové adrese ilona.kovariko-
va@prostejov.eu -ik-
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DIANA SLAVILA DVACÁTÉ 
NAROZENINY

KLUB ONKO DIANA v 
Prostějově oslavil 20let svého 
trvání. Dvacet let činorodých 
aktivit, nadějí, ale i ztrát.

Posláním Klubu Diana je 
pomoc ženám při překonávání 
těžké životní situace vzniklé ná-
dorovým onemocněním, stra-
chu z budoucnosti.

Klub organizuje pravidelně 
setkávání svých členek, ozdrav-
né i lázeňské pobyty i rehabili-
tační činnost.

„Jsme jedna velká rodina, kde 
bolest a radost jedné, je bolestí a 
radostí nás všech“, říká předsed-

kyně Klubu Ivana Pařízková, 
která jej nezištně a obětavě vede 
celých dvacet let.

A tak se ve čtvrtek 28.11.2013 
sešlo v restauraci U tří bříz 40 
členek Klubu, aby zavzpomína-
ly na vše krásné, veselé i smutné.

Popřát ženám z Diany hlavně 
hodně zdraví přišly i s dortem 
zástupkyně jejich spřáteleného 
Klubu sociálně demokratických 
žen Jana Halvadžievová a Lud-
mila Jeričová, senátorka Božena 
Sekaninová a radní Pavel Sme-
tana. text a foto:

Jana Halvadžievová

FRANTIŠEK PERNA, 
učitel a hudební 

skladatel
Kniha o Františku Pernovi 

(1891–1945)  přináší poprvé 
komplexní pohled na toho-
to učitele v  první polovině 20. 
století. Kromě pedagogického 
působení na  obecných školách 
se zapojil do společenského a 
kulturního života obcí, v  ni-
chž působil – Telnice, Tištína a 
Nezamyslic. V oblasti hudební 
řídil amatérské pěvecké sbory, 
nacvičoval divadelní představení 
(zejména operetní), hrál v ama-
térských komorních souborech, 
věnoval se sběru lidových písní 
a komponování. V Telnici jako 
kronikář obce sepsal její histo-
rii. Zpracování života a díla této 
osobnosti se tak stává příspěv-
kem k historii regionálního živo-
ta na Brněnsku a Prostějovsku. 
Publikace je doplněna o notovou 
přílohu.  Ingrid Silná

Prostějovská nemocnice zmodernizovala infekční oddělení
Pacienti infekčního oddělení Ne-

mocnice Prostějov mohou od listopa-
du tohoto roku využívat zmoderni-
zovaných prostor.  Díky vybudování 
dvou nových pokojů, a kanceláří se na 
lůžkovém infekčním oddělení zkva-
litnilo prostředí pro hospitalizované 
pacienty a také pro personál. Investice 
do tříměsíční modernizace oddělení 
přišla na téměř 1 milion korun, při-
čemž zhruba polovinou finančních 
prostředků se na rekonstrukci podílel 
Olomoucký kraj. 

„Díky této rekonstrukci jsme zvýšili 
komfort pacientů a kvůli zvýšení počtu 

lůžek jsme navíc rozšířili počet zdravot-
nického personálu o tři na 19 ,“ uvedl 
primář infekčního oddělení prostějov-
ské nemocnice MUDr. Zdeněk Prokeš 
s tím, že kapacita oddělení byla zvýšena 
o 4 lůžka na 30 lůžek. „Z původních 
kanceláří byly vybudovány dva nové 
dvoulůžkové pokoje, které jsou vyba-
veny sociální zařízením, novými stoly 
a židlemi. Jeden z těchto pokojů bude 
koncipován jako nadstandardní s tele-
vizorem, ledničkou a připojením k in-
ternetu,“ doplnil primář.

Během rekonstrukce byla vymě-
něna některá okna a dveře za nové 

plastové, radiátory a také byly opraveny 
rozvody  vody a vybudován rozvo-
du kyslíku. Zároveň byly z  bývalých 
prostor očního oddělení vybudovány  
kanceláře pro primáře a vrchní sestru.

Přestavba infekčního oddělení byla 
podle primáře nutná. V současné době 
se totiž ukázalo, že potřeba infekčních 
lůžek v Olomouckém kraji je vyšší a 
to i z důvodu, že oddělení je v podstatě  
jediné fungující oddělení v regionu. „ 
Navíc se mění  také požadavky našich 
klientů, kteří mají stále větší zájem o 
nadstandardní pokoje,“ dodal primář 
Prokeš. -red-

Spolek za staré Vrahovice si připomněl 
deset let své činnosti výstavou

V  roce 2002 se začala scházet 
na železniční zastávce v  Prostějo-
vě-Vrahovicích skupina mladých 
lidí. Přemýšleli o historii i součas-
nosti této městské části a  zároveň 
pro ni chtěli něco udělat. Začali 
pořádat společné výlety a brigády. 
9. září 2003 založili občanské sdru-
žení – spolek za staré Vrahovice.

Náplní jejich činnosti je historicko-
-vlastivědná práce, ochrana přírody 
a propagace Vrahovic. Předsedou de-
setičlenného spolku je Tomáš Peka. 
Klubovnu mají v budově železniční 
zastávky v Prostějově-Vrahovicích.

Za deset let své činnosti toho 
již mají hodně za sebou. V  oblasti 
místopisu a historie se jim podařilo 
shromáždit řadu písemných, obrazo-
vých a hmotných pramenů a dalších 
dokumentů. Výběr z nich prezento-
vali na dvou výstavách (2005, 2009). 
Poslední výstava nazvaná „Vrahovice 
v  proměnách času“ proběhla k  10. 
výročí založení spolku ve dnech 
16.–17. listopadu 2013 v Domě slu-
žeb v  Prostějově-Vrahovicích. Bylo 
zde možno zhlédnout například 

dobové fotografie, historické pohled-
nice, mapy, brožury, novinové články, 
ale i  trojrozměrné předměty, např. 
zbytky skla z německé pozorovatel-
ny umístěné na vrbáteckém kopci, 
mince, podkovy, pazourek, šrapnel 
z bomby z 2. světové války a model 
železniční zastávky zhotovený čle-
nem spolku Jiřím Velochou na zá-
kladě archivních plánů. Součástí byla 
komentovaná prezentace dobových 
fotografií a pohlednic.

V  roce 2005 vydali nákladem 
2 000 kusů pohlednici Vrahovic. 
Iniciovali pojmenování nových ulic 
jmény zdejších významných rodáků 
a občanů – Josefa Stříže (prvorepub-
likový starosta a budovatel Vrahovic), 
Františka Kopečného (jazykovědec) 
a  Zdeňka Tylšara (hudebník). Po-
skytli fotografie pro heslo o  vraho-
vické cihelně do nedávno vydané 
publikace Industriální topografie/ 
Olomoucký kraj (ČVUT Praha, Fa-
kulta architektury, autoři 
Lukáš Beran, Vladislava 
Valchářová, Jan Zikmund 
a kol.).

Před čtyřmi lety přišli s  myšlen-
kou zřídit na nevyužitých pozemcích 
u říčky Romže malý okrasný park – 
arboretum. Plochu upravili, postup-
ně zde vysazují keře a stromky, sečou 
trávu. Příští rok plánují vytýčení cest 
a  doplnění popisných tabulek. Pro 
veřejnost by mělo být arboretum ofi-
ciálně otevřeno v září 2014.

Mají samozřejmě také svoje sym-
boly – znak, vlajku, prapor. O jejich 
činnosti se může veřejnost a  další 
zájemci více dozvědět na webových 
stránkách (szsv.czweb.org) a  na Fa-
cebooku.

Na jejich vyřezávaném znaku 
najdeme otevřenou knihu s  věží 
vrahovického kostela sv. Bartolomě-
je, strom a motto spolku : „ Minu-
lost Vrahovic je uzavřená kapitola, 
budoucnost Vrahovic je otevřená 
kniha.“ Jejich bohatá činnost je bez-
pochyby důkazem o  oprávněnosti 
tohoto motta. Hana Bartková

Etická výchova hraje ve 
vzdělávání důležitou roli 

Je to sen každého učitele – žáci, kteří se 
zajímají o probírané téma, diskutují k téma-
tu, umí smysluplně vyjadřovat své názory a 
respektovat názory ostatních. Jak vytvořit 
správné podnětné komunikativní prostředí 
ve výuce? tuto otázku si jistě pokládá řada 
pedagogů. díky podpoře z rozvojového pro-
gramu Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy proběhlo 21. a 22. listopadu školení 
pedagogů Cyrilometodějského gymnázia, 
jehož cílem bylo posílit komunikační kompe-
tence pedagogů a vyzkoušet v praxi jak žáky 
v hodinách „aktivovat“.

Etická výchova, která zahrnuje i téma ko-
munikace, je na Cyrilometodějském gymná-
ziu zařazena do školního vzdělávacího plánu. 
Snahou vedení školy však je rozšířit prvky 
etické výchovy do všech předmětů. „Vymezo-
vat etickou výchovu pouze jedním předmětem 
je velká škoda,“ míní Mgr. Jaroslav Fidrmuc, 
ředitel gymnázia. „Komunikační dovednosti, 
toleranci, úctu k  sobě i k druhým, spolupráci 

a kreativitu můžeme přece budovat ve všech 
předmětech.“ A právě vytvoření širšího systému 
zapojení etické výchovy do života mladých lidí 
bylo hlavním cílem projektu v rámci rozvojo-
vého programu „Podpora implementace Etické 
výchovy do vzdělání v základních školách a niž-
ších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013“, 
který MŠMT ČR významně podpořilo.

Pedagogové se během listopadového semi-
náře učili, jak pomocí efektivní komunikace 
řešit problémy, procvičovali modelové situace, 
které je mohou potkat v hodinách a učili se po-
stavit hodinu tak, aby studenti spolupracovali 
navzájem. Díky novému přístupu tak studenti 
aktivně pracují na svém vzdělání místo pasiv-
ního naslouchání výkladu učitele. Zařazení 
principů etické výchovy do vzdělávání navíc 
pomáhá vytvářet dobré sociální klima ve škole a 
v celé společnosti. Omezuje výskyt výchovných 
problémů jako je neslušné chování a jednání, 
vulgarismy, šikana, netolerance a další negativní 
jevy. -mm-
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Na SOŠ podnikání a obchodu otevírají nový atraktivní 
vzdělávací program – Sportovní management.

na střední odborné škole pod-
nikání a obchodu na Rejskově ulici 
v  Prostějově připravili velkou no-
vinku ve vzdělávání nejen pro žáky z 
Prostějova, ale celého Olomouckého 
kraje. Škola totiž od září příštího roku 
otevírá nový vzdělávací program 
sportovní management.  studium 
podpoří žáky v  jejich sportu  a zá-
roveň jim umožní získání středního 
vzdělání s maturitní zkouškou.

SOŠ podnikání a obchodu působí 
v Prostějově téměř 20 let a za tuto dobu 
školu absolvovala řada sportovců - te-
nisté, hokejisté, basketbalisté, fotbalisté, 
ale také sportovci  jiných tradičních 

nebo moderních sportovních disciplín. 
Někteří se proslavili po celém světě, jiní 
žili a žijí sportem na regionální úrov-
ni.  Přestože se jim škola snažila vyjít 
maximálně vstříc, nebylo pro ně lehké 
zvládat sport i studium.  To byl také 
jeden z důvodů vzniku zcela nového 
vzdělávacího programu určeného prá-
vě sportovcům, který by  měl  co nejvíc 
sladit sportovní dráhu studentů s jejich  
studiem. 

Vzdělávací program je určen nejen 
aktivním sportovcům bez ohledu na 
sportovní odvětví a výkonnostní úro-
veň, ale i těm žákům základních škol, 
kteří v budoucnosti chtějí spojit sport 

se svou profesní kariérou. Výhodou 
vzdělávacího programu je jeho mul-
tidisciplinárnost. Absolvent je připra-
ven organizovat a vést tělovýchovný 
a sportovní didaktický proces všech 
věkových skupin zaměřený na udržo-
vání příznivé tělesné a duševní kondice 
pohybovou činností. Zároveň získá 
odborné ekonomické vzdělání umož-
ňující mimo jiné řízení sportovních a 
tělovýchovných organizací. Cílem je 
příprava studentů pro praktické uplat-
nění v oblasti sportovního marketingu 
a managementu. Vzhledem k ekono-
mickému zaměření však mohou absol-
venti najít uplatnění i v jiných oblastech 

vyžadujících ekonomické vzdělání. Od 
druhého do třetího ročníku absolvují 
studenti povinnou praxi ve sportov-
ních klubech a sportovních zařízeních a 
týdenní sportovní soustředění. Součás-
tí učebního plánu jsou předměty teorie 
sportovních disciplín, somatologie člo-
věka, sportovní marketing, psychologie 
sportu a marketing a management 
sportovních akcí. Například předmět 
teorie sportovních disciplín umožní 
studentům poznat historii sportu, cha-
rakteristiku soutěžních disciplín a fyzi-
ologické aspekty vybraných tradičních 
a moderních sportů. U každé sportov-
ní disciplíny bude žák seznámen s její 
historií, charakteristikou, základními 
pravidly soutěžní disciplíny, faktory 
sportovního výkonu, charakteristikou 
sportovce, tréninkem, rozhodcovstvím 
a případnými zdravotními riziky.

Škola navázala spolupráci s  vý-
znamnými prostějovskými sportov-
ními kluby a organizacemi - 1.SK 
Prostějov, LHK Jestřábi, Atletický klub, 
Basketbalový klub a Volejbalový klub 
Prostějov. Důležitým partnerem v ob-
lasti sportovního marketingu a ma-
nagementu je marketingová společnost 
TKplus Prostějov. Výuku sportovních 
předmětů bude zajišťovat katedra spor-
tu Fakulty tělesné kultury v Olomouci, 
se kterou škola spolupracuje.

Jaký je Váš názor na otevření 
vzdělávacího programu sportovní 
management?

Otevření Sportovního manage-
mentu mi připadá jako velice dobrý 
nápad a hlavně je to obor, který v na-
šem městě pro sportovně orientovanou 
mládež chybí. Navíc je zde velice úzká 
návaznost na Fakultu tělesné kultury 
UP Olomouc, obor Rekreologie, kam 
bude Sportovní management již na 

střední škole studenty připravovat. 
Kromě teoretických předmětů jako So-
matologie, Psychologie sportu či Spor-
tovní management vítáme i rozšíření 
hodin Tělesné výchovy s velmi pestrou 
a atraktivní nabídkou různých spor-
tovních odvětví. 

Mgr. dalibor Ovečka  
absolvent FTK UP Olomouc, obor 

Rekreologie 
a vedoucí trenér Sportovního stře-

diska mládeže Atletického klubu Pro-
stějov

Jaký je Váš názor na otevření 
vzdělávacího programu sportovní 
management?

Myšlenku na otevření studijního obo-
ru Sportovní management na Střední 
odborné škole podnikání a obchodu po-
važuji za velmi dobrou. Jakožto předseda 
Komise pro mládež a tělovýchovu Rady 
města Prostějova dlouhodobě se svými 
kolegy podporuji všechny aktivity, které 
pomáhají k rozvoji dětí a mládeže v ob-
lasti sportu a tělovýchovy.  Tato myšlenka 
je přínosná, dle mého názoru především 
tím, že umožňuje mladým lidem, kteří 
se aktivně věnují některému sportovní-
mu odvětví, aby tuto svoji zálibu mohli 
proměnit ve své studium a následně v 
zaměstnání. Studium tohoto oboru je 
startem pro mnohé sportovně zaměřené 
mladé lidi a výhodou je, že na tento obor 
lze též navázat studiem na Fakultě těles-
né kultury Univerzity Palackého. Věřím, 
že tento nový obor vyplní mezeru mezi 
středoškolskými obory a podtrhne tak 
význam Prostějova, jakožto města spor-
tu. Pavel smetana

předseda Komise pro mládež 
a tělovýchovy (fotografie z archivu 

Radničních listů)

Kaleidoskop

V  neděli 17.  listopadu, se 
u sochy T.G. Masaryka na stej-
nojmenném náměstí v  Pros-
tějově, nepřipomínalo jenom 
výročí sametové revoluce, 
ale v  17 hodin se u  ní také 
sešlo na třicet běžců. Členo-
vé a  příznivci Maratonského 

klubu Prostějov uspořádali 
propagační lidový běh noč-
ním městem a  jeho okolím. 
A  přestože tma a  mlha k  bě-
hání příliš neláká, společná 
akce s  čelovkami, světelnými 
pásky a  blikačkami byla tím 
správným motivem pro celou 

řadu běžců, mezi kterými bylo 
i několik skutečných „juniorů“. 
Běžely se dva okruhy. „Lidový 
běh“ v délce 4,2 km, který měl 
na trase lesopark Hloučela, 
a vytrvalecký okruh, který vedl 
až přes Smržice a Držovice po 
cyklostezce. Součástí obou 
okruhů byl úsek, ve kterém 
vládla černočerná tma a  běžci 
se museli spolehnout na své če-
lovky, které prořezávaly místy 
hustou mlhu jen obtížně. O to 
dobrodružnější celý běh byl. 
V cíli si pak všichni pochvalo-
vali nádhernou atmosféru ce-
lého běhu, která z  obyčejného 
běhání udělala krásný zážitek. 
Prostějovský Maratonský klub 
tak opět ukázal, že to s podpo-
rou běhání v našem městě mys-
lí vážně a mezi účastníky získal 
další nové členy a  příznivce.
 -mp-

Večerní běh Prostějovem

Asi každý je hrdý na místo, 
kde se narodil, kde studoval, 
kde zažil velký životní úspěch. 
V  Prostějově jsem se nenaro-
dil ani nestudoval. Je to však 
mé město s velkým M, protože 
zde mám svou skvělou rodinu 
i spoustu přátel.

Plný radosti a hrdý jsem však 
na náš Prostějov především za 
to, že nám, jeho obyvatelům, 
přináší nádherné sportovní 
zážitky celostátní, ale i  světové 
úrovně.

Pominu-li jiné sporty, tak 
basketbalisté, volejbalistky, z po-
loviny Fedcupový tým a  nyní 
náš „zlatý mužský tenisový 
tým“, jsou svou kvalitou a úrovní 
neskutečným sportovním mé-
diem, pulzujícím v našem městě 
v mnohem větším rozsahu, než 
je tomu v  oblasti sportu třeba 
i v krajských městech. Prostějov 
zkrátka žije velkým sportem.

Pátrání po úspěchu není 
příliš složité. Za těmito národ-
ními, evropskými i  světovými 
úspěchy stojí již řadu let PhDr. 
Miroslav Černošek a  jeho 
marketingové firmy. Děkujme 
především jemu a  jeho spolu-
pracovníkům za to, že přivedli 
do našeho města tak vysokou 
kvalitu v několika sportovních 
odvětvích. Sportovní veřejnost 
ví, kdo přivedl do Prostějova 
nejlepší tenisty, kdo svou osob-
ností zajistil před lety návrat 
Radka Štěpánka do reprezen-
tace, kdo skvěle manažersky 
pracuje se sponzory, bez nichž 
nelze dělat „velký sport“. A vý-
sledky oslňují.

Teď sklízí celá naše vlast 
plody skvělé práce p. Černoš-
ka a firmy TK PLUS. Za úspě-
chem takového kalibru je vždy 
i perfektní tým.

Máme od neděle 17. listopa-

du své skutečné hrdiny, kteří 
obhájili zisk Davis cupu. Sklá-
níme se před jejich bojovností 
a uměním. Děkujeme a jsme na 
ně hrdí.

Na pondělní přivítání s  na-
šimi tenisovými reky jsem s ko-
legy ze školy přivedl dvě stovky 
žáků. Další, i když chtěli, by se 
ani nevešli do nadšeného teni-
sového kotle vítězů. A zase po 
čase jsem i  s  žáky jiných škol 
zpíval naši hymnu. Byl to krás-
ný pocit.

Věřme v  naše mládí. Viděli 
jsme, že dovede ocenit spor-
tovní výkony a má snad i pocit 
národní hrdosti. A my, Prostě-
jováci, si važme lidí, kteří nám 
do našeho krásného města při-
nášejí tolik sportovních radostí.

Nejen za sportovní
příznivce děkuje

Jan Krchňavý, ředitel ZŠ 
Jana Železného.

Zase jsem zpíval hymnu…

Co je to sportovní management?
Sportovní management je jednou z   nejmladších manažerských 

disciplín. Zaměřuje se na aktivní sportovce a připravuje je do oblasti 
ekonomiky a řízení sportovních a rekreačních služeb.  

Nedílnou součástí sportovního managementu je také marketing, 
jehož posláním v  oblasti sportu je pomoci sportovcům a sportovním 
organizacím  v  prezentaci jejich aktivit a přilákání sponzorů. Na straně 
sponzorů pak zvýšit hodnotu jejich investice do sportu. 

Vzdělávací program sportovní management je studium, jehož 
výstupem je získání odborného ekonomického vzdělání se zamě-
řením na znalosti v   oblasti jednotlivých sportovních disciplín a 
sportovního marketingu a managementu.
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taneční skupina R.A.dance 
vznikla v Prostějově v září 2009 od-
štěpením z ts Extreme. Založili ji 
Renata skřebská a Adam Švestka, 
kteří byli zároveň hlavními trenéry. 
Již v listopadu 2009 se malá skupina 
ve složení Renata skřebská, Zuzana 
Beneková a Veronika Furišová zú-
častnila v kategorii disco dance me-
zinárodní taneční soutěže „Move 
On! dance cup“ v Žilině, kde v silné 
konkurenci vybojovala s formací 
„Unlimited“ bronzové medaile.

Zpočátku skupina fungovala pou-
ze v hlavní věkové kategorii (tedy 15 
let a více), ale od roku 2010, kdy se 
hlavními trenéry staly Renata Skřeb-
ská a Kateřina Weissová, se skupina 
rozšířila i o dětskou a juniorskou ka-
tegorii, a to nejen v Prostějově, ale i v 
Kostelci na Hané. V roce 2011 přibyla 
kategorie MINI pro děti již od 3 let.

Skupina se věnuje především 
tanečnímu stylu disco dance, dále 
street dance, začíná s disco show. 
Taneční tréninky jsou 1-2x týdně a 
1x týdně trénink techniky, před sou-
těžemi jsou i mimořádné tréninky 
dle časových možností tanečníků a 
tělocvičny.

V současnosti má TS R.A.dance 
kolem 80 členů. Zúčastňuje se vystou-
pení na plesech, kulturních, společen-
ských i sportovních akcích v Prostě-
jově a blízkém okolí. Samozřejmostí 
je účast na tanečních soutěžích, kde 
si tanečníci mohou změřit síly s kon-
kurenčními skupinami. I když je TS 
R.A.dance mladá skupina, existující 
jen několik let, mnohokrát na soutě-
žích porazila větší a zkušenější taneční 
skupiny a školy, což svědčí o dobré 
taneční úrovni, kterou se snaží stále 
zvyšovat. Základem skupiny je skvělý 

kolektiv, který si navzájem pomáhá 
jak v taneční, tak i osobní oblasti. 

Krátký přehled některých sou-
těžních úspěchů:

Sezóna 2009/2010:
MoveOn! Dance cup Žilina – 

Disco Dance formace Unlimited - 3. 
místo

Regionální kolo Festival tanečního 
mládí Mohelnice 2010 - Disco dance 
formace mládež - Let‘s go! - 2. místo, po-
stup na Mistrovství ČR 2010 do Plzně

Sezóna 2010/2011:
Taneční skupina roku 2011 - regio-

nální kolo Brno - Disco dance forma-
ce dospělí – In Control - 3. místo

Festival tanečního mládí 2011 - 
regionální kolo Brno -  Disco dance 
formace dospělí – In Control - 1. mís-
to, postup na Mistrovství ČR Festival 
tanečního mládí

Mistrovství ČR Litoměřice - disco dan-
ce formace dospělí – In Control - finále

Sezóna 2011/2012:
Hot dance formace 2012 – Disco 

dance formace junioři – Like a Fi-
rework - 2. místo, Disco dance forma-
ce dospělí – Born this way - 3. místo

O erb města Litovle  - Disco dance 
formace děti - 3-2-1...teď? - 2. místo, 
Disco dance formace junioři - Like a 
Firework - 2. místo

Festival tanečního mládí (SUT) - 
Disco dance formace junioři - Like a 
Firework - 1. místo, Disco dance for-
mace dospělí -  Born this way - 1. místo

Sezona 2012/2013:
Sedmikvítek 2012 (republikové 

finále) – Disco dance formace dospělí 
– Born this way - 2. místo, Disco dan-
ce formace junioři – Like a Firework 
- 2. místo, Disco dance formace děti 
- 3-2-1..teď? - 3. místo

Mohelnické tancování 2012 – Dis-
co dance formace junioři – Like a Fi-
rework - 1. místo

O erb města Litovel – Disco dance 
formace junioři – Feel this moment – 
2. místo

Hot dance – Disco dance formace 
junioři – Feel this moment - 1. místo

Rádi mezi sebou uvítáme šikov-
né dívky i chlapce se zájmem o po-
hyb a tanec. 

informace rádi poskytneme 
na adrese: r.a.dance@centrum.cz, 
telefonu 723 444 707 nebo přímo 
na našich trénincích ve Sportcentru 
DDM, pracoviště Vápenice, v úterý, 
čtvrtek a pátek odpoledne. Mnoho 
informací a fotografií můžete na-
jít i na našich webových stránkách  
http://ts-radance.webnode.cz. 

 Mgr. Renata Zaťková

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 1 je varianta hlavní. Varianta 2 je doplňková a používá 
se pouze tam, kde by nebyla varianta 1 dostatečně výrazná 
(např. na podkladové ploše extrémně výškových formátů). 

Barevné pozitivní provedení se používá se pro všechny 
aplikace značky, pokud je na daném pozadí dostatečně čitelné.

Příklady užití na různé podkladové ploše viz 2.4.
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Základní barevné pozitivní provedení značky 1.1

Zdrojové soubory 
Varianta 1

pro tisk 
CT-V1-lg-cmyk.eps 
CT-V1-lg-pantone.eps

pro obrazovku 
CT-V1-lg.png

Zdrojové soubory 
Varianta 2

pro tisk 
CT-V2-lg-cmyk.eps 
CT-V2-lg-pantone.eps

pro obrazovku 
CT-V2-lg.png

VSTUPNÉ ZDARMA

 www.tkplus.cz

Taneční skupina R. A. dance Prostějov
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pf 2014 infos.cz

www.infos.cz

Krásné OnLine Vánoce, 
pohodu a štěstí v roce 2014

přejou Vaši INFOSajťáci

...připojte se 
a bavte se i o Vánocích ;-)

Sport

INZERCE

V polovině listopadu se uzavřel 
termínový kalendář fotbalových 
soutěží s  výjimkou první ligy. 
O týden dříve odehráli svá posled-
ní letošní utkání také dorostenci 
a žáci. Je tedy namístě malé ohléd-
nutí za první polovinou ročníku 
2013/2014.

Cílem pro hlavní tým mužů bylo 
umístění na špici tabulky, což lze v šir-
ší interpretaci považovat za splněné 
– „eskáčko“ se po celý podzim pohy-
bovalo okolo pátého místa, které nyní 
drží se ziskem dvaceti šesti bodů. Kro-
mě Opavy a rezerv Sigmy a Slovácka 
se před Prostějov dostal ještě nováček 
z Třebíče, který zažívá podobně sno-
vý podzim, jako naši před rokem. 
Do loňské bilance chybí týmu sedm 
bodů, mrzí hlavně domácí ztráty 
s rezervou Slovácka, v Kroměříži či 
Žďáru. Výkony jednotlivců, stejně 
jako potažmo celého týmu, trpěly ur-
čitou nevyrovnaností, nedařilo se ani 
vyhlášeným střelcům – proti loňsku 
padlo o 40% méně branek. O to více 
je nutné vyzdvihnout morální kvality 

kádru, který se vždy za nepříznivého 
stavu dokázal semknout a vůlí a bo-
jovností dosáhnout slušných výsled-
ků.

Téměř shodně si vedla také junior-
ka – starší dorost do 19 let. I jim patří 
po podzimu páté místo se ziskem 25 
bodů. Vzhledem k obtížím při letním 
sestavování kádru a následné marod-
ce několika klíčových hráčů v závěru 
sezóny lze umístění za vedoucí trojicí 
Vítkovice, Hranice a  Hlučín pouze 
kvitovat. I zde mrzí smolné porážky 
v Havlíčkově Brodě a Znojmě, stejně 
jako domácí bezbranková remíza 
s  Hodonínem, bez nichž by bilan-
cování výkonu našich mladíků bylo 
naprosto excelentní.

Ještě více je třeba pochválit téměř 
mazácké vystupování mladších do-
rostenců U17, kteří jsou čtvrtí nejlepší 
na Moravě! Před nimi jsou pouze 
prvoligové „bašty“ Jihlava, Sigma 
a Baník, za sebou nechali Zlín, Slovác-
ko a zejména Zbrojovku, kterou v po-
sledním podzimním kole pokořili 
na jejím hřišti 1:0. Naopak přechod 

ze žákovské do dorostenecké katego-
rie zanechal přetrvávající problémy 
u týmu U16, který postupně klesl až 
na předposlední místo a má ze všech 
týmů nejhorší umístění.

Starší žáci obývají ve svých katego-
riích poklidný střed tabulky, vynika-
jících výsledků dosahují mladší žáci 
do 13 let, kteří suverénně drží druhé 
místo na Moravě. Prohráli pouze 
s vedoucí Zbrojovkou a o jediný gól 
také s  dalším brněnským klubem 
Spartou. Celkově se dá říci, že prostě-
jovský mládežnický fotbal rozvíjí svoji 
kvalitu, a trenéři vedou své svěřence 
k vyšším fotbalovým dovednostem. 
Svým dílem k tomu přispěl jistě i srp-
nový kemp OFS v Olšanech, kterého 
se účastnili také hráči A-týmu v čele 
s Hunalem nebo Zelenkou.

Nejbližším úkolem přes zimu 
je zapracovat na kondici hráčů, 
aby zvládli náročné boje ve druhé 
polovině sezóny. Zejména muž-
ský tým bude určitě chtít vylepšit 
své postavení v tabulce, k čemuž 
má ty nejlepší předpoklady.  -tk-

Podzimní část ročníku 2013/2014 skončila

Prostějovští fotbalisté přezimují 
na pátém místě MSFL

SPORTCENTRUM dům 
dětí a mládeže

POŘÁDÁ PRO DĚTI, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Jednodenní lyžování s výukou 

TERMÍNY v lednu: sobota  11. 1. 2014 přihlášky do 6. 1. 2014
                        sobota 25. 1. 2014 přihlášky do 17. 1. 2014

RAMZOVá – ski aréna R3 

doprava: vlakem z hl.nádraží, sraz v 7.00
     doprava lyží a zavazadel doprovodným vozidlem 
     (návrat 19.00 na hl. nádraží do Prostějova)

Pedagogický dozor zajištěn po celou dobu konání zájezdu.
Výuka lyžování a snowboardingu pro děti proběhne v dopo-
ledních hodinách  pod vedením instruktorů  (výuka lyžová-
ní je v ceně zájezdu).

CEnA: 400 Kč/ osoba 
Cena zahrnuje: dopravu vlakem, skipas v areálu ski aréna 
R3, služby instruktora
Cena pouze za dopravu vlakem a přepravu zavazadel (bez 
skipasu a výuky): 150 Kč

PŘiHláŠKy A PlAtBy:
předem na pokladně sportcentra – ddM nebo převodem
dle uvedeného harmonogramu

Informace:  Mgr. Tereza Zajíčková tel. 737 069 621, 582 332 297, 
        e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz

VEČER MISTRŮ 

HOTEL TENNIS CLUB PROSTĚJOV

13. PROSINCE 2013 | OD 17:30 HODINDěkujeme všem partnerům!



INTERFORST CZ s.r.o.
Kpt. Nálepky 621/2
798 11 Prostějov - Vrahovice

Prodejna 603 288 731
Servis 603 288 158
prodejna.pv@interforst.cz
PO - PÁ 8.00 - 17.00

  

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

jednorázový 
SLEVOVÝ KUPON 

 11%
platný do 31.12.2013 

při platbě v hotovosti nebo kartou 

Nabízíme kvalitní JÍZDNÍ KOLA 
značek 




