
Vánoce se kvapem blíží
V  pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom!

Ročník 14
Číslo 11
ZDARMA

27. listopadu 2013

Foto: Archiv MMPv



SLEVOVÝ
KUPÓN

www.lazneslatinice.cz, 
www.facebook.com/lazne.slatinice

Sleva na všechny 
procedury 
po předložení 
slevového kupónu 20% 

sleva

Předvánoční 

výprodej!

LS_inz_100x70  21.11.13  15:50  Page 1

DACHI, s.r.o. | Ztracená 34 | 779 00 Olomouc  | tel.: 800 154 723, 585 224 559, 608 442 859 | dachi@dachi.cz | www.dachi.cz

Mgr. Marek Novotný
ředitel společnosti

Michaela Máté
vedoucí sekretariátu

Zbyněk Vojáček
realitní poradce

Katalog nemovitostí realitní kanceláře DACHI, s.r.o.5

Petra Pospíšilová
sekretariát

Jiří Antl
realitní poradce

Ing. Lucie Nekudová 
vedoucí realitních
poradců

Marcela Kummerová
realitní poradce

Realitní poradkyně projektu
Ing. Lucie Nekudová
Tel.: 777 224 746
lucie.nekudova@dachi.cz

Pozemky
Olomouc 

k dispozici již jen 21 bytových
a 5 komerčních jednotek

různé varianty dispozic 1+kk
až 4+kk,každá byt. jednotka má
balkon nebo terasu

k dispozici sklepy či komory
a garážová stání

jednotky připraveny k nastěhováníRez 
Prostějov

Novostavba bytového
domu v areálu

bývalého pivovaru 

v Prostějově.

Novostavba RD 4+kk na ul. U Solných 
Mlýnů. Jedná se o hrubou stavbu 
s terasou, přízemní dům s plastovými 
okny a střechou s pálenými taškami. 
Kanalizace, EE. Plocha pozemku je 
428 m2.

Zbyněk Vojáček, 775 780 981

105-775www.viareality.cz/

osobně

Olomouc - U solných mlýnů OL

Novostavba cihlového bytu 3+kk 
s terasou, výměra 112 m2, OV, 1. 
podlaží ze 6. Kolaudace domu 01/2008. 
K bytu náleží garážové stání, komora. 
Byt situován na jih. Nízké měs. 
náklady. Zajištěn úklid domu a okolí.

František Belay, 774 322 469

1-011-744www.viareality.cz/

osobně

Olomouc - Profesora Fuky OL

NOVINKA

Novostavba nezař. RD na ul. Vikingská 
v Olomouci. Satelitní městečko se 
vstupem na bránu. Kolaudace domu 
červen 2012. Přízemní - typ bungalov, 
disp. 4+kk (160 m2). Garáž pro 2 
auta. Parcela 460 m2.

Marcela Kummerová, 774 322 461

1-011-807www.viareality.cz/

19 000 Kč/měs. + ink.

Olomouc OL

NOVINKA

RD 2+1 Tovačov, neprůchozí pokoje. 
Zastavěná plocha 420 m2, parcela 
1183 m2. Bydlení lze rozšířit do podkroví. 
Topení na tuhá paliva a elektřina. Plyn. 
přípojka na hranici pozemku. Voda 
obecní, kanalizace septik.

Michaela Žďárská, 736 608 024

1-011-890www.viareality.cz/

800 000 Kč

Tovačov PR

NOVINKA

Zrekonstruovaný RD v obci Skrbeň, 
disp. 3+1, podlahová plocha 120 m2. 
Nová střecha, krovy, vnitřní dispozice 
také po rekonstrukci. Chybí dokončit 
venkovní omítku. Garáž, dílna. Plyn. 
topení, vl. studna.

Jiří Antl, 776 852 661

1-011-958www.viareality.cz/

1 290 000 Kč

Skrbeň OL

NOVINKA

Řadový RD o disp. 4+1 v obci Mořice. 
Podlahová pl. 140 m2, pozemek 
637 m2. Podsklepeno, možnost půdní 
vestavby. Vytápění ústředním kotlem 
na tuhá paliva, do domu zaveden 
plyn. Vlastní studna, garáž, dílna.

Vlasta Tavlaridu, 775 780 990

1-011-741www.viareality.cz/

1 390 000 Kč

Mořice PV

Samostatný cihlový RD v obci 
Janoušov. Zastavěná pl. 94 m2, parcela 
1331 m2. Dispozice domu 3+1. Topení 
na pevná paliva, elektřina. K domu 
náleží garáž. Vl. studna. Dům leží na 
konci obce, je vhodný i k rekreaci.

Petr Kolčava, 604 436 752

1-011-548www.viareality.cz/

1 630 000 Kč

Janoušov SU

Rohový RD o disp. 3+1 v centru obce 
Křelov. Původní stav s menšími 
opravami. Střecha s pálenými taškami, 
možnost půdní vestavby. Voda 
z vlastní studny, topení plyn. topidly. 
Zast. plocha 100 m2, parcela 440 m2.

Zbyněk Vojáček, 775 780 981

1-011-766www.viareality.cz/

1 680 000 Kč

Křelov-Břuchotín OL

NOVINKA

Samostatný RD o disp. 3+1 a 1+1. 
Zastavěná plocha domu je 270 m2 a 
plocha parcely 996 m2. Dvougaráž 
s prostorem pro dílnu, kamenný 
sklípek. Možné rozšíření do podkroví. 
Původní avšak obyvatelný stav. Studna.

František Belay, 774 322 469

1-011-752www.viareality.cz/

osobně

Hlubočky - Olomoucká OL

NOVINKA

Novostavba o disp. 5+kk s garáží a 
technickou místností. Zbývá dokončit 
jen podlahovou krytinu, stropní 
podhledy, koupelnu a fasádu. 
Pozemek 1309 m2, zast. plocha 
220 m2. Voda, EE, plyn.

Vlasta Tavlaridu, 775 780 990

1-011-154www.viareality.cz/

1 890 000 Kč

Šternberk OL

NOVINKA

Řadový RD na ul. Kyselovská. Dům 
s průjezdem do dvora, kde je garáž 
i dílna. Část RD po vnitřní rekonstrukci, 
další část nově postavená. Možnost 
vybudování podkroví (k dispozici 
projekt). Parcela 690 m2.

Zbyněk Vojáček, 775 780 981

1-011-899www.viareality.cz/

2 590 000 Kč

Olomouc - Kyselovská OL

NOVINKA

Cihlový RD o disp. 5+1 v obci 
Nasobůrky. Stav objektu je dobrý, 
zast. plocha 123 m2, parcela 599 m2. 
Na zahradě studna s užitkovou vodou. 
Zděná garáž, celý dům podsklepen. 
Prádelna, 2 x lodžie.

Michaela Žďárská, 736 608 024

1-011-765www.viareality.cz/

2 600 000 Kč

Litovel OL

NOVINKA

Samost. novostavba RD o disp. 4+kk, 
zast. pl. 112 m2, parcela 1200 m2. 
Jedná se o rozestavěný RD se zděnou 
garáží. Dřevěná eurookna, rozvod EE, 
uvnitř hrubé omítky. Dům zateplen. 
Kanalizace splašková, obec. voda.

Michaela Žďárská, 736 608 024

1-011-620www.viareality.cz/

2 600 000 Kč

Lipina OL

Dvougenerační RD, část Chválkovice. 
V každém podlaží byt 2+1 o výměře 
82,8 m2. V r. 1980 byla provedena 
rekonstrukce domu, moment. je dům ve 
stavu nově započaté rekonstr. Zahrada 
727 m2, skleník, studna, garáž.

Tamara Skyvová, 774 322 402

1-011-777www.viareality.cz/

3 300 000 Kč

Olomouc - Chodská OL

NOVINKA

RD v řadové zástavbě po kompletní 
rekonstrukci . Zast. pl. 128 m2, parcela 
1063 m2. Disp. 4+kk + pracovna. Za 
domem dvůr s hospodářskou budovou, 
garáž, dílna. Průjezd do dvora. 
Kamenný sklep. Nová střecha.

František Belay, 774 322 469

1-011-968www.viareality.cz/

3 650 000 Kč

Hněvotín OL

NOVINKA

Samostatný RD před dokončením a 
kolaudací. Zast. pl. 160 m2, parcela 
960 m2. Garáž, krb, terasa, technická 
místnost. Dům připraven ve vnitřních 
omítkách, veškeré rozvody EE, tepla, 
protipožární prvky aj.

Marcela Kummerová, 774 322 461

1-010-660www.viareality.cz/

3 900 000 Kč k jednání

Příkazy OL

RD v Ol. - část Lazce. Disp. 5+1, zast. 
plocha 166 m2. parcela 497 m2. 
K domu patří zděná garáž, 2 terasy. 
V domě 2 x koupelna, 2 x WC, spíž. 
Topení plynové + krb v obývacím 
pokoji. Voda obecní + studna.

Michaela Žďárská, 736 608 024

1-011-684www.viareality.cz/

4 990 000 Kč

Olomouc OL

Nadstandardní dům v Bohuňovicích 
o disp. 6+kk, podlahová pl. 210 m2, zast. 
pl. 190 m2, parcela 1000 m2. V domě 
krytý bazén se vstupem na zahradu. 
Technicky nadstandardně vybaveno. 
Dvougaráž, technická místnost, krb

Jiří Antl, 776 852 661

1-011-203www.viareality.cz/

osobně

Bohuňovice OL
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Pozemky
Olomouc 

k dispozici 32 bytových
a 6 komerčních jednotek

různé varianty dispozic 1+kk
až 4+kk,každá byt. jednotka má
balkon nebo terasu

k dispozici sklepy či komory
a garážová stání

kolaudace 9/2012Rezidence Florián
Prostějov

Projekt zahrnuje výstavbu

bytového domu v areálu

bývalého pivovaru 

v Prostějově.

Novostavba RD 4+kk na ul. U Solných 
Mlýnů. Jedná se o hrubou stavbu 
s terasou, přízemní dům s plastovými 
okny a střechou s pálenými taškami. 
Kanalizace, EE. Plocha pozemku je 
428 m2.

Zbyněk Vojáček, 775 780 981

105-775www.viareality.cz/

osobně

Olomouc - U solných mlýnů OL

Novostavba cihlového bytu 3+kk 
s terasou, výměra 112 m2, OV, 1. 
podlaží ze 6. Kolaudace domu 01/2008. 
K bytu náleží garážové stání, komora. 
Byt situován na jih. Nízké měs. 
náklady. Zajištěn úklid domu a okolí.

František Belay, 774 322 469

1-011-744www.viareality.cz/

osobně

Olomouc - Profesora Fuky OL

NOVINKA

Novostavba nezař. RD na ul. Vikingská 
v Olomouci. Satelitní městečko se 
vstupem na bránu. Kolaudace domu 
červen 2012. Přízemní - typ bungalov, 
disp. 4+kk (160 m2). Garáž pro 2 
auta. Parcela 460 m2.

Marcela Kummerová, 774 322 461

1-011-807www.viareality.cz/

19 000 Kč/měs. + ink.

Olomouc OL

NOVINKA

RD 2+1 Tovačov, neprůchozí pokoje. 
Zastavěná plocha 420 m2, parcela 
1183 m2. Bydlení lze rozšířit do podkroví. 
Topení na tuhá paliva a elektřina. Plyn. 
přípojka na hranici pozemku. Voda 
obecní, kanalizace septik.

Michaela Žďárská, 736 608 024

1-011-890www.viareality.cz/

800 000 Kč

Tovačov PR

NOVINKA

Zrekonstruovaný RD v obci Skrbeň, 
disp. 3+1, podlahová plocha 120 m2. 
Nová střecha, krovy, vnitřní dispozice 
také po rekonstrukci. Chybí dokončit 
venkovní omítku. Garáž, dílna. Plyn. 
topení, vl. studna.

Jiří Antl, 776 852 661

1-011-958www.viareality.cz/

1 290 000 Kč

Skrbeň OL

NOVINKA

Řadový RD o disp. 4+1 v obci Mořice. 
Podlahová pl. 140 m2, pozemek 
637 m2. Podsklepeno, možnost půdní 
vestavby. Vytápění ústředním kotlem 
na tuhá paliva, do domu zaveden 
plyn. Vlastní studna, garáž, dílna.

Vlasta Tavlaridu, 775 780 990

1-011-741www.viareality.cz/

1 390 000 Kč

Mořice PV

Samostatný cihlový RD v obci 
Janoušov. Zastavěná pl. 94 m2, parcela 
1331 m2. Dispozice domu 3+1. Topení 
na pevná paliva, elektřina. K domu 
náleží garáž. Vl. studna. Dům leží na 
konci obce, je vhodný i k rekreaci.

Petr Kolčava, 604 436 752

1-011-548www.viareality.cz/

1 630 000 Kč

Janoušov SU

Rohový RD o disp. 3+1 v centru obce 
Křelov. Původní stav s menšími 
opravami. Střecha s pálenými taškami, 
možnost půdní vestavby. Voda 
z vlastní studny, topení plyn. topidly. 
Zast. plocha 100 m2, parcela 440 m2.

Zbyněk Vojáček, 775 780 981

1-011-766www.viareality.cz/

1 680 000 Kč

Křelov-Břuchotín OL

NOVINKA

Samostatný RD o disp. 3+1 a 1+1. 
Zastavěná plocha domu je 270 m2 a 
plocha parcely 996 m2. Dvougaráž 
s prostorem pro dílnu, kamenný 
sklípek. Možné rozšíření do podkroví. 
Původní avšak obyvatelný stav. Studna.

František Belay, 774 322 469

1-011-752www.viareality.cz/

osobně

Hlubočky - Olomoucká OL

NOVINKA

Novostavba o disp. 5+kk s garáží a 
technickou místností. Zbývá dokončit 
jen podlahovou krytinu, stropní 
podhledy, koupelnu a fasádu. 
Pozemek 1309 m2, zast. plocha 
220 m2. Voda, EE, plyn.

Vlasta Tavlaridu, 775 780 990

1-011-154www.viareality.cz/

1 890 000 Kč

Šternberk OL

NOVINKA

Řadový RD na ul. Kyselovská. Dům 
s průjezdem do dvora, kde je garáž 
i dílna. Část RD po vnitřní rekonstrukci, 
další část nově postavená. Možnost 
vybudování podkroví (k dispozici 
projekt). Parcela 690 m2.

Zbyněk Vojáček, 775 780 981

1-011-899www.viareality.cz/

2 590 000 Kč

Olomouc - Kyselovská OL

NOVINKA

Cihlový RD o disp. 5+1 v obci 
Nasobůrky. Stav objektu je dobrý, 
zast. plocha 123 m2, parcela 599 m2. 
Na zahradě studna s užitkovou vodou. 
Zděná garáž, celý dům podsklepen. 
Prádelna, 2 x lodžie.

Michaela Žďárská, 736 608 024

1-011-765www.viareality.cz/

2 600 000 Kč

Litovel OL

NOVINKA

Samost. novostavba RD o disp. 4+kk, 
zast. pl. 112 m2, parcela 1200 m2. 
Jedná se o rozestavěný RD se zděnou 
garáží. Dřevěná eurookna, rozvod EE, 
uvnitř hrubé omítky. Dům zateplen. 
Kanalizace splašková, obec. voda.

Michaela Žďárská, 736 608 024

1-011-620www.viareality.cz/

2 600 000 Kč

Lipina OL

Dvougenerační RD, část Chválkovice. 
V každém podlaží byt 2+1 o výměře 
82,8 m2. V r. 1980 byla provedena 
rekonstrukce domu, moment. je dům ve 
stavu nově započaté rekonstr. Zahrada 
727 m2, skleník, studna, garáž.

Tamara Skyvová, 774 322 402

1-011-777www.viareality.cz/

3 300 000 Kč

Olomouc - Chodská OL

NOVINKA

RD v řadové zástavbě po kompletní 
rekonstrukci . Zast. pl. 128 m2, parcela 
1063 m2. Disp. 4+kk + pracovna. Za 
domem dvůr s hospodářskou budovou, 
garáž, dílna. Průjezd do dvora. 
Kamenný sklep. Nová střecha.

František Belay, 774 322 469

1-011-968www.viareality.cz/

3 650 000 Kč

Hněvotín OL

NOVINKA

Samostatný RD před dokončením a 
kolaudací. Zast. pl. 160 m2, parcela 
960 m2. Garáž, krb, terasa, technická 
místnost. Dům připraven ve vnitřních 
omítkách, veškeré rozvody EE, tepla, 
protipožární prvky aj.

Marcela Kummerová, 774 322 461

1-010-660www.viareality.cz/

3 900 000 Kč k jednání

Příkazy OL

RD v Ol. - část Lazce. Disp. 5+1, zast. 
plocha 166 m2. parcela 497 m2. 
K domu patří zděná garáž, 2 terasy. 
V domě 2 x koupelna, 2 x WC, spíž. 
Topení plynové + krb v obývacím 
pokoji. Voda obecní + studna.

Michaela Žďárská, 736 608 024

1-011-684www.viareality.cz/

4 990 000 Kč

Olomouc OL

Nadstandardní dům v Bohuňovicích 
o disp. 6+kk, podlahová pl. 210 m2, zast. 
pl. 190 m2, parcela 1000 m2. V domě 
krytý bazén se vstupem na zahradu. 
Technicky nadstandardně vybaveno. 
Dvougaráž, technická místnost, krb

Jiří Antl, 776 852 661

1-011-203www.viareality.cz/

osobně

Bohuňovice OL

Realitní poradce projektu
Mgr. Robert Laciga
Tel.: 737 287 516
robert.laciga@dachi.cz

?
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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V případě problémů 

s doručováním

tiskoviny

do domácností

volejte

na telefon

582 305 223
Připomenuli jsme si Den veteránů

Ke 100. výročí  narození  
Otto  Wichterleho 

profesora Otto Wichterleho. 
„Život Otto  Wichterleho před-
stavuje jakýsi vzkaz pro naši 
dobu, že svoboda ducha byla 
nedílnou součástí Wichterlovy 
vědecké práce. Jeho přitažlivost 
spočívá v  síle jeho charakteru, 
jenž byl prověřován i  přes ne-
klidnou dobu 20. století,“  uvedl 
Jan  Špunda v   předmluvě ke 
katalogu.  Wichterlův žák a che-
mik Jiří Michálek ocenil přede-
vším Wichterlovu přirozenou 
inteligenci,  vzdělanost, velký 
smysl pro humor, jazykové na-
dání a manuální zručnost. 

Obsah katalogu tvoří 11 ka-
pitol: Životopis O. Wichterleho, 
Otto Wichterle a  česká společ-
nost, Doba plastů 1950–1970, 
Silon, Hydrogely, Kontaktní 
čočky – historie vynálezu, Čoč-
kostroj a  jeho vývoj, Výroba 
kontaktních čoček, Vyzname-
nání a  ceny,  Ústav makromo-
lekulární chemie AV ČR, Wich-
terle a Kovářík – rodinná � rma. 
Osmačtyřicetistránkový  kata-
log je doplněn  řadou fotogra� í 
a ukázek z   dokumentů včetně 
časové historické přímky apod. 
Využity byly i  ukázky z   knihy 
Otto  Wichterleho Vzpomínky. 
Určitým odlehčením textů jsou 
články  nazvané Víte, že.., ve 
kterých se zájemci mohou do-
zvědět různé zajímavosti. Např. 
o tom, že profesor Wichterle do-
vedl více než  200 chemikálií ro-
zeznat podle pachu, že byl prů-
kopníkem makromolekulární 
chemie a autorem řady učebnic, 
že už v  80.  letech 20. století vy-
vinul speciální roztok, kterým 
se daly umýt kresby sprejerů.  
Uvedený katalog je bezpochyby 
velmi dobrou prezentací života 
a  díla významného prostějov-
ského rodáka ve světě. 

Ke 100. výročí narození O. 
Wichterleho vydalo Minister-
stvo průmyslu a  obchodu ČR 
16. 10. 2013 příležitostnou poš-
tovní známku nominální hod-
noty 21 Kč z  emise Osobnosti.  
Je na ní zobrazen český vynález-
ce gelových kontaktních čoček 
Otto Wichterle (1913–1998). 
Autorem výtvarného návrhu je 
akademický malíř Oldřich Kul-
hánek, autorem rytiny je  Miloš 
Ondráček. Známku o rozměru 
23x40 mm vytiskla Poštovní 
tiskárna cenin Praha rotačním 
ocelotiskem v   barvě � alové 
kombinované tří barevným 
hlubotiskem v   barvách červe-
né, švestkově modré a  modré. 
Společně se známkou vyšla také 
FDC – obálka prvního dne vy-
dání. V  její obrazové části je ob-
raz oka doplněný symbolickými 
kontaktními čočkami. 

 Hana Bartková

Nedávné 100. výročí naro-
zení prostějovského rodáka, 
vědce, vynálezce a  zakladate-
le makromolekulární chemie 
Otto Wichterleho se stalo pří-
ležitostí k  řadě kulturních akcí, 
k  televizním i rozhlasovým po-
řadům. Dva příklady můžeme 
uvést. 

Česká centra  připravila pod 
patronátem předsedy Akade-
mie věd ČR Jiřího Drahoše  
a za spolupráce AV ČR a Ústa-
vu makromolekulární chemie  
projekt Otto Wichterle – vědec  
a  vynálezce, příběh kontaktní 
čočky. Na tomto rozsáhlém pro-
jektu uspořádaném k  50. výročí 
vynálezu měkkých kontaktních  
čoček (2011), 40. výročí zavede-
ní kontaktních čoček do výroby 
(2012) a 100. výročí Wichterlo-
va narození (2013)  se podílelo 
osmnáct  partnerů z   vědeckých 
ústavů, vysokých škol a dalších 
institucí.

K   zahraniční verzi výstavy 
vydala Česká centra katalog 
v   angličtině  – Otto Wichter-
le  scientist and inventor (vě-
dec a  vynálezce) připravený za 
koncepce Jana Špundy a  Petry 
Jungwirthové.  Autoři textů jsou 
Marco Stella, Jiří Michálek, Ivana 
Lorencová a  Antonín Kostlán. 
Editorkou a  překladatelkou  je 
Kateřina Pavlitová, gra� cká spo-
lupráce  Pavel Kadlec.  

V  úvodním slově koordiná-
tor projektu Jan Špunda pouká-
zal na mimořádný význam díla 
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Kampaň varující před nebezpečnými plyny
Hasičský záchranný sbor 

Olomouckého kraje přichází 
v  měsíci listopadu s  kampaní, 
která varuje před nebezpečím 
plynů a požárů v domácnostech. 
HZS Olomouckého kraje se tak 
připojuje k  hlavnímu iniciáto-
rovi celé preventivně výchovné 
akce, České asociaci hasičských 
důstojníků, a k HZS Moravsko-
slezského kraje a chce upozornit 
všechny občany v  kraji, že na 
trhu existují zařízení, která jsou 
schopná detekovat i malé množ-
ství unikajícího plynu nebo po-
čínající požár.  

S kampaní přicházíme z něko-
lika důvodů:

hlavním důvodem je reakce na 
výbuchy plynů, a to v únoru 2013 
ve Frenštátě pod Radhoštěm, 
v dubnu 2013 v Praze v Divadelní 
ulici a v září 2013 v Havířově. Při 
těchto událostech bylo usmrceno 
a zraněno mnoho osob. 

dalším důvodem je reakce na 
obavy občanů z  celé České re-
publiky, kteří stále častěji volají 
na tísňové linky hasičů, že v okolí 
svého domu a bytu cítí plyn. 

a posledním, neméně však dů-
ležitým, důvodem je skutečnost, 
že při požárech a únicích plynů 
v objektech určených pro bydlení 
dojde ročně k úmrtí nebo zranění 
stovek spoluobčanů. 

V  Olomouckém kraji ze-
mřelo při požárech v  objektech 
určených k  bydlení (tj. rodinné 
domy, bytové domy, chaty, cha-
lupy apod.) v  letošním roce už 
pět osob a zraněno bylo 21 osob. 
V  roce 2012 při 208 požárech 
v objektech určených pro bydlení 
byly usmrceny 2 osoby a zraně-
no bylo 31 lidí. Požáry způsobily 
škodu 42,2 milionů korun.

Detektory kouře

jsou jednoduchá zařízení pro 
rychlé zjištění vznikajícího požá-
ru montují se na strop a vizuální 
a akustickou sirénou dají obyvate-

lům informaci, že detekovaly pří-
tomnost kouře  pořizovací cena se 
pohybuje v řádech stokorun

Detektory plynů

fungují na podobném princi-
pu jako detektory kouře (vizuální 
i akustická siréna při detekování 
určité hladiny nebezpečného ply-
nu)  pořizovací cena není vysoká 
v porovnání s uchráněným ma-
jetkem a životy 

Oba druhy detektorů instalujte 
podle návodu výrobce. Zařízení 
lze zakoupit v  supermarketech 
nebo specializovaných elektro 
prodejnách. 

Každý pátý požár v  Olo-
mouckém kraji se odehraje 
v objektu určeném pro bydlení 
a každý pátý den hasiči v Olo-
mouckém kraji zasahují u udá-
lostí s  únikem nebezpečného 
plynu.

Další doplňující informace 
najdete na webu Hasičského zá-
chranného sboru Olomouckého 
kraje www.hzscr.cz/hzs-olo-
mouckeho-kraje nebo na webu 
České asociace hasičských dů-
stojníků www.cahd.cz.

por. Bc. Ing. Vladimíra 
Hacsiková

tisková mluvčí 
HZS Olomouckého kraje

Informace k Územnímu plánu Prostějov
Oznamujeme, že bylo dokon-

čeno projednávání upraveného 
návrhu Územního plánu Prostě-
jov, včetně posouzení nadřízeným 
orgánem -  Krajským úřadem 
Olomouckého kraje, odborem 
strategického rozvoje kraje. 

„Opakované veřejné projed-
nání návrhu Územního plánu 
Prostějov s odborným výkladem 
se uskuteční v  přednáškovém 
sále Národního domu v  Pro-
stějově dne 16. prosince 2013, 
v 15:30 hod,“ potvrdil náměstek 
primátora Zdeněk Fišer a dodal:

„Návrh Územního plánu 

Prostějov je vystaven od 7. listo-
padu 2013 do 23. prosince 2013 
k  nahlédnutí na  Stavebním úřa-
du Magistrátu města Prostějova, 
oddělení územního plánování 
a  na  webových stránkách města 
Prostějova - www.prostejov.eu/up“.

V souladu s § 52 a 53 stavební-
ho zákona:

každý může uplatnit své při-
pomínky k návrhu ÚP Prostějov 
nejpozději do  7 dnů ode dne 
veřejného projednání,  vlastníci 
pozemků a staveb dotčených ná-
vrhem řešení, oprávněný investor 
a  zástupce veřejnosti mohou po-

dat námitku, ve které musí uvést 
odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená 
práva a  vymezit území dotčené 
námitkou 

dotčené orgány a krajský úřad 
jako nadřízený orgán uplatní ve 
stejné lhůtě stanoviska k  částem 
řešení, které byly od  společného 
jednání změněny 

Námitky a připomínky se po-
dávají k  návrhu řešení v  rámci 
provedených úprav. Formulář 
pro podávání námitek a  připo-
mínek je na stejném webovém 
odkazu. 

Stanoviska, námitky a  při-
pomínky je možno uplatnit 
na adrese: Stavební úřad Magis-
trátu města Prostějova, oddělení 
územního plánování. K  poz-
ději uplatněným stanoviskům, 
námitkám a  připomínkám se 
nepřihlíží. Ke stanoviskům, ná-
mitkám a  připomínkám ve vě-
cech, o kterých bylo rozhodnuto 
při vydání zásad územního roz-
voje, se nepřihlíží.

Na stejné webové stránce 
můžete rovněž navštívit inter-
aktivní prohlížení upraveného 
návrhu ÚP Prostějov. -hd-

Vyhlášení grantů  
Zdravého města 

Prostějova pro rok 2014
Zdravé město Prostějov vyhlašuje pro 

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

aktivit Zdravého města
• Volné téma – S úsměvem jde všechno líp

„Zájemci o  granty mohou 
své projekty předkládat do 28. 
února 2014 k  rukám koordi-
nátorky projektu Zdravé měs-
to Prostějov PaedDr. Aleny 
Dvořákové, Magistrát města 
Prostějova, kancelář primáto-
ra, e-mail: alena.dvorakova@
prostejov.eu, tel: 582 329 128,“ 
upřesnila politička Zdravého 
města a  náměstkyně Alena 
Rašková. 

ČESKO ZPÍVÁ 
KOLEDY

Termín:  středa 11. 12. 2013 
v 18:00 hod.

Místo: 
náměstí T.G. Masaryka

Přijďte si i  letos zazpívat 
koledy! Prostějov je jedním 
z více než stovky měst České 
republiky, která se připojila 
ke společnému zpěvu ko-
led. Všichni začnou zpívat 
společně ve stejný okamžik 
a všichni zároveň za podpo-
ry rádií a  televize odzpívají 
pět koled:
Nesem vám noviny
Narodil se Kristus Pán
Půjdem spolu do Betléma
Další dvě vyberou čtenáři 
svým hlasováním v  přísluš-
né tiskovině. 
Zpěvník pro akci bude k dis-
pozici.

Finanční odbor Magistrátu 
města Prostějova upozorňuje 
poplatníky, kteří dosud ne-
uhradili místní poplatek za 
provoz systému  shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů (dále jen 
„místní poplatek za odpad“) 
za rok 2013 (splatnost poplat-
ku byla 30.6.2013), aby tak 
učinili  co nejdříve. V  opač-
ném případě se mohou dostat 
do situace, že budou předáni 
na exekuci.

S  účinností od 1.1.2013 je 
zavedena nová poplatková po-
vinnost pro fyzické osoby, které 
jsou vlastníky bytů (v osobním 
vlastnictví) a rodinných domů, 
v  nichž není hlášena k  poby-
tu žádná osoba. Tito vlastníci 
jsou povinni splnit ohlašova-
cí povinnost, tzn. přihlásit se 
u  správce místního poplatku 
k  povinnosti platit místní po-
platek za odpad za každou ta-
kovou nemovitost.

Poplatníci, kteří dosud ne-
uplatnili nárok na osvobození 
od placení místního poplatku 
za odpad za rok 2013, mají 
možnost takto učinit u správ-

ce místního poplatku do 
31. 12. 2013, nejpozději však 
do vydání platebního výmě-
ru.

V případě jakýchkoliv dota-
zů k místnímu poplatku za od-
pad se můžete obrátit na tyto 
referentky poplatků a  plateb 
Finančního odboru Magistrátu 
města Prostějova:

Kateřinu Soldánovou, tel. 
582  329 103, e-mail: katerina.
soldanova@prostejov.eu

Jiřinu Kubovou, tel. 582 329 
105, e-mail: jirina.kubova@
prostejov.eu

Místní poplatek za odpad 
za r. 2013 – upozornění
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Celkem 19 nabídek vánoční-
ho stromu obdrželo od občanů 
Prostějovska město Prostějov.

„Všechny stromy jsme si pro-
hlédli a  nakonec jsme vybrali 
stříbrný smrk rostoucí v  před-
zahrádce rodinného domu 
v obci Seloutky. Má pravidelný 
tvar, husté větve, vyhovující 
kmen, navíc ho nebude nut-
né zkracovat, protože průměr 
kmene ve výšce zhruba 1 metr 
nad zemí je shodný s průměrem 
otvoru v trávníku na náměstí T. 
G. Masaryka, kde je vánoční 
strom umístěn. Jeho výška je 
kolem 20 metrů,“ popsala ná-
městkyně primátora Ivana He-
merková. 

Slavnostní rozsvícení vánoč-
ního stromu je naplánováno 
na pátek 29. listopadu v  17.00 
hodin. „Na úvod zazní fanfáry, 
pak budou přivítáni hosté, roz-
svítíme strom a  začne hlavní 
program s  Dádou Patrasovou. 
Věřím, že se jak vánoční strom, 
tak celý podvečer bude návštěv-
níkům, zejména těm malým, 
líbit,“ dodala Hemerková.

Kromě stromu bude náměstí, 
jako již tradičně, zdobit i vánoč-
ní osvětlení. To také v letošním 
roce dozná drobných obměn. 
„Nová výzdoba čeká například 
Žižkovo náměstí, kde již nepou-

žívané žárovkové světelné řetězy 
mezi sloupy veřejného osvětlení 
budou nahrazeny světelnou 
LED výzdobou s motivem sně-
hové vločky na jednotlivých 
sloupech. Náklady jsou kalku-
lovány na 249.000 Kč s  DPH. 
Jako další novinku připravuje-
me nazdobení ochozu budovy 
Muzea Prostějovska, kde bude 
v  obloucích umístěna girlanda 
se světelným LED řetězem,“ 
uzavřela Hemerková.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Vánoční strom pro 
Prostějov vybrán

Rada města Prostějova na 
schůzi konané 22. října 2013 
odsouhlasila poskytnutí pe-
něžitého daru ve výši 2.000 
Kč pro prvního občánka roku 
2014 narozeného v Prostějově, 

jehož matka má trvalé bydliš-
tě v  Prostějově. Dosud každý 
první prostějovský novoro-
zenec obdržel v  kalendářním 
roce věcný dar, zlatý řetízek 
s přívěskem kozoroha. -jg-

Radní města Prostějova se za-
bývali návrhem systémového řeše-
ní s cílem eliminovat situace, kdy 
kupující pozemku nerealizuje zá-
vazky vyplývající z kupní smlouvy. 
Zejména v posledním roce se obje-
vují případy, kdy kupující pozem-
ků města Prostějova nerealizovali 
závazky vyplývající z  kupních 
smluv v termínu, který byl stano-
ven v kupních smlouvách. 

Komplexní materiál předložili 
pracovníci odboru správy a údrž-
by majetku města. „Ve všech třech 
problematických případech, kdy 
kupující nesplnili podmínky, se jed-
ná o smlouvy, které byly uzavírány 
před vznikem hospodářské krize. 
Neplnění podmínek nevyplývá 
z  konkrétně smluvně sjednaných 
podmínek, nýbrž souvisí právě 
s  nastalou hospodářskou krizí, 
nepříznivým vývojem na trhu, 
případnou nestabilní koncepcí bu-
doucího investora a jeho neschop-
ností pružně reagovat na hospo-
dářskou situaci,“ popsal situaci Jiří 
Pospíšil, první náměstek primátora. 

Zároveň podotkl, že v drtivé většině 
prodejů pozemků v  průmyslové 
zóně byly dohodnuté závazky nao-
pak řádně a včas splněny.

Město zajišťuje závazek výstavby 
několika instituty, například smluv-
ní pokutou pro případ prodlení, 
možností odstoupení od smlouvy, 
či zákazem zástavního práva. Měs-
to má povinnost jednat v  souladu 
se zákonnými možnostmi. „Je však 
nutno dodat, že žádný zajišťující in-
stitut není schopen přimět kupující-
ho, aby svůj závazek ze smlouvy řád-
ně a včas splnil,“ dodal Jiří Pospíšil.

Jako další zajištění může být ni-
koliv okamžitý prodej, nýbrž pouze 
pronájem pozemku do doby, než 
bude realizována stavba deklaro-
vaná investorem. Pronájem s  ná-
sledným prodejem má však také 
svá úskalí. Rizikem je případné 
neplacení nájemného v okamžiku, 
kdy na pozemku již bude stát roze-
stavěná či hotová stavba, nebo ne-
odkoupení pozemku investorem 
po dokončení stavby.

Pomoci může nový občanský 
zákoník, který má vstoupit v plat-
nost od 1. ledna 2014. „Podle no-
vého občanského zákoníku bude 
možné do katastru nemovitostí za-
psat zákaz zřídit zástavní právo na 
předmětném pozemku nebo po-
zemek převést na jiného. Také bude 
platit, že vlastník pozemku má prá-
vo po zřizovateli stavby požadovat, 
aby pozemek koupil za obvyklou 
cenu. Nový občanský zákoník také 
zavádí naprosto nový institut – prá-
vo stavby,“ vysvětlil Jiří Pospíšil.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Dar pro prvního občánka Dar pro prvního občánka Dar pro prvního občánka 
Prostějova v roce 2014Prostějova v roce 2014Prostějova v roce 2014

Nový občanský zákoník může 
pomoci zajistit plnění smluv

Kulturní granty města na rok 2014
Rada města Prostějova schvá-

lila vyhlášení grantů na kulturní 
projekty statutárního města Pros-
tějova pro rok 2014.

Témata kulturních grantů jsou:
-  Představení umění prostějov-

ské mládeže a studentů 
-  Oživení kultury v  Prostějově 

(se zaměřením na náměstí)
-  Prostějované radnici a  městu 

ke 100 letům
Náměty na příští rok v  soula-

du s  grantovými podmínkami 
projednala Kulturní komise Rady 
města Prostějova. Téma „Předsta-
vení umění prostějovské mládeže 
a studentů“ zvolila komise pro vel-
ký ohlas z  minulých let. Projekty 
jsou prezentovány na velmi vysoké 
úrovni. „Oživení kultury v Prostě-
jově (se zaměřením na náměstí)“ 
zvolila komise z důvodu podpory 
kulturního dění v jarních i letních 

měsících na prostějovském ná-
městí. Téma „Prostějované radnici 
a městu k 100 letům“ zvolila komi-
se z důvodu zapojení veřejnosti do 
oslav významné prostějovské udá-
losti roku 2014.

„Žádosti o  kulturní granty je 
možno podávat na podatelně 
Magistrátu města Prostějova, nám. 
T. G. Masaryka 130/14 do 28. 2. 
2014. Formuláře budou ke staže-
ní na webových stránkách města 
www.prostejov.eu nebo k  vyzved-
nutí na Odboru školství, kultury 
a sportu Magistrátu města Prostějo-
va,“ uvedla náměstkyně primátora 
Ivana Hemerková.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova
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Ing. Antonie Orálková odpo-
vídá na otázky týkající se prodeje 
lihu a lihovin.

Kolik podnikatelů již požá-
dalo o  koncesi na prodej lihu 
a lihovin?

Zatím jen nepatrné množství. 
Za měsíc účinnosti novely živnos-
tenského zákona jsme zpracovali 
na OŽÚ Prostějov cca 300. 

Kolik podnikatelů by vlastně 
mohlo půlroční lhůtu k podání 
žádosti teoreticky využít?

V  živnostenském rejstříku 
v  našem správním obvodu (tj. 
Prostějov + 75 obcí) evidujeme 
1500 podnikatelů v  hostinské 
činnosti a 14,5 tisíce podnikatelů 
v živnosti volné. Pokud podnika-
telé chtějí, aby jim zůstalo opráv-
nění k  prodeji lihu a  lihovin za-
chováno, musí do 17.4.2014 podat 
na živnostenském úřadě žádost 
o koncesi.

Co musí prodejci lihu a liho-
vin při podání žádosti splňovat?

Živnostenský zákon nepřede-
pisuje žádnou odbornou nebo 
zvláštní způsobilost. Takže není 
zapotřebí předkládat žádné vy-
svědčení, výuční list ani žádné 
osvědčení. Není zapotřebí tedy 
ustanovovat žádného odpovědné-
ho zástupce a ani není povinnost 
mít provozovnu. 

Koncesi na prodej lihu a liho-
vin tedy dostane každý podni-
katel?

Ano, ten který splní  všechny 
podmínky provozování živnosti. 
Mezi ty patří všeobecné podmín-
ky provozování živnosti: dosažení 
18 let věku, způsobilost k právním 
úkonům a bezúhonnost pro účely 
živnostenského zákona a absence 
překážek provozování živnosti 
(např. zákaz činnosti nebo pře-
kážka, která má zabránit řetězení 
živností, pokud bylo oprávnění 
zrušeno pro závažné porušení zá-
kona). Živnostenský úřad si žádá 
o výpis z evidence rejstříku trestů 
– jak fyzických, tak právnických 
osob.

Podléhá podání žádosti 
správnímu poplatku?

Podnikatel, který kvasný líh, 
konzumní líh  nebo lihoviny 
prodává na základě nějakého 
dosavadního oprávnění (živnost 
volná, hostinská činnost nebo 
např. je prodává v  dopravních 
prostředcích v  rámci přepravy 
osob) do 17.4.2014  neplatí při 
podání žádosti žádný správní 
poplatek.

Představte si, že jsem podni-
katel, který vlastní oprávnění 
k prodeji, ale zatím jsem lihovi-
ny nikdy neprodával. Doporu-

číte mi, abych si o jejich prodej 
požádala?

Je to skutečně na rozhodnutí 
každého podnikatele. Právo k po-
dání žádosti dle přechodných usta-
novení novely zákona do 17.4.2014 
jistě máte. Nicméně, asi by bylo 
vhodné  - pokud se vážně nezao-
bíráte myšlenkou s prodejem lihu 
nebo lihovin  v brzké době začít, 
podání žádosti pečlivě zvážit. Přece 
jen se tím, že se z Vás stane  - byť 
teoreticky – prodejce lihu a lihovin, 
dostanete se do zvláštního režimu. 
Když uvážíme, co bylo příčinou  
této novelizace (metanolová aféra), 
tak je zřejmé, že stát si tímto opat-
řením vytváří podmínky pro lepší 
evidenci právě těchto prodejců, 
zejména pro potřeby různých do-
zorových orgánů. 

Co se stane, když podání žá-
dosti do 17. 4 .2014 nestihnu?

Na to je jednoduchá odpověď. 
Dne 18.4.2014 budou moci pro-
dávat líh nebo lihoviny jen ti pod-
nikatelé, kteří: 

a) jsou držitelé koncese na pro-
dej kvasného lihu, konzumního 
lihu a lihovin

b) dále ti, kteří byli již před 
tímto datem k prodeji oprávnění 
a  podali si do 17.4.2014 žádost 
a  dosud nebylo o  jejich žádosti 
pravomocně rozhodnuto a  to až 

do doby pravomocného rozhod-
nutí o jejich žádosti.

Ostatním podnikatelům právo 
k prodeji lihu a lihovin 18. 4. 2014 
zanikne a prodávat je tak nesmí.

Sankce za neoprávněné pod-
nikání v  oblasti koncesovaných 
živností jsou až 1 milion Kč.

A pokud nepodnikám a chci 
začít líh nebo lihoviny prodávat?

Samozřejmě, novou žádost 
o  koncesi může podat i  osoba, 
která dosud nemá oprávnění líh 
a  lihoviny prodávat. Musí splnit 
všeobecné podmínky provozo-
vání živnosti, nemusí prokazovat 
žádnou odbornost. Musí ale uhra-
dit správní poplatek (pokud nemá 
ještě žádné živnostenské oprávně-
ní, pak 1000 Kč, pokud již nějaké 
má, pak 500 Kč).

Máte nějaké doporučení, jak 
se vyhnout případným frontám 
a  zbytečně strávenému času na 
úřadě?

Úřad nemá za povinnost jak-
koli předem podnikatele k podání 
žádosti vyzývat. Zákonem sta-
novená lhůta končí 17. 4. 2014.  
Doporučuji nečekat na závěrečné 
měsíce lhůty, nespoléhat na to, že 
to nějak úřad musí zvládnout.  Je 
zapotřebí si uvědomit, že poten-
cionálních žadatelů jsou tisíce 
a úřad je povinen zpracovat podá-

ní nejen podnikatelů, kteří spadají 
do našeho správního obvodu, ale 
i  podání podnikatelů, ať již jsou 
odkudkoliv.

Musí přijít podnikatelé na 
úřad osobně?

Je to ideální, zatím fronty a če-
kací lhůty nejsou dlouhé. 

Doporučuji telefonicky pře-
dem na úřadech zmapovat situaci 
s vědomím,  že podání lze učinit 
skutečně  na kterémkoli  obecním 
živnostenském úřadě v ČR. 

Lze se také na jednání připra-
vit a  formulář žádosti stáhnout 
z  internetu (www.prostejov.eu 
(jsou zde i vzory vyplnění) nebo 
www.mpo.cz). Doma jej vyplnit 
a  odevzdat na podatelně úřadu 
nebo přímo na živnostenský od-
bor. Lze jej také zaslat poštou nebo 
prostřednictvím datové schránky. 
Není jej možno zaslat prostým  
e-mailem!!!. Nevýhodou neosob-
ního projednání je to,  že některé 
údaje podatel v žádosti opomene 
(třeba zapomene  uvést provo-
zovnu a problém v podobě správ-
ního deliktu je tu) nebo vyplní je 
nesprávně či neúplně. Ale pokud 
uvedete na formulář telefonní čís-
lo, pak lze některé případné nedo-
statky v podání odladit.

Děkuji za rozhovor.
Ptala se Jana Gáborová

Rada města Prostějova na 
poslední schůzi schválila po-
skytnutí nenávratné veřejné 
� nanční podpory z  rozpočtu 
města Prostějova na rok 2013 
z  rezervy Rady města Pros-
tějova ve výši 25.000 korun 
Hospici na Svatém Kopečku. 
Finanční dar města bude po-
užit na oblečení pro zdravotní 
personál a  novou myčku na 
nádobí do zdejší kuchyně.

Hospic na Svatém Kopečku je 
jediným zařízením tohoto typu 
v Olomouckém kraji. Byl zřízen 
Arcidiecézní charitou Olomouc 
v  bývalém poutním domě na 
Svatém Kopečku u  Olomouce 
v těsné blízkosti baziliky. O uži-
vatele pečuje odborný personál, 
který tvoří zdravotní sestry, pe-
čovatelky, sociální a  pastorační 
pracovnice, duchovní, lékař 
a  v  neposlední řadě také dob-
rovolníci. „Uvědomujeme si po-
třebnost a přínos toho zařízení 
a vycházíme vstříc v plném roz-
sahu žádosti o veřejnou � nanč-
ní podporu, kterou doporučila 
také sociální a zdravotní komise 
rady města,“ sdělila Alena Raš-
ková, náměstkyně primátora. 

Ročně hospic slouží až 350 
klientům, z  toho bylo v  minu-

lém roce 69 klientů z Prostějo-
va, letos 11. Posláním hospice je 
poskytování odlehčovací služby, 
která umožňuje nevyléčitelně 
nemocným lidem prožít kvalit-
ně a důstojným způsobem závě-
rečné období jejich života, a  to 

na základě nepřetržitého posky-
tování paliativní péče, zejmé-
na s  důrazem na tišení bolestí 
a zároveň tak umožnit pečujícím 
osobám nezbytný odpočinek. 

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Od 1. 1. 2014 jsou zaměst-
navatelé povinni předepsané 
tiskopisy podávat výhradně 
elektronicky. Tato povinnost 
se týká všech zaměstnavate-
lů, což znamená, že v  posta-
vení zaměstnavatele může být 
osoba samostatně výdělečně 
činná (OSVČ) nebo i  lékař, 
tedy každý, kdo zaměstnává 
alespoň jednoho zaměstnan-
ce. Udělení výjimky v  tomto 
případě zákon neumožňuje. 

Uvedené se týká především 
tiskopisů, které lze elektro-
nicky zasílat pouze formou 
datové věty (ve  formátu 
XML):

Evidenční list důchodové-
ho pojištění, 

Přehled o výši pojistného, 
Oznámení o  nástupu do 

zaměstnání (skončení zaměst-
nání), 

Příloha k  žádosti o  dávku 
nemocenského pojištění, 

Potvrzení o studiu (o teore-
tické a praktické přípravě) pro 
účely důchodového pojištění.

Přihláška do registru 
zaměstnavatelů, Odhláška 
z  registru zaměstnavatelů 
a  Potvrzení pro účely vý-
platy vyrovnávacího pří-
spěvku v těhotenství a ma-
teřství lze          od ledna 
příštího roku zasílat pro-
střednictvím datové schrán-
ky či elektronické podatelny 
v  běžných formátech jako 
je např. PDF.

Pracovníci Okresní sprá-
vy sociálního zabezpečení 
Prostějov jsou  každý pra-
covní den připraveni poradit 
a poskytnout všem klientům 
v  souvislosti s  elektronickým 
podáním maximální pomoc.

Okresní správa sociálního 
zabezpečení Prostějov

Plumlovská 36, Prostějov

upozorňuje:
od ledna příštího roku platí pro 

všechny zaměstnavatele povinnost 
elektronické komunikace!

Prodejci lihu a lihovin!!! Nečekejte s podáním žádosti až na duben 2014!  Je vás mnoho!

Město poskytne � nanční dar 
Hospici na Svatém Kopečku
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Touto cestou  bychom 
chtěli oznámit veřejnosti 
změnu právní formy a  ná-
zev naší organizace, která 
provozuje Azylové centrum 
Prostějov.

Od 25. 10. 2013 se Občan-
ské sdružení sociální pomoci 
Prostějov transformovalo na 
obecně prospěšnou společnost 
s názvem:

Azylové centrum Prostějov, 
o.p.s.

Určická 3124/101
Prostějov
Tato obecně prospěšná spo-

lečnost je nástupnickou orga-
nizací, která poskytuje služby 
sociální prevence pro lidi bez 
domova v regionu Prostějov.

Novinky v oblasti 
poskytovaných služeb 

v Azylovém centru 
Prostějov

Azylové centrum je také při-
praveno v  době velkých mra-
zů/ pod -10°C/ pomoci lidem 
bez domova – mužům a  že-
nám i  při plné kapacitě uby-
tovacích služeb. Cílem je, aby 
z  důvodu zaplněnosti kapacity 
azylového domu a  nocleháren 
nikdo nepřišel o  život vlivem 
mrazů. 

Po přespání může tento člo-
věk zůstat v  denním centru, 
kde dostane polévku, kávu, čaj, 
konzervovanou stravu, může se 
osprchovat, vyprat a  případně 

usušit prádlo / v AC je k dispo-
zici sušička/.

Toto vše je poskytnuto zcela 
zdarma. 

Nově je Azylové centrum 
připraveno pomoci i  v  růz-
ných krizových situacích vyža-
dujících akutní, rychlé řešení. 

Za určitých okolností jsme 

připraveni pomoci lidem v kri-
zové situaci. Jedná se o  akutní 
stavy, kdy zejména v noci, o ví-
kendu se někdo ocitne v situaci, 
kdy by jeho pobyt na ulici pří-
mo ohrožoval zdraví či život.

Nyní můžeme pomoci ve 
výše popsané krizové situaci 
i rodiči /rodině/s dětmi.

V  Azylovém domě pro osa-
mělé rodiče s dětmi jsme vybu-
dovali krizovou místnost.

Ta může sloužit v situaci, kdy 
se rodiče s dětmi dostanou ze-
jména večer, v noci, o víkendu 
do situace, kdy se ocitnou náhle 
bez přístřeší. Je vybavena třemi 
postelemi, stolem, třemi židle-
mi a skříňkou. K dispozici je so-
ciální zařízení, sprcha, prádelna.

Velkou výhodou možnosti 
krizového ubytování je krom 
poskytnutí zázemí i  přítomnost 
zaměstnance připraveného po-
moci těmto lidem, neboť tyto 
formy pomoci se nacházejí v za-
řízení s nepřetržitým provozem.

 Bc. Jan Kalla
 ředitel ac

Před časem jsme informovali 
o sbírce víček z PET lahví, kterou 
organizuje Charita Prostějov. Ná-
pad nadchl radní Miladu Sokolo-
vou a  tak se sběrné kontejnerky 
objevily hned v pěti obchodech.

„Hodně lidí nemá možnost 
vršky nikde odevzdávat, tak 
mě napadlo jim to umožnit. 
Vyšli mi vstříc  v  několika 
obchodech, kde kontejnerky 
mohu umístit,“ řekla Sokolová 

s  tím, že zajistí i  svoz plných 
nádob.

Vršky je tak možno odevzdat 
v Hané, v Moravě, U Modrého 
lva, v potravinách  U Machalů 
v  Kostelecké ulici a  v  potravi-
nách CBA Dobrovského ulice.

Lenka Prokopová z  Chari-
ty Prostějov tuto aktivitu vítá: 
“Nejsme schopni vlastními 
silami zařídit odvoz menšího 
množství, než je 500 kilo vršků. 
Na druhou stranu je to velmi 
prospěšná věc, navíc na sběr 
nenáročná. Za výnos ze sbír-
ky nakupujeme pomůcky pro 
zdravotně znevýhodněné osoby 
a  peníze použijeme i  v  nejrůz-
nějších aktivitách, které mají 
podpořit sociální cítění v dětech 
i dospělých. “

Takže Prostějované – Sbírej-
te vršky, posloužíte dobré věci! 
 -red-

Agenda 21 v Národním domě

Obhajoba naplňování krité-
rií místní Agendy 21 proběhla 
v  Prostějově 23. 10. 2013 ve 
13.30 hod. v  přednáškovém 
sále Národního domu. 

Obhajoba probíhala podle 
programu. Aktivně se zúčast-

nili partneři Zdravého města 
Prostějov i  zástupci veřejnosti. 
Atmosféra v sále byla pracovní 
a také trochu slavnostní, neboť 
přítomní vnímali tuto akci pro 
projekt jako významnou i  dů-
ležitou.

Nový sponzor z  oblasti 
gastronomie zajistil občer-
stvení všech přítomných.

PaedDr. Alena Dvořáková, 
koordinátorka projektu 
Zdravé město Prostějov

7

Aktuální informace o Azylovém centru Prostějov

V Prostějově přibyly kontejnerky na víčka z PET lahví

Náměstkyně Alena Rašková a  radní Milada Sokolová 
instalovaly první kontejnerky
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Chybí obci peníze na ško-
lu, nové zdravotnické středisko, 
opravu chodníku nebo na odvoz 
komunálního odpadu? Nemalou 
část obecního rozpočtu lze ušet-
řit díky spolupráci s kolektivními 
systémy zabývajícími se zpětným 
odběrem vysloužilého elektrozaří-
zení. V případě světelných zdrojů, 
tedy kompaktních a  lineárních 
zářivek, výbojek a  LED zdrojů, 
to je společnost EKOLAMP. Ta se 
bezplatně o recyklaci vysloužilého 
světelného zařízení postará.

Zákon o  odpadech ukládá 
obcím povinnost postarat se 
o  komunální odpad. Zejména 
zajistit jeho sběr, svoz, třídění 
a  likvidaci. Zároveň se od obcí 
očekává předcházení vzniku zby-
tečných odpadů. V komunálním 
odpadu zbytečně končí vyslouži-
lé elektrozažízení, které je možné 
recyklovat.

Na skládkách zbytečně 
končí toxická rtuť

Podle analýzy společnosti EKO-
LAMP    domácnosti vyhazují do 
komunálního odpadu zhruba 66 
procent doma použitých a vyřaze-
ných úsporných světelných zdrojů: 
lineálních a  kompaktních zářivek, 
výbojek nebo LED světelných zdro-
jů.  „Na skládkách tak každoročně 
zbytečně končí více než tisíc tun 
směsi skla, plastů a kovů. Přitom 
85 procent těchto materiálů lze 
snadno recyklovat,“ říká Rado-
slav Chmela, zástupce společnosti 
EKOLAMP.

Nerecyklované úsporné zářivky 
navíc představují značnou ekolo-
gickou zátěž. Obsahují totiž nepa-
trné množství – do 5 mg – toxické 
rtuti, která však ve velkých obje-
mech představuje značné zdravotní 
riziko. Zejména voda je v ohrožení, 

1mg může znečistit až 20 000 litrů 
vody. „Pokud se ročně nedostane 
ke zpracování přibližně 75 kilo-
gramů rtuti z  neodevzdaných 
světelných zdrojů, je jasně vidět 
obrovské potenciální ohrožení 
živnotního prostředí,“ dodává Ra-
doslav Chmela.

Lidé jsou líní zářivky třídit
Podle průzkumu společnosti 

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

Služby zpětného odběru jsou 
přitom pro domácnosti i  obce 
poskytované zdarma. „Domác-
nosti pouze musí odnést vylou-
žilé zářivky na nejbližší sběrné 
místo, jejichž rozsáhlou sít pro-
vozuje právě EKOLAMP. Obce 

pak mohou navázat přímou spo-
lupráci s námi a my se již o svoz 
a  recyklaci postaráme zdarma,“  
vysvětluje Petr Číhal, obchodní 
manažer EKOLAMPu zodpo-
vědný za vztahy se spolupracují-
cími subjekty.

Ekolamp nabízí ekologické 
a ekonomicky výhodné řešení

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

Magistrát města Prostějova má 
malou sběrnou nádobu umístně-
nou v  Regionálním informačním 
centru na zámku. 

Sběrné dvory na ul. Anenská 
a  Průmyslová jsou dostupné jak 
občanům, tak živnostníkům pod-
nikajícím v katastru obce. 

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

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

ziskovou organizací, která byla 
v  roce 2005 založena tuzemský-
mi pobočkami společností Philips, 
OSRAM, GE  Industrial a NARVA 
B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří síť 
sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz 
použitých osvětlovacích zařízení, 
jejich zpracování včetně následného 
materiálového využití a  odstranění 
zbytkových odpadů.

Více informací na www.ekolamp.cz   

Ekologické chování se vyplácí
Sběr a recyklace vysloužilých zářivek šetří životní prostředí i náklady obce

Společnost MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s. doporu-
čuje svým odběratelům, aby 
nepodcenili zabezpečení vo-
doměrů před mrazem. Stává 
se, že zákazníci zjistí poško-
zení vodoměru až při dalším 
odečtu vody nebo i za několik 
měsíců, kdy již došlo k velkým 
škodám.

Výměna poškozeného vodo-
měru přijde odběratele přibliž-
ně na jeden tisíc pět set korun. 
Za škody na vodoměru, které 

vzniknou jeho nedostatečnou 
ochranou například mrazem, 
plně zodpovídá odběratel (dle 
zákona č. 274/ 2001 Sb. o vodo-
vodech a kanalizacích pro veřej-
nou potřebu v platném znění § 
17, odst. 2 je odběratel povinen 
umožnit provozovateli přístup 
k  vodoměru, chránit vodoměr 
před poškozením a bez zbyteč-
ného odkladu oznámit provo-
zovateli závady v měření).

Před nástupem mrazivého ob-
dobí je vhodné zkontrolovat, zda 

je vodoměr umístěn ve vytápěné 
místnosti či minimálně izolován 
například izolační vatou (ne skel-
nou) Jako tepelnou izolaci zásad-
ně nepoužívejte materiály, které 
mohou navlhnout. Pokud se 
vodoměr nachází ve vodoměr-
né šachtě, musí zákazník dbát 
na to, aby šachta byla pečlivě 
uzavřena a  její vstup zabezpe-
čen tak, aby ji nemohla zapla-
vit povrchová voda. V  zimě je 
navíc vhodné poklop šachty 
přikrýt tepelnou izolací, napří-

klad polystyrenem.   Pokud je 
vodoměr umístěn ve sklepních 
prostorách a  hrozí riziko pro-
mrzání, je vhodné snížit venti-
laci. V případě, kdy jsou odběry 
minimální nebo vůbec žádné 
např. na letních chatách je nutné 
rozvody vody úplně vypustit.

Kontrolujte svůj vodoměr 
i během roku

Velmi důležité je zapisovat si 
stav vodoměru, měsíčně nebo 

čtvrtletně. Díky tomu si odbě-
ratel může nejen kontrolovat 
správnost údajů na faktuře, ale 
hlavně tak lze odhalit potenci-
onální únik vody. Je-li odběrné 
místo vybaveno vodoměrnou 
sestavou, obsahuje uzávěr před 
a  za vodoměrem. Oba uzávěry 
je vhodné zhruba 2x ročně ně-
kolikrát nenásilně protočit, aby 
byla zachována jejich funkč-
nost. MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668, www.smv.cz

V neděli 20. 10. 2013 uspořá-
dal sbor Českobratrské církve 
evangelické v  Prostějově před-

nášku našeho předního biblisty, 
hebraisty a znalce Starého zákona 
Martina Prudkého z Evangelické 

teologické fakulty UK v Praze na 
téma Bible kralická – její příběh, 
její podoba, její význam. 

V  letošním roce si totiž připo-
mínáme 400. výročí vydání Bible 
kralické (1613). Jednalo se o  jed-
nosvazkové, bez poznámkové, po-
slední kralické vydání. Tomuto vydá-
ní předcházelo jednosvazkové vydání 
z roku 1596 a vydání Bible kralické 
v šesti svazcích – tzv. šestidílka (1579–
1594). M. Prudký zdůraznil význam 
Bible kralické jako vzor humanistické 
češtiny. Poukázal také na její kvality 
estetické, jazykové, překladatelské 
a  typografické.  Zdůrazněna byla 
i  skutečnost, že Bible kralická byla 
přeložena z  původních biblických 
jazyků – řečtiny a hebrejštiny. 

Připomenuta byla rovněž 
osobnost biskupa Jednoty bratr-

ské Jana Blahoslava (mimocho-
dem studoval na bratrské škole 
v Prostějově), který přeložil Nový 
zákon, jenž se po určité revizi stal 
součástí Bible kralické. Blahoslav 
jako znalec biblických překladů 
dal podnět k  překladu Starého 
zákona a  je autorem i překlada-
telského „manuálu“ – Gramatiky 
české. Na organizaci překladu 
Bible kralické se v počátcích po-
dílel jeho žák, prostějovský rodák 
a biskup Jednoty bratrské Ondřej 
Štefan. Z  dalších významných 
překladatelů byli připomenuti 
např. Lukáš Helic, Jiří Strejc, Mi-
kuláš Albert z Kaménka,  Izaiáš 
Cibulka,  Jan Němčanský a  Za-
chariáš Ariston. 

Pozornost byla také věnová-
na rozsáhlému poznámkovému 

aparátu Bible kralické (např. 
předmluvy, sumáře kapitol, fak-
togra� cké a jazykové poznámky, 
glosy, varianty překladů apod.).  
K  názornosti výkladu přispěly 
i ukázky z textů žalmů a z dru-
hé  knihy Mojžíšovy ( Exodus).  
Vystaven byl 3. svazek Bible kra-
lické (1582, obsahující básnické 
knihy Starého zákona).  

Podle slov Martina Prudkého je 
„Bible kralická velmi systematicky 
zpracovanou a  bohatě vybavenou 
příručkou pro další studium a prak-
tické využití Písma v životě církve.“ 
Na závěr přednášky seznámil s při-
pravovaným novým komplexním 
vydáním  šestidílky Bible kralické 
s původními poznámkami. Česká 
biblická společnost ji vydá v  roce 
2014.  Hana Bartková 

400. výročí od vydání Bible kralické bylo
připomenuto přednáškou Martina Prudkého

Ochraňte své vodoměry před mrazem
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Pomyslné milníky lidského živo-
ta jsou vždy spojovány s výjimečný-
mi či kulatými čísly – slavíme např. 
Kristova léta (33), abrahámoviny 
(50),  perlové (30) či diamantové 
svatby (60). Číslo 130 se ale v živo-
tě jediného člověka zatím zdá jako 
téměř nedostižné, a možná i proto 
si zatím žádný květnatý přívlastek 
nevysloužilo. I  přes tuto skuteč-
nost se jistě najdou příležitosti, kdy 
právě toto číslo vybízí k mírnému 
zvolnění tempa, nostalgickému 
zavzpomínání i  následné oslavě. 
A to je právě případ hlavní budovy 
naší školy, tedy ZŠ a MŠ Prostějov, 
Palackého tř. 14. 

Letos uplynulo právě 130 let od 
jejího otevření dne 25. září 1883. 
První o� ciální název naší školy 
zněl První česká šestitřídní obec-
ná škola chlapecká v  Prostějově 
a jejím prvním ředitelem byl Jan 
Kaiser. Za celou dlouhou dobu 
své existence prošla naše škola 
řadou změn, a  to nejen v názvu 
a obsazení ředitelské židle, ale pře-
devším v  organizační struktuře. 
V roce 1996 se ZŠ v Čechovicích 
stala odloučeným pracovištěm 
školy, v  roce 2004 pak přichází 
přičlenění MŠ Čechovice a  Ma-
sarykovy ZŠ na Skálově náměstí. 
Rok 2005 byl rokem připojení MŠ 
Mánesova a konečně v roce 2009 

vzala naše škola pod svá křídla 
i ZŠ Rejskovu.

Jestliže jubilant, v našem případě 
jubilantka, projde tolika záludnými 
životními křižovatkami bez ztráty 
kytičky, pak si rozhodně zaslouží 
náležitou oslavu. Tu jsme naší ško-
le dopřáli 7. 11. 2013 v důstojných 
prostorách Městského divadla 
v  Prostějově, kde se konala slav-
nostní školní akademie. Vystoupili 
na ní žáci všech věkových skupin 
naší školy, tzn. od školkáčků až po 
deváťáky, a  předvedli velice roz-
manitou škálu svých dovedností 
a  talentu – tančili, zpívali, kouzlili, 
hráli divadlo a dokonce vystoupila 
i  naše začínající rocková skupina! 
V programu se mihl i někdejší žák 
naší školy, malý Jiří Wolker, který 
byl sice současností trochu zasko-
čen, ale pohotové moderátorky mu 
vše náležitě objasnily. Podle velmi 
kladného ohlasu diváků se zdá, že 

snad každý si mezi jednotlivými 
čísly programu našel to své, které 
ho přimělo zavzpomínat, které ho 
pobavilo, potěšilo a  možná i  do-
jalo. Jestli to doopravdy bylo tak, 
pak naše vystoupení přesně splni-
lo naše očekávání. Těší nás i  fakt, 
který se zpočátku zdál být vážným 
problémem – zájem o  vstupenky 
byl takový, že jsme se obávali, aby-
chom vůbec byli s to vyhovět všem 
zájemcům. To se nakonec přece jen 
podařilo ke spokojenosti všech. Po-

tlesk byl veliký a všichni účinkující si 
ho náležitě vychutnali při závěrečné 
společné písni. 

Když ovšem potlesk dozní, 
všechno končí a začínají opět všední 
dny. Jak moc takový obyčejný škol-
ní den dokáže prozářit uznalý mail 
či vzkaz od rodičů, to snad opravdu 
dokáže ocenit pouze ten, kdo s dět-
mi celou dobu všechna vystoupení 
vymýšlí, připravuje, nacvičuje, řeší 
problémy s  kostýmy, nemocemi 
a hlavně s trémou a pocitem zodpo-
vědnosti, které se dětem na posled-
ní chvíli „snažily“ cestu k úspěchu 
ztrpčovat. Takže Vám všem, kteří 
jste si našli chviličku, abyste nás svý-
mi slovy potěšili a pochválili, velice 
děkujeme, protože to je ta pravá od-
měna, které se nám bohužel dostává 
stále méně a méně. 

Následující den 8. 11. 2013 byla 
budova naší školy na Palackého třídě 
celé odpoledne otevřena všem, kdo 

si ji chtěli přijít prohlédnout, zavzpo-
mínat a ukázat ji svým ratolestem, 
které k nám v dalších školních letech 
nastoupí. Ohlas dne otevřených 
dveří byl větší, než jsme původně 
doufali. Po celé odpoledne proudily 
školní budovou skupinky lidí, které 
se zájmem nahlížely do všech uče-
ben, v nichž naši starší žáci ochot-
ně poskytovali veškeré informace, 
o které byl zájem. V učebně výtvarné 
výchovy si pak především menší 
děti mohly vyrobit obrázek či svíčku, 
které si potom odnášely domů jako 
příslib věcí budoucích, jež je mohou 
v naší škole v budoucnu čekat. Večer 
v 18.00 hodin se dveře naší školy pro 
veřejnost zavřely a  my jsme zjistili, 
že našim žákům se v jejich nových 
rolích průvodců a hostitelů zalíbilo 
natolik, že někteří by klidně pokra-
čovali i dál. Patří jim za to obrovský 
dík, protože bez jejich ochotné prá-
ce, pomoci a  přítomnosti ve škole 
by den otevřených dveří byl jenom 
naplněním jakéhosi klišé, a ne tím 
živým organizmem, kterým škola 
odjakživa byla, je a bude.

A co přát naší škole do dalších 
let? Aby i přes svůj požehnaný věk 
zůstala stále svěží a mladá, aby Pros-
tějované měli důvod vyhledávat její 
dveře, až povedou svoje děti poprvé 
do školy.  Jana Prokopová
ZŠ a MŠ Prostějov,  Palackého tř. 14

130. výročí založení ZŠ Palackého

Transfuzní oddělení 
Nemocnice Prostějov 

pořádá pro své dárce soutěž 
o permanentky na volejbal
Transfúzní oddělení Ne-

mocnice Prostějov připravi-
lo pro dárce krve speciální 
soutěž o  permanentky na 
nadcházející extraligovou 
soutěž s VK AGEL Prostějov. 
Každý, kdo přijde až do kon-
ce roku darovat krev, bude 
zařazen do pravidelného 
slosování o  dvacet perma-
nentek na startující volejba-
lovou extraligu. 

„S  volejbalovým klubem 
jsme navázali úzkou spoluprá-
ci, která se dále úspěšně rozvíjí. 
Velmi si vážíme, že VK AGEL 
Prostějov podporuje touto for-
mou dárcovství krve a pomáhá 
nám darováním permanen-
tek získat nové dárce,“ řekl 
vedoucí lékař prostějovské-
ho transfúzního oddělení 
MUDr. Jiří Šlézar.

VK AGEL Prostějov ne-
pomáhá s  náborem nových 
dárců poprvé. Kromě per-
manentek stihnul volejbalo-
vý klub darovat už také krev. 
Na jaře letošního roku přišly 
darovat nejcennější tekutinu 

samotné volejbalistky spo-
lečně s  manažery volejbalo-
vého týmu. Hráčky během 
něj přislíbily, že nedarují 
krev naposled. 

Slosování všech dárců 
krve bude probíhat v  pravi-
delných intervalech, a  to od 
29. října až do konce roku. 
Výherci budou kontaktováni 
telefonicky. 

Dárcem krve se v  Nemoc-
nici Prostějov může stát kaž-
dý zájemce ve věku od 18 do 
60 let. Pro darování musí být 
zdravý. Zda je dárce způsobilý 
k odběru, posoudí individuál-
ně odborný zdravotnický pra-
covník přímo na transfúzním 
oddělení. Každý dárce krve 
získává navíc pracovní volno 
s náhradou mzdy, proplacené 
jízdné, lékařské vyšetření, vi-
tamíny od své zdravotní po-
jišťovny, občerstvení a  odpo-
čet ze základu daně z příjmu, 
a to za každý odběr dva tisíce 
korun.

Ing. Hana Szotkowská
tisková mluvčí skupiny AGEL

Sestřičky z Nemocnice Prostějov
vyrazily do mateřské školky naučit

děti jak si správně umývat ruce
Neustále dokola opakujete 

svému dítěti, že si má před jíd-
lem vždy umýt ruce a ono vás 
ne a ne poslechnout? Pak je tu 
pro vás dobrá zpráva! Odbor-
níci na hygienu z  Nemocnice 
Prostějov vyrazili o  jednom 
listopadovém dopoledni do 
mateřské školky na ulici Aloi-
se Krále, aby dětem zábavnou 
a  naučnou formou vysvětlili, 
proč je důležité si pravidelně 
mýt své ruce. 

Viry a bakterie jsou praktic-
ky všude. Stačí vzít někde za 
kliku, chytit se tyče v  autobu-
se, zmáčknout tlačítko výtahu 
nebo si s někým potřást rukou. 
Nejrůznějšími onemocnění-
mi jsou o  to více ohroženy 
malé děti, které hygienu často 
podceňují.   „Dětem jsme vy-
světlovali, proč je důležité si 
pravidelně mýt své ruce a  co 
vše jim hrozí v případech, když 
budou hygienu rukou zanedbá-
vat – to vše naučnou, ale záro-
veň zábavnou formou. Naučili 
jsme je také, co je to dezinfekce 
a  kdy se musí používat. Akce 
byla pořádaná v rámci projektu 

WHO (Světové zdravotnické or-
ganizace) – Zachraňme životy, 
mějme čisté ruce. Tato školka už 
je v letošním roce třetí, ve které 
akce proběhla,“ popisuje vrch-
ní sestra dětského oddělení 
Nemocnice Prostějov Jitka 
Voříšková s  tím, že pro děti 
měl tým zdravotníků připra-
ven také sadu � lmových uká-
zek účinků bacilů. Na závěr si 
pak děti budou, ověřily pomocí 
speciální lampy, zda se nau-
čily své ruce mýt správně. Na 
ručičky si nastříkaly speciální 
roztok. Neumytá místa se pod 

lampou projevily odlišně od 
umytých. 

Mytí a  dezinfekce rukou patří 
mezi nejjednodušší způsoby, jak 
zabránit vzniku a  šíření infekcí. 
Přestože si mnozí z  nás myslí, 
že mytí rukou není žádná věda, 
každoroční testy dokazují, že tak 
běžný úkon, jakým je mytí rukou, 
zvládá správně jen málokdo. I pro-
to nemocnice skupiny AGEL kaž-
doročně pořádají akce, zaměřené 
na správnou techniku mytí rukou. 
Mnozí účastníci těchto akcí jen 
zírají, když pod UV lampou nalez-
nou světlá neumytá místa.  -hs-
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RADNIČNÍ
   LISTY

Letos už počtrnácté vyrazí na 
svou tour tradiční Coca-Cola 
Vánoční kamion. S  oblíbenou 
písní „Vánoce jsou tady“ přiveze 
radost a sváteční pohodu do cel-
kem 46 měst České republiky.

Posláním Coca-Cola Vánoční-
ho kamionu je kromě přinášení 
radosti a  navozování sváteční at-
mosféry také podpora místních 
komunit a  charitativních orga-
nizací. I  letos se budou prodávat 
vybrané suvenýry a výtěžek bude 
věnován na podporu dobročin-
ných aktivit v daném městě. Vždy 
po ukončení prodeje předá mode-
rátor symbolický šek zástupcům 
vybrané instituce.

„Coca-Cola Vánoční kamion se 
po čtrnácti letech stal již vítanou 
tradicí, lidé nás oslovují a přejí si, 
abychom zavítali právě do jejich 
města. Rozhodli jsme se proto le-
tos rozšířit počet zastávek na 46, 
abychom tak udělali radost ještě 
více lidem. My sami se radujeme, 
když vidíme, s jakým zájmem nás 
obyvatelé měst vítají,“ uvedl Jakub 
Loos, manažer projektu a  dodá-
vá: „I tento rok jsme ve spolupráci 
s městy pečlivě vybrali organizace, 
které v rámci této akce podpoříme.“ 

Součástí svátečně laděného 
programu je mimo jiné i speciální 
tanec pro děti doprovázející píseň 
„Vánoce jsou tady“. Ten ratolesti 
zabaví a  zároveň zahřeje během 
odpoledne. Děti mají možnost na-
učit se choreogra� i od Santových 
pomocníků – vánočních skřítků.

Příběh Coca-Cola Vánoční tour 
je v každém městě stejný. Program 
začíná v 16:00, kdy moderátor učí 
děti speciální tanec, aby společně 
v 16:30 uvítali Santa Clause a jeho 
Coca-Cola Vánoční kamion. Závěr 
celé akce je plánován na 18:00, kdy 
se návštěvníci se Santou rozloučí 

a vyprovodí ho na cestu do dalšího 
města, aby mohl rozdávat vánoční 
atmosféru a radost také ostatním.

Pro ty, kteří se nebudou moci 
přijít podívat na Coca-Cola Vánoční 
kamion, je připravena internetová 
stránka www.vanocnikamion.cz., 
na níž může každý sledovat puto-
vání kamionu po České republice 
spolu s  fotogra� emi z míst, které 
již navštívil. Informace budou také 
průběžně zveřejňovány  na fan 
page Coca-Cola Vánoční kamion 
na Facebooku.

-PR- Akce probíhá ve 
spolupráci s městem Prostějovem

Informace

Na úterý 22. října připravilo 
Městské divadlo Prostějov 2. 
abonentní koncert.  Jednalo se 
už o tradiční vystoupení Morav-
ské � lharmonie Olomouc, ten-
tokrát  u příležitosti  95. výročí 
vzniku samostatného českoslo-
venského státu. 

Kdysi Moravská filharmonie 
Olomouc koncertovala v  Prostě-
jově   v  rámci koncertního cyklu 
několikrát za koncertní sezónu. 
V posledních letech už je to bohužel 
jen jedenkrát v roce, a tak příležitost 
poslechnout si vážnou hudbu v po-
dání známého tělesa je v Prostějově 
docela vzácností. V  úterý  to bylo 
již tradičně  při příležitosti státního 
svátku připomínajícího  vznik  Čes-
koslovenska.   Na úvod zazněla, jak je 
při tomto významném dni obvyklé, 
Česká státní hymna.  Je to vždy úžas-
ný zážitek, poslechnout či přímo pro-
žít si naši krásnou hymnu v podání 
takového tělesa, jakým je Moravské 
filharmonie Olomouc. Domnívám 
se však, že při takové příležitosti jako 
je výročí vzniku samostatného Čes-
koslovenska by se slušelo uvést celou 
československou hymnu. 

V první části koncertu uvedla 
Moravská � lharmonie koncert  
pro housle, violoncello a orchestr 

A  moll od Johannese Brahmse. 
Jako sólisté vystoupili slovenští 
umělci Juraj Čižmarovič – housle 
a  Eugen Prochác – violoncello.  
Bylo opravdovou lahůdkou se za-
poslouchat do krásné Brahmsovy 
hudby a zejména sólových partů.  

Po přestávce uvedl ansám-
bl Moravské � lharmonie pod  
výborným  vedením dirigenta 
Petra Vronského  světově pro-
slulou Dvořákovu Symfonii č. 9 
E moll „Z  nového světa“, ( jejíž 
nahrávku vzal  Neil Armstrong 
s sebou v APOLLU 11 na měsíc).  
Bylo úžasné se zaposlouchat do 
této nádherné  symfonie, kterou 
Antonín Dvořák složil za svého 
pobytu v  Americe.  Je to snad 
nejvýznamnější Dvořákovo dílo, 
které můžeme zařadit k vrcholu 
hudebního romantismu, jakož 
i k nejvýznamnějším dílům svě-
tové symfonické tvorby. Vnímal 
jsem mistrovství dirigenta Petra 
Vronského, jakož i  jednotlivá 
sóla ať už � étny, klarinety, hoboj, 
pozouny  atd.  Prostě řečeno nád-
herný večer. Ale bylo zde i jedno 
„faux paux“  a sice to, že neznalí 
návštěvníci koncertu odměňova-
li umělce potleskem i po jednot-
livých částech. Poněkud jsme se 

jako tradiční návštěvníci koncer-
tů za tento „trapas“ styděli, když 
nakonec dirigent po první části 
Novosvětské musel velice taktně 
upozornit, že chceme-li odměnit 
orchestr potleskem, abychom si 
to nechali až po závěrečné čás-
ti…   Tato neznalost části  publika 
nechala na jinak nádherném zá-
žitku přece jen malý  stín….  

S přáteli u kávy v kavárně Ná-
rodního domu jsme pak ještě 
chvíli vzpomínali na výuku hu-
dební výchovy nebo výchovné 
koncerty,  kdy  kromě prostějov-
ských muzikantů nás do tajů hud-
by zasvěcovali  i renomovaní diri-
genti a hudebníci. To nám myslím 
v  dnešní společnosti šetřící na 
kultuře a výchově mladé generace 
k povědomí nejen o hudbě, umě-
ní a etice  velice chybí…..

Necelé dva týdny na to  se 
v  pondělí  4. listopadu konal 
v  divadelním sále  3. abonentní 
koncert. Tentokrát se jednalo 
o koncert komorní, kdy vystou-
pili umělci Terezie Fialová – kla-
vír a Jiří Bárta – violoncello.  Také 
publikum bylo víceméně komor-
ní, neboť divadelní sál byl zapl-
něn snad z jedné třetiny. Možná 
to bylo i tím,  že  se na tento kon-

cert   už  vstupenky nerozdávaly,  
ale mezi posluchači byli stálí abo-
nenti či řádně platící posluchači.  
Vzhledem k tomu, že se jednalo 
o  komorní koncert, usedli jsme 
tentokrát to předních řad,  aby-
chom si mohli doslova vychutnat  
nejen  krásu hudby, ale současně 
si prožít úžasné a procítěné po-
dání obou umělců. Dobře jsme 
udělali.  Mladá a  proč neříct 
i  velice pěkná pianistka Terezie 
Fialová přednesla klavírní party 
s  úžasnou lehkostí a  bravurou 
a  Jiří Bárta předvedl poslucha-
čům  něco, co se málo kdy zažije.  
A  tak jsem střídavě zavíral oči, 
abych v  klidu vnímal nádhe-
ru hudby světových skladatelů 
Dvořáka, Čajkovského, Griega 
a naopak otevřenýma očima pro 
změnu úžasnou techniku prove-
dených skladeb v  podání obou 
umělců.  V životě jsem navštívil 

mnoho krásných koncertů, ale 
z komorního koncertu jsem s ta-
kovým nadšením odcházel snad 
poprvé. 

Jiří Bárta se v průběhu koncer-
tu ukázal  i jako „šprýmař“  -  to 
když mu při  provedení , mimo 
program ohlášené skladbě Anto-
nína Dvořáka – koncert A dur pro 
violoncello a klavír, praskla struna. 
Předvedl nám i  s  patřičným ko-
mentářem,  jak se dá struna  rych-
le  vyměnit a pokračovat v dalším 
koncertu.

Oba umělci sklidili zasloužený 
bouřlivý potlesk s  provoláním 
BRAVO a „standing  ovation“ což 
se v Prostějově při koncertech až 
tak často nevidí…..

Takže na závěr patří ještě podě-
kování i Městskému divadlu Pros-
tějov za šťastnou ruku při výběru 
umělců do cyklu abonentních 
koncertů. Václav Adam

Zážitek z koncertu

Pokrytí WiFi signálem 
má od poloviny listopadu 
Městské divadlo v  Pros-
tějově. Prvním impulsem 
byla nutnost technicky 
vyřešit ne zcela spolehlivé 
bezdrátové připojení na 
internet pro divadelní po-
kladnu. Spojení vzduchem 
často vypadávalo a  pro 
provoz pokladny to byl 
opravdu velký problém. 

„Najít cestu pro dráty 
byl nelehký úkol jak pro 
technické pracovníky di-
vadla, tak pro externího 
IT pracovníka Jaroslava 
Vychodila. Nakonec se na-
šly skulinky sklepem a pů-
dou s  veškerým respektem 
k  historické budově a  po-
kladní Věra Janálová se už 
nemusí obávat, že prodej 
vstupenek zákazníkům 
zkomplikuje výpadek při-
pojení na internet,“ infor-
movala ředitelka divadla 
Jana Maršálková. „A  když 
už se našla cesta pro dráty, 
rozhodli jsme se, že zajistí-
me pokrytí WiFi signálem 
v zákulisí divadla,“ doplni-
la ředitelka.

Spokojenost vyjádřil také 
technik František Tabery, který 
má v Městském divadle na sta-
rosti informační technologie: 
„Možnost připojit se na inter-
net je určitě bezvadná služba 
pro členy hostujících souborů. 
Ale i  my, pracovníci divadla, 
tuto možnost vítáme. Mám 
na starosti webové stránky 
divadla a mohu tak pohodlně 
a pružně aktualizovat informa-
ce pro naše diváky.“

Signál má pochopitelně 
částečný přesah i  do diva-
delního sálu, síť však není 
veřejná a  je zabezpečená 
heslem. „Diváci v  hledišti 
určitě nehledají připojení 
na internet, ale těší se na di-
vadelní zážitky. A těch bude 
i  v  příštím roce plno – pro 
děti a  rodiče, pro seniory, 
na své si přijdou i milovníci 
baletu,“ slíbila Jana Maršál-
ková. -mar-

WiFi - nový vítr WiFi - nový vítr WiFi - nový vítr 
v prostějovském divadle v prostějovském divadle v prostějovském divadle Vánoce jsou tady!

Coca-Cola Vánoční kamion opět vyráží do českých měst
Do Prostějova dorazí kamion 20. 12. 2013
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RADNIČNÍ
   LISTY

O tom, že v Drahanech vzni-
ká a roste nové muzeum, už jste 
v tomto časopise četli před časem. 
To je možné jen díky množství 
podporovatelů. Ten přidá ruku 
k  dílu, ten pomůže � nančně či 
materiálem a pak se dílo podaří. 
Ale to, co dělá muzeum muzeem, 
jsou výstavní předměty.

A  proto se obracíme na vás, 
občany Prostějova, města, kde ješ-
tě v okrajových částech je spousta 
domů a domků, kde třebas před 
léty měli živnost vaši  prarodiče či 
příbuzní anebo jen ti, kteří dům 
vlastnili před léty. „Naše muzeum 
se specializuje mimo jiné i na pre-

zentaci řemesel. A  tak hledáme 
jakékoli zbytky řemeslných dílen, 
obchůdků, živností, spojených 
s  každodenním životem města 
i vesnice. Možná právě u vás za-
vazí staré kupecké regály, pulty, 
možná právě na vaší půdě jsou 
zbytky zámečnické dílny, staré 
mlékárny, zbytky po modistce či 
hodináři, verpánek či obuvnický 
šicí stroj, zbytky po pekaři či cuk-
ráři,“ apeluje na majitele starých 
půd,“ kurátor Muzea Drahanské 
vrchoviny Pavel Moš. 

Podle něj se nejobtížněji shání 
právě ty nejběžnější drobnosti. 
„Do jinak kompletní prvorepub-

likové o� cíny hledáme například 
holicí štětku, nebo ke krejčímu 
starý jehelníček. Takové věci tře-
ba pro leckoho nemají žádnou 
cenu, ale v našem muzeu všech-
ny ožijí novým životem a přiblíží 
návštěvníkům běžná řemesla 
tak, jak byla obvyklá mezi  dvě-
ma světovými válkami.

Pokud byste měli doma něco, 
co byste chtěli muzeu darovat, 
Obraťte se prosím na adresu 
Muzeum Drahanské vrchoviny, 
Drahany 176, nebo na telefon 
723 223 869, nebo napište na 
email pavel.mos@muzeumdra-
hanska.cz .  -mdv,ič-

Informace

Reálné gymnázium a základní škola
města Prostějova, Studentská ul. 2

Studentská 4/2 • 796 01 Prostějov • 582 301 411
rgazs@rg.prostejov.cz • www.rg.prostejov.cz 

Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc
Reálné gymnázium je součástí školy Reálné gymnázium a  zá-

kladní škola města Prostějova, Studentská ul. 2. V současné době má 
10 tříd. Výuka probíhá denní formou ve dvou studijních oborech:

79-41-K/41 Gymnázium, 4leté studium
79-41-K/61 Gymnázium, 6leté studium
Studium je ukončeno maturitní zkouškou, jejíž společná část je 

tvořena povinně zkouškami z českého jazyka a literatury a dále z ci-
zího jazyka nebo matematiky. Pro� lová (školní) část se skládá z ústní 
zkoušky z dalších volitelných předmětů, které lze vybrat z širokého 
spektra nabídky. Jedním z  těchto předmětů je povinně matemati-
ka. Ve školním vzdělávacím programu je posílena výuka výpočetní 
techniky a přírodovědných předmětů, v dostatečném rozsahu je však 
zajištěna i výuka ostatních předmětů. Již druhým rokem byl mezi ně 
zařazen nový předmět Základy komunikace, ve kterém si maturanti 
prakticky osvojují zásady společenského styku, vystupování na veřej-
nosti či přípravy na pracovní pohovor.

Reálné gymnázium prezentuje svou odbornost a úspěchy pravidel-
ně na přehlídce středních škol, která se v tomto roce koná 13. 11. 2013 
v KaSC. Srdečně zveme zájemce o studium také na Den otevřených 
dveří, který proběhne 4. 12. 2013.

Matematiky se nebojíme!
V současné době se na Reálném gymnáziu vyučuje podle vzdělá-

vacího programu Přírodní vědy pro 21. století. Součástí tohoto vzdě-
lávacího programu je i povinná pro� lová ústní zkouška z matematiky. 
V uplynulém školním roce státní (společnou) část maturitní zkoušky 
skládalo všech 52 maturantů a všichni uspěli v didaktických testech 
i v písemných pracích z českého jazyka, cizích jazyků a matematiky. 
Vzhledem k povinné ústní zkoušce z matematiky v pro� lové části si 
také většina z nich (71%) volila didaktický test z matematiky ve státní 
části zkoušky. Průměrný percentil z této zkoušky ve výši 84 v rámci 
celé ČR opravňuje vedení školy k mírnému optimismu a k potvrze-
ní toho, že matematika a povinná maturitní zkouška z ní není něco, 
čeho by bylo potřeba se obávat. Ve státní části pak před matematikou 
dalo přednost 16 studentů anglickému jazyku a jedna studentka jazy-
ku německému. Rovněž tito studenti zvládli státní maturitní zkoušku 
úspěšně. 

V rámci pro� lové (školní) části maturitní zkoušky pak všichni stu-
denti uspěli v ústní zkoušce z matematiky. Potvrzuje se tak, že syste-
matickou a poctivou 4letou, resp. 6letou přípravou lze projít úskalími 
středoškolské matematiky bez problémů.

Šestileté všeobecné gymnázium, které naše škola nabízí pro žáky 
vycházející ze sedmých tříd ZŠ, je v regionu do jisté míry ojedinělé. Pro 
mnohé žáky a jejich rodiče může představovat zajímavou alternativu 
výběru mezi osmiletým a šestiletým studiem. Pro řadu talentovaných 
žáků 5. tříd může totiž odložení nástupu na střední školu o dva roky 
výrazně přispět ke snadnějšímu a především úspěšnějšímu zvládnutí 
větších nároků, které přirozeně studium na gymnáziu přináší.

Drahanské muzeum volá o pomoc

Finové na Střední škole 
designu a módy

V  rámci programu Leonar-
do Mobility zavítali na Střední 
školu designu a  módy v  Pros-
tějově ve dnech 4. – 6 .11. 2013  
hosté z Finska. Školu navštívili 

dva učitelé. Paní Mariita Savo-
lainen, odbornice zaměřená na 
konstrukci střihů a  hotovení 
oděvů, pan Jaako Halmekoski, 
který je specialistou na web-

-design. Doprovodili zde své 
dvě studentky. Jednou z nich je 
Ojala Anni-Siina, druhou pak 
So� ja Tikkanen, které stráví 
na škole celý měsíc. Zapojí se 
zde do výuky, během níž budou 
zpracovávat projekt připravený 
školou.

Oba učitelé měli možnost po-
rovnat způsob výuky svých před-
mětů ve Finsku a v České repub-
lice, prodiskutovat s vyučujícími 
metody, postupy a  technologie. 
Součástí jejich programu byla 
i  návštěva � rmy Koutný spol. 
s.r.o., prohlídka historického cen-
tra Olomouce, Národního domu 
v Prostějově a prostějovské rad-
nice. -aš-

Expozice domáckého krejčovství

Fotografií se vracíme k  jedné 
z  nejúspěšnějších sportovních akcí, 
které letos proběhly za finanční spo-
luúčasti města Prostějova. Červnová 
Tour Nordic Walking 2013 přilákala 
do Kolářových sadů více než tři sta 
zájemců všech věkových kategorií, 
kteří si přišli vyzkoušet jednu z nejú-
činnějších pohybových aktivit - chůzi 
se speciálními holemi. Díky projektu 
Zdravého města Prostějov získal 
nordic walking v  našem městě za 
poslední dva roky značnou oblibu 
a provozuje jej čím dál víc lidí včet-
ně seniorů se zdravotními potížemi. 
Cílem “tour”, kterou letos již potřetí 
pořádalo občanské sdružení Nordic 
Walking Live pod záštitou Minister-
stva zdravotnictví ČR a ve spolupráci 
s firmou Birki, je popularizovat nor-
dic walking jako aktivitu, která při 
pravidelném provozování dokáže 
pomáhat při prevenci a zmírňování 
zdravotních potíží, snižování nad-
váhy a zvyšování kondice.  -les-

Nordic walkingNordic walkingNordic walkingNordic walkingNordic walkingNordic walking
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V pondělí 21. října 2013 obdr-
želo město návrhy smluv o  po-
skytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR 
v  rámci Operačního programu 
Životní prostředí na provedení 

energeticky úsporných opatření 
na budovách mateřských škol 
Šárka a Husovo náměstí. Radní 
na své schůzi o den později na-
vrhli zastupitelstvu schválit při-
jetí dotace.

Na realizaci zateplení budovy 
MŠ Šárka získalo město dotaci ve 
výši cca 1,3 milionu, na MŠ Hu-
sovo náměstí bezmála 2,5 milionů 
korun. Podstatná část � nanční 
podpory je tvořena příspěvkem 

z  Fondu soudržnosti Evropské 
unie, část ze Státního fondu život-
ního prostředí České republiky. 

Dle platných právních směrnic je 
o přijetí dotace městem Prostějovem 
oprávněno rozhodnout zastupitel-

stvo města. Smlouva bude předlože-
na ke schválení zastupitelstvu města 
na jeho zasedání dne 5. listopadu 
2013. Mgr. Jana Gáborová, 

mluvčí Magistrátu 
města Prostějova 

Máte problém s  dluhy? 
Chcete podat návrh na osob-
ní oddlužení? Potřebujete 
vědět, jaká je výše exekučně 
nezabavitelného minima? 
Chcete se bránit proti neo-
právněné exekuci? Na tyto 
i  další otázky vám odpoví 
pracovníci olomoucké po-
bočky organizace Člověk 
v tísni o.p.s., která 9. prosin-
ce pořádá Den otevřených 
dveří. 

Své brány otevřou praco-
viště v  Olomouci (Litovelská 
14), Přerově (Komenského 
15) i  Prostějově (Rostislavo-
va 26). „Hlavním tématem, 
o  kterém se chceme s  lidmi 
bavit, budou dluhy. Právě ty 
totiž patří mezi nejčastější 
problémy, se kterými se na 
nás lidé obracejí,“ říká Ri-
chard Kořínek, ředitel olo-
moucké pobočky organizace 
Člověk v  tísni. Součástí Dne 
otevřených dveří proto bude 
blesková dluhová poradna, 
která nabídne odpovědi na 
všechny otázky, které se této 
problematiky týkají. V přípa-

dě zájmu o hlubší spolupráci 
pak bude možné přímo na 
místě domluvit standardní 
schůzku s  dluhovým porad-
cem.

Kromě bleskové dluhové 
poradny čeká na návštěvníky 
i  promítání dokumentárních 
� lmů, pocházející většinou 
z produkce festivalu Jeden svět. 
„Těšit se můžete např. na Šitkre-
dit, � lm pojednávající o  tom, 
jak jednoduše lze spadnout do 
dluhové pasti, Šmejdy, doku-
ment o teroru, kterému čelí se-
nioři během tzv. předváděcích 
akcí, nebo na � lm Epicentrum, 
který pojednává o vzniku orga-
nizace Člověk v  tísni,“ dodává 
Richard Kořínek. 

Během odpoledne dále 
představí pracovníci organiza-
ce veškeré služby, které nabízejí 
lidem, kteří se ocitli v tíživé ži-
votní situaci. Samozřejmostí je 
i  malé občerstvení, o  které se 
postarají sami pracovníci or-
ganizace. „Přijďte zjistit, s  čím 
vším vám můžeme pomoci. 
Těšíme se na vás,“ zve Richard 
Kořínek. -pak-

Město získalo dotace na zateplení dvou mateřských škol

12121212121212

Místo dárků exekuce? 
Poradíme vám, jak na dluhy…

Město připravuje zadávací 
řízení na zajištění péče 

o zatoulané psy 
Radní se na poslední 

schůzi zabývali nabíd-
kou provozovatele útulku 
ve Slezských Pavlovicích 
k  umístění odchycených 
psů. Útulek nabídl měs-
tu umístění zatoulaného 
psa za jednorázový popla-
tek 5.000 korun s  tím, že 
v  ceně je zahrnuta doprava 
zvířete do zařízení, veteri-
nární prohlídka, zveřejně-
ní na webových stránkách 
a umístění až do doby osvo-
jení novým majitelem. 

Do konce tohoto roku má 
město uzavřenou smlouvu 
na umístění odchycených 
psů s  útulkem Voříšek 
v  Čechách pod Kosířem. 
„Za umístěné psy je place-
na měsíčně paušální částka 
39 tisíc korun bez ohledu 
na počet umístěných a nově 
odchycených psů,“ uvedla 
Ivana Hemerková, náměst-
kyně primátora. V loňském 

roce bylo v  tomto útulku 
umístěno 120, letos zatím 
75 psů. „Průměrně je kaž-
dý měsíc odchyceno v Pro-
stějově asi 9 zatoulaných 
pejsků, řešení jednorázo-
vým poplatkem za jedno-
ho psa by tak stálo město 
více finančních prostřed-
ků. Problematickým se jeví 
také vzdálenost Slezských 
Pavlovic od Prostějova. Ma-
jitel by si pro zatoulaného 
psa musel jet 120 kilome-
trů,“ vysvětlila Ivana He-
merková.

Město v těchto dnech při-
pravuje vypsání veřejného 
zadávacího řízení na zajiš-
tění péče o  zatoulané psy 
v  roce 2014. V  jeho rámci 
bude k  předložení nabídky 
osloven i  psí útulek ve Slez-
ských Pavlovicích. 

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Vyjadřujeme poděkování 
městu Prostějovu za pří-
spěvek 5.000,-Kč na činnost 
hádankářsko-křížovkářské-
mu kroužku Hanáci. Ten-
to příspěvek nám umožnil 
uspořádat v  Prostějově vel-
ký řešitelský přebor, zařa-
zený do celostátní Grand 
Prix v řešení logických úloh, 
křížovek a  hádanek. Dále 
umožnil účast na řešitel-
ských přeborech v  rámci 
celé České republiky, kde 
jsme svými úspěchy šířili 
věhlas rodného města Pro-
stějov. 

Také pro příští rok chce-
me v  této činnosti pokra-
čovat, v  křížovkářské části 
bude vyzvednuto výročí 100 
let od postavení prostějov-
ské radnice.

Přeborů se účastní řada 
řešitelů z celé republiky a ře-
šené práce jsou zveřejňovány 
v celostátních publikacích.

Ing. Bohdan Kousal
předseda kroužku Hanáci

Evid. č. 604/13 (Prodigy) – pes, bígl, odchy-
cen v lesoparku Hloučela

Evid. č. 583/13 (Nigel) – pes, kříženec, od-
chycen na ul. Jana Zrzavého

Evid. č. 584/13 (Jony) – pes, zlatý retrívr, odchy-
cena na ul. Jungmannova

Přehled odchycených psů v Prostějově, které je možné si osvojit
Voříšek - útulek pro psy, adresa: Samota 133, 798 58, Čechy pod Kosířem. Telefon: +420 776 189 235 E-mail: info@vorisek.org, webové stránky: http://www.vorisek.org/

Poděkování Poděkování Poděkování Poděkování Poděkování Poděkování 
městu Prostějovměstu Prostějovměstu Prostějov



13

w
w

w.prostejov.eu

ww
w

w.prostejeje ov.eu

RADNIČNÍ
   LISTYw

w
w.prostejov.eu

ww
w

w.prostejeje ov.eu

RADNIČNÍ
   LISTYInformace

13131313131313

Kancelářské prostory muzea 
v domě na náměstí T. G. Masary-
ka č. 2 prošly v  letech 1988–1991 
rekonstrukcí. V  letech 1998–1999 
proběhly zásadní opravy také ve 
výstavní budově na náměstí T. G. 
Masaryka č. 1 – byla provedena 
nová elektroinstalace, ústřední ply-
nové vytápění zajišťující celoroční 
provoz a instalace zabezpečovacích 
systémů proti požáru a  vniknutí. 
Roku 2000 vznikly nové expozice 
Život a dílo Jiřího Wolkera (autorka 
PhDr. M. Dokoupilová), Hodiny 
a hodinky (autor K. Hošek), roku 
2004 byla reinstalována expozice 
Geologie a paleontologie Prostějov-
ska z roku 1995 (autorka RNDr. V. 
Jašková) a  otevřena nová dlouho-
dobá výstava Haná Jana Zbořila, 
sběratele a učitele (autorka PhDr. A. 
Prudká). Po rozsáhlé rekonstrukci 
zprovoznilo muzeum v únoru 2004 
pro výstavní účely prostory dvou 
budov bývalého židovského ghetta 
v ulici Uprkova 18 a Hradební 23, 
které získalo roku 1994, dnes nazý-
vané Špalíček.

Od 1. ledna 2003 je Muzeum 
Prostějovska v  Prostějově příspěv-
kovou organizací Olomouckého 
kraje. K  roku 2012 vykazuje ko-

lem 279 tisíc evidenčních jednotek 
sbírkových předmětů nebo jejich 
souborů. Nejrozsáhlejšími sbírkami 
muzea jsou archeologické a  náro-
dopisné kolekce (celé kroje a jejich 
součásti, např. úvodnice, oplečí, šát-
ky, košile, límečky, dále tašky, výšiv-
ky, skříňkové obrazy, lidový náby-
tek, obrázky na skle, lidové plastiky, 
nástroje, majolika, knoflíky). Histo-
rické sbírky se člení na cechovní pa-
mátky, prapory, zbraně a militária, 
numismatiku, medaile, pečetidla, 
fotografie, mapy a plány, písemnosti 
a tisky, střelecké terče, míry a váhy. 
Umělecké sbírky zahrnují obrazy, 
grafiku, kresby a plastiky, sbírky uži-
tého umění, sklo, porcelán, kameni-
nu, hliněné předměty, stavebniny, 
zvony, hodiny, řezby, mosaz, cín, 
drahé kovy, slonovinu, železo a ná-
bytek. Nejvýznamnější částí sbírky 
Literární památky je pozůstalost 
Jiřího Wolkera (1900–1924), ale 
sbírka obsahuje např. část kores-
pondence dalšího prostějovského 
rodáka, dramatika Maxe Zweiga 
(1892–1992), materiály k  prostě-
jovskému divadelnictví (Divadlo 
Hanácké obce, Lidové divadlo, Ha-
Divadlo), národopisné písemnosti 
a  kresby (Jan Zbořil, Jan Poláček, 

Josef Sedláček), hudebniny Ezechi-
ela a  Vladimíra Ambrosových, 
materiály k  pobytu Petra Bezruče 
v Kostelci n. H. a soubor materiálů 
k dějinám pěveckého spolku Orlice. 
Přírodovědné sbírky se člení na vše-
obecnou geologii, mineralogii, pe-
trografii, paleontologii a  botaniku. 
Součástí rozsáhlé muzejní knihov-
ny s asi 25 tisíci svazky je také sbírka 
2400 kramářských písní z  období 
od konce 17. do počátku 20. století 
a kolem 1500 starých tisků, včetně 
několika, které v 16. století vytiskli 
prostějovští knihtiskaři.

Výstavní plocha muzea včetně 
poboček je v  současnosti asi 1000 
m2, z  toho polovinu zabírají stálé 
expozice. Od 50. let vybudovalo 
a obnovilo muzeum postupně více 
než 20 expozic. K těm nejnovějším 
patří dvě stálé výstavy situované na 
Špalíčku s názvy „Edmund Husserl. 
Život a dílo“ (3. 11. 2011, autor Prof. 
PhDr. Ivan Blecha, CSc. z katedry 
filozofie FF UP Olomouc), „Z pro-
stějovského ghetta“ (3. 11. 2011, 
autorka PhDr. Marie Dokoupilová, 
v rozšířené podobě od 13. 2. 2013 
přechodně vystaveno v  Olomouci 
a od 5. 3. 2013 v Prostějově) a arche-
ologická expozice „Za tajemstvím 

střepu“ (14. 2. 2013, autorka Mgr. 
Blanka Veselá). V  současnosti se 
připravuje expozice historie. 

Od ledna 2013 se s  muzeem 
sloučila Lidová hvězdárna, která 
se stala jedním z  jeho oddělení. 
Roku 2012 muzeum uspořádalo 
25 výstav, z toho 20 v muzeu a ve 
Špalíčku a  pět putovních mimo 
muzeum – v  Muzeu Vyškovska, 
na zámku Plumlov, v ZŠ Melantri-
chova Prostějov, na Obecním úřadě 
Vrbátky a ve Vlastivědném muzeu 

v Kyjově. Muzeum navštívilo 7142 
osob, z toho víc než 5000 byli účast-
níci specializovaných programů pro 
školy a 1100 návštěvníků kulturně 
výchovných akcí, především ver-
nisáží, doprovodných akcí k výsta-
vám a muzejních nocí. Instituce za-
městnává 28 zaměstnanců; z nich je 
devět odborných pracovníků, kteří 
mají na starosti správu a  evidenci 
sbírek, a dvě konzervátorky.

PhDr. Marie Dokoupilová, Mu-
zeum Prostějovska v Prostějově, p. 

Umělecká hodnota nové radnice
Věnujme se nejprve radniční-

mu exteriéru.
V přízemí vlevo od věže je mo-

numentální vstup, lemovaný po-
losloupy s nadpražím, zdobeným 
reliéfem ženské postavy Spravedl-
nosti, s  dekorativními výplněmi 
a se zalamovanou římsou. Po stra-
nách zaoblený arkýř na věžním 
tělese probíhá přes druhé a  třetí 
podlaží a  je zakončen balkónem 
s ozdobným kovovým zábradlím. 
Vysoká okna v  arkýři jsou od-
dělena polosloupy. Druhý arkýř 
s balkonem a bohatou sochařskou 
výzdobou vystupuje ve druhém 
podlaží v rozmezí druhé až čtvr-
té okenní osy. Figurální výzdoba 
balkonu zdůrazňuje propojení 
rodinné výchovy se vzděláním. 
Symbolizují jej na jedné straně 
žena,

nesoucí pochodeň a  matka, 
objímající děti na straně druhé. 
Na fasádě se projevují vysoká okna 
hlavního zasedacího sálu. 

Arkýř je završen trojúhelníko-
vým štítem s  nápisem: „SVOR-
NOSTÍ MALÉ OBCE VZKVÉ-
TAJÍ / NESVORNOSTÍ VELKÉ 
OBCE HYNOU“. Štít zdobí deko-
rativní vázy a ve vrcholu dvě orlice-
-symboly města. Okna jsou výraz-
ně vertikálně členěna, v  přízemí 
mají ozdobné kovové ohrádky. 

V  přízemí je na pravé straně 
mezi okny umístěna pamětní des-

ka stavitele Matěje Rejska s reliéfem 
jeho polopostavy, na straně levé 
reliéfní pamětní deska Edmunda 
Husserla. 

Dvorní fasády jsou méně 
zdobné, členěny jsou především 
geometrickými tvary. Dvorní kří-
dlo má suterén a čtyři podlaží. Na 
západní straně vystupuje o jedno 
podlaží nižší rizalit a vstupní scho-
diště, fasáda je ukončena segmen-
tovým štítem. V rohu mezi hlav-
ním traktem a dvorním křídlem 
je sloupový portikus čtvrtkruho-
vého půdorysu, nesený kanelo-
vanými sloupy, nad ním je terasa 
s balustrádou a vázami, pokraču-
jící nad sousední přízemní část 
objektu na východní a jižní straně 
dvora. Celkový dojem je poně-
kud rozpačitý, což způsobuje užití 
konzervativního historizujícího 
stylu v často nevhodně zvoleném 
měřítku.    

O to více bychom se měli zabý-
vat výzdobou interiéru. Ten ve své 
bohatosti a  možná až okázalosti 
měl vyjadřovat ekonomickou sílu 
a vyspělost města. Co se týče slo-
hu, můžeme opět konstatovat jeho 
nejednotnost, použity jsou prvky 
neorenesanční, ale i  secesní. Ob-
zvláště pozoruhodné jsou mosaz-
né tepané kandelábry, výrobky fir-
my Vulkania, která se uplatnila i při 
stavbě Národního domu. Autorem 
nákresu pro štukovou a dekorativ-

ní výzdobu byl Karel Hugo Kepka, 
plastické modely zpracoval Čeněk 
Vosmík a  prostějovský štukatér 
a  sochař Vladimír Pleský. Pro fi-
gurální výzdobu byl použit hořický 
pískovec. Řemeslně ve vysoké kva-
litě jsou provedeny rovněž detaily 
(např. kliky, nesoucí znak města) 
a samozřejmě také vnitřní zařízení, 
což platí zejména o velkém zaseda-
cím sále (jeho foyer) i obou malých 
sálech, předpokoji starosty a  jeho 

pracovně (Josef Bernauer provedl 
práce kamenické a reliéfy, Bedřich 
Zahradník mříže a kamna, Robert 
Kořalka nábytek). V  souvislosti 
s velkým sálem připomeňme ka-
zetový štukový strop, jehož hloub-
ka je 1,3 m (na jeho zlacené části 
bylo použito 4,5 kg zlata) a který 
odděluje od spodní intarzované 
části stěn místní rarita – nepřeru-
šená obrazová galerie českých pro-
stějovských starostů (po určitou 

dobu předsedů MěNV). Zajímavé 
je také odvětrávání sálu. Děje se tak 
prostřednictvím horních osvětlo-
vatel, která mají uzavírací průdu-
chy do půdních prostor. Dnes jsou 
zde umístěny klimatizační jednot-
ky. V  poslední době byl zasedací 
sál velmi citlivě upraven tak, aby 
splňoval všechny technické nároky, 
zejména při jednáních městského 
zastupitelstva. Miroslav Chytil

 Foto: Jakub Čejka

Výstavní budova muzea Špalíček. foto J. Pospíšil

120. výročí založení Muzea Prostějovska v Prostějově
                            Nejnovější historie muzea
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Rada města Prostějova schvá-
lila rozpočtovým opatřením 
převod � nančních prostředků 
určených k výstavbě druhé eta-
py cyklistické stezky ve Vraho-
vické ulici na opravu živičného 
povrchu stávajícího chodníku.

Na základě nesouhlasných 
stanovisek Dopravního inspek-
torátu Policie ČR v  rámci sta-
vebního řízení na cyklostezku 
město zpracovalo bezpečnostní 
audit. Z jeho výsledku vyplynu-
la určitá rizika při realizaci stez-

ky pro cyklisty ve Vrahovické 
ulici v  samostatném pruhu se-
verně mimo těleso komunikace. 
Souvisí zejména se zajištěním 
bezpečnosti cyklistů křižujících 
vjezdy do objektů v  bývalém 
areálu Agrostroje. „Na zákla-

dě doporučení odboru rozvoje 
a investic magistrátu odsouhla-
sila rada města provést opravu 
živičného krytu chodníku na 
severní straně ulice Vrahovická 
v úseku od náměstí Padlých hr-
dinů po hlavní vjezd do areálu 

bývalého Agrostroje. Oprava 
bude polohopisně korespon-
dovat s  původně zamýšleným 
návrhem,“ upřesnil náměstek 
Zdeněk Fišer.

 Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Město opravuje chodník ve Vrahovické ulici

Ulice Milíčova, která je 
spojnicí mezi náměstím 
Spojenců a  Barákovou 
ulicí, prošla kompletní re-
konstrukcí. V rámci inves-
tiční akce byla provedena 
sanace podloží, kompletní 
úprava chodníků, komuni-
kací a  dalších zpevněných 
ploch. Dále pak krajinné 
úpravy včetně kácení a vy-
sazování stromů, zatrav-

ňovacích a  zahradnických 
prací.

Rekonstrukce byla za-
hájena v  srpnu a  byla 
ukončena v  polovině lis-
topadu.

Zhotovitelem byla spo-
lečnost SKANSKA a.s. 
Celkové investiční ná-
klady činily 4,2 mil. Kč.
 -I.Friedrichová,

 I.Veselá, ORI-

Rekonstrukce ulice Milíčova

Park u kostela sv. Petra a sv. Pavla čeká revitalizace
Město Prostějov připra-

vilo v  tomto roce projekt 
revitalizace parku u  kostela 
sv. Petra a  sv. Pavla, na kte-
rý se podařilo získat dota-
ci z  Operačního programu 
Životní prostředí. Park se 
nachází v  prostoru bývalé-
ho hřbitova přiléhajícího 
ke zmiňovanému kostelu. 
Vzhledem k  době založení 
a dlouhému období bez vět-
ších investic je park v  zane-
dbaném stavu, který nespl-

ňuje požadavky na moderní 
řešení významného veřejné-
ho prostoru.

Připravený projekt zahrnuje 
kompletní rekonstrukci par-
ku spočívající v novém řešení 
chodníků a zpevněných ploch, 
dojde k  osazení zcela nového 
mobiliáře a doplnění o veřejné 
osvětlení. Zásadní revitalizací 
projde zeleň, kdy bude redu-
kován stávající stav o  staré 
a  nemocné dřeviny, namís-
to kterých bude vysázeno 50 

nových stromů a  téměř 2 000 
keřů. Ze statických důvodů 
dojde také ke stabilizaci opěr-
né zídky. Celkový předpoklá-
daný rozpočet je stanoven na 

cca 6,2 mil. Kč, skutečná část-
ka vzejde z  právě probíhající 
veřejné zakázky. Očekávaná 
dotace je přislíbená ve výši 0,9 
mil. Kč.

Samotné stavební práce by 
měly být zahájeny začátkem 
příštího roku a ukončeny v lis-
topadu 2014.

-R.Švarc, A.Zajíček, ORI-
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VIOLKA - Klub tvůrčího psaní autorů 
Prostějovska a Olomoucka slaví 20 let

Těší nás, že již 20 let existuje 
v Prostějově Klub tvůrčího psa-
ní Violka, kde se sdružují lidé 
bez ohledu na jejich věk, které 
spojuje nadšení a společný zá-
jem o  poezii, ale i  prózu. Píší 
povídky, verše, romány a  feje-

tony. Hlavním cílem VIOLKY 
je snaha rozvíjet literární ta-
lent mladých lidí, inspirovat je 
k vlastní tvorbě, rozdávat krásu 
a zajímavý pohled na život, ale 
také i legraci – to vše jako lék na 
duši a pohlazení.

VIOLKA vznikla z  malého 
počtu sedmi studentek Střední 
zdravotnické školy v  Prostějově 
jako Studentský poetický a  vý-
tvarný klub. Svoji činnost zahájila 
loutkovým představením r. 1993 
pro zdravotně postižené děti ve 
Vrahovicích ve Speciální škole – 
Tetín. Později se činnost VIOLKY 
bohatě rozvíjela. Její členská zá-
kladna se rozrostla na počet 20 čle-
nů. Jednalo se již o Klub tvůrčího 
psaní, který připravil samostatný 
program pro Domov důchodců, 
(zpěvy, vlastní poezie, kresby). 

Z dalších akcí VIOLKY lze uvést 
účast jejích členů v literárních sou-
těžích – okresní, krajské i celostátní. 
Evropa a já (1994) celostátní soutěž 
(Evropa ve škole) dvě I. ceny v regi-
onálním kole soutěže postoupily do 
celostátního kola. Dále účast v sou-
těžích Šrámkova Sobotka, Ostrava 
– úspěšné práce byly publikovány 
v tisku. Vítězné práce VIOLKY byly 
publikovány v rubrice Svobodného 
slova (1995) – Klobouk pro talenty 
– výtvarné i  literární práce. Klub 
tvůrčího psaní VIOLKA pořádal 
besedy se zajímavými osobnostmi 
z  oblasti literární kritiky, hudby. 
Byly uspořádány 2 úspěšné verni-
sáže v Muzeu Prostějovska. U pří-
ležitosti 46. festivalu poezie WP 
2003 vydal Klub tvůrčího psaní 
VIOLKA sborník literárních tex-
tů Pěstuj lásku. Členové VIOLKY 
také vydali již vlastní sbírky poezie 
pro dospělé i  pro děti, romány, 
píší divadelní hry. Spolupracují 
s čs. rozhlasem, televizí a publikují 

v tisku Olomoucka i Prostějovska. 
Svoje literární i výtvarné práce nám 
posílají externí členové k publikaci 
do almanachů. VIOLKA vydala 
již 10 literárních almanachů a sbor-
níků. Naše předešlá působiště jsou 
– ROSA Prostějov, Duha (Kulturní 
klub u hradeb), Klub Mánes Pros-
tějov. Bohužel nás navždy opustili 
členové pan Jaroslav Střelák, paní 
Věra Čermáková, pan Jan Duřpek. 
Stále vzpomínáme…

Velkou posilou pro náš klub je 
nová výtvarnice Helena Pirohová. 
Také máme radost z  tvůrčí práce 
nejmladší členky VIOLKY Denisky  
Janouškové (12 let). VIOLKA děku-
je za ochotnou spolupráci s  Měst-
skou knihovnou v Prostějově, panu 
řediteli Mgr. Aleši Procházkovi.

Přijďte se s námi podělit o Vaše 
literární úspěchy každý 1. čtvrtek 
v  měsíci do salonku restaurace 
U TŘÍ BŘÍZ v Prostějově – v 15.00 
hod. Najdete zde přátelství a  po-
znáte, jak je život krásný a pravdivý, 
nejen v  dílech literárních klasiků, 
ale i v současné moderní literatuře.

Jak nám sdělila v  dopise naše 
bývalá členka, studentka Zdeňka 
Buriánková: - Člověk něco neustá-
le nalézá a něco zase ztrácí. Já jsem 
v  tom uspěchaném světě našla 
kousek světla ve VIOLCE -.

Těšíme se na Vás !

Za Klub tvůrčího psaní 
VIOLKA

 jeho zakladatelka
 Marcela Dostálová
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Point s Wolkrem v Tatranské Poliance
U  příležitosti 50. výročí 

Wolkrovy Polianky (lite-
rární soutěže mladých au-
torů) bylo Divadlo Point 
pozváno účinkovat v  Tat-
ranské Poliance, kde se Jiří 
Wolker léčil a  kde strávil 
poslední měsíce svého ži-
vota. 

První den vystupovali čle-
nové Divadla Point na tra-
dičním setkání u jezírka, kde 
je umístěna Wolkrova pa-
mětní deska. Zde předved-
li svou zhudebněnou verzi 
Balady o očích topičových se 
sólistkou Alicí Gregušovou. 
Přesto, že začalo vydatně 
sněžit, diváci vydrželi až do 
konce vystoupení a odměni-
li účinkující velkým potles-
kem.

S  divadelníky přicestova-
li do Vysokých Tater také 
představitelé města Prostě-

jova. Náměstek primátora 
ing. Zdeněk Fišer poděkoval 
organizátorům a  náměst-
kyně primátora Mgr. Iva-
na Hemerková promluvila 
o  významu odkazu Jiřího 

Wolkera pro dnešní společ-
nost. 

Druhý den pak Divadlo 
Point slovenskému publiku 
představilo inscenaci Nahý 
Wolker, která sbírala vavříny 

na Wolkrově Prostějově 2012 
a  Jiráskově Hronově 2013. 
Diváci ocenili herce a  hu-
debníky nadšeným aplau-
sem a  dokonce došlo i  na 
přídavek. V následné diskusi 

padla i  velká spousta otázek 
na tvůrce a  především divá-
ky zajímalo, jestli se jedná 
o profesionály nebo amatéry 
– výkon byl prý totiž napros-
to profesionální. -js-

Delegace z Prostějova společně se slovenskými kolegyVystoupení v Tatrách

Miroslav Dofek
Klub historický a státovědný v Prostějově

 Na konec roku při-
pravuje Klub historický 
a  státovědný v  Pros-
tějově ve spolupráci  
s  Magistrátem města 
Prostějov dvě výstavy 
k  připomenutí života 
a díla výtvarníka Miroslava Dofka. 
První z nich s názvem Prostějov-
ské motivy Miroslava Dofka se 
koná ve výstavním sále Státního 
okresního archivu Prostějov v Tře-
bízského ulici č. 1. Vernisáž pro-
běhne již ve čtvrtek 28. listopadu 
2013 v 17.00 hodin. Vernisáž dru-

hé výstavy, nazvané Miro-
slav Dofek – abstraktní 
tvorba, se koná v pondělí 
2. prosince 2013 v  17.00 
hodin v kulturním domě 
DUHA ve Školní ulici č. 4. 
Úvodní slovo na obou ak-

cích pronese PhDr. Miroslav Ma-
cík, starosta Klubu historického 
a státovědného v Prostějově, který 
vedle zhodnocení tvorby Mirosla-
va Dofka připomene výročí jeho 
nedožitých devadesátých naroze-
nin. Všichni příznivci výtvarného 
umění jsou srdečně zváni. -tc-
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NEDĚLE 1. PROSINCE
10.00 Adventní filmové dívánky 
              Krtkova dobrodružství 2
Nepřetržitá dopolední projekce krátkých filmů pro 
nejmenší diváky!!!
Vstupné 20 Kč
15.30 Husiti  česká animovaná rodinná komedie
Animovaná komedie, která mění dějiny. Po delší době se 
před mikrofonem jako partneři sešli Oldřich Kaiser a Jiří 
Lábus!!!
Režie: Pavel Koutský, 85 min., premiéra, přístupný bez 
omezení, Vstupné 100 Kč
17.30 Klauni  koprodukční drama o komedii
Oldřich Kaiser a Jiří Lábus jsou jednou z nejvýraznějších 
komediálních dvojic naší historie. Jejich spojení v rolích 
klaunů je největší hodnotou tohoto filmu!!! Scénář z pera 
Petra Jarchovského!
V  hl. rolích: O. Kaiser, J. Lábus, D. Falamand, 
K. Outinenová, J. Ferrierová, E. Jeníčková
Režie: Viktor Tauš, 120 min., české titulky, pro mládež 
do 12 let nevhodný, premiéra, vstupné 110 Kč
20.00 Klauni

PONDĚLÍ 2. PROSINCE
14.00 Pondělní Bijásek- Pán zlodějů
ČSRN/Lucembursko/UK 2006, 95 min
Režie: Richard Claus
17.30 Konzultant  americký krimithriller
Krutost je volba
V  hl. rolích: M. Fassbender, B. Pitt, J. Bardem,. C. 
Diazová, P. Cruzová
Režie: Ridley Scott, 111 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč
20.00 Konzultant

ÚTERÝ 3. PROSINCE
14.00 Úterní Bijásek- Pán zlodějů
ČSRN/Lucembursko/UK 2006, 95 min
Režie: Richard Claus
17.30 Konzultant
20.00 Vlhká místa  německá komedie
Je to jako kdyby Amélie z Montmartru měla hemoroidy….. 
Je to krutě zábavné…. 
Německý filmový hit roku 2013 !
Režie: David Wnendt, 109 min., české titulky, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 95 Kč

STŘEDA 4. PROSINCE
17.30 Konzultant
20.00 Konzultant

ČTVRTEK 5. PROSINCE
17. 30 Přijde letos Ježíšek?  český romantický film
Láskyplná komedie
V hl. rolích: J.Abrhám, L. Šafránková, V. Postránecký, 
D. Herediová, A. Derbez, I. Chmela, D. Jurčová aj.
Režie: Lenka Kny, 100 minut, premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Přijde letos Ježíšek?

PÁTEK 6. PROSINCE
15.30 Ledové království 3D  americký rodinný film
Úžasné filmové komediální dobrodružství
Režie: Chris Buck, Jennifer Leeová, 109 min., český 
dabing, premiéra, mládeži přístupný , vstupné 165 Kč, 
pro děti do 15 let 140 Kč
17.30 Přijde letos Ježíšek?
20.00 Přijde letos Ježíšek?

SOBOTA 7. PROSINCE
15.30 Ledové království 3D
17.30 Přijde letos Ježíšek?
20.00 Oldboy  americký akční thriller
Kladívko jako nástroj pomsty….
V hl. rolích: S. L. Jackson, J. Brolin, E. Olsenová aj.
Režie: Spike Lee, 104 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

NEDĚLE 8. PROSINCE
10.00 Adventní filmové dívánky
              Pohádky pod stromeček
Nepřetržitá dopolední projekce krátkých filmů pro 
nejmenší diváky !!! Vstupné 20 Kč
15.30 Ledové království 3D
17.30 Přijde letos Ježíšek?
20.00 Oldboy

PONDĚLÍ 9. PROSINCE
17.30 Mafiánovi  am.-franc. krimikomedie
Pro někoho zločinci, pro ně rodina….
V hl. rolích: R. DeNiro, M. Pfeifferová, T. L. Jones, D. 
Agronová. Režie: Luc Besson, 111 min., premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Oldboy

ÚTERÝ 10. PROSINCE
17.30 Mafiánovi
20.00 Rozkoš  české tragikomické melodrama
…příliš mnoho zajíců, myslivcova smrt….
V hl. rolích: J. Plodková, M. Myšička, J.Plesl, J. Budař, 
V.Neužil. Režie:Jitka Rudolfová, 111 min., premiér, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

STŘEDA 11. PROSINCE
17.30 Mafiánovi
20.00 Rozkoš

ČTVRTEK 12. PROSINCE
Nehrajeme – Výstava Vánoce v lidových řemeslech

PÁTEK 13. PROSINCE
16.30 Hobit: Šmakova dračí poušť 3D
Další dobrodružství ze země Hobitů amer. velkofilm

3D po celou dobu projekce!
V hl. rolích: E. Wood, M. Freeman aj.
Režie: P. Jackson, český dabing, asi 179 min., vstupné 150 Kč.
20.00 Hobit – Šmakova dračí poušť 3D

SOBOTA 14. PROSINCE
16.30 Hobit – Šmakova dračí poušť 3D
20.00 Hobit – Šmakova dračí poušť 3D

NEDĚLE 15. PROSINCE
10.00 Adventní filmové dívánky
              Jak postavit sněhuláka
Nepřetržitá dopolední projekce krátkých filmů pro 
nejmenší diváky !!! Vstupné 20 Kč
16.30 Hobit – Šmakova dračí poušť 3D
20.00 Hobit – Šmakova dračí poušť 3D

PONDĚLÍ 16. PROSINCE
14.00 Pondělní Bijásek- Zvonilka: Tajemství křídel
USA 2012, 76 min. 
Režie: Peggy Holmes a Bobs Gannaway
16.30 Hobit – Šmakova dračí poušť
20.00 Hobit – Šmakova dračí poušť

ÚTERÝ 17. PROSINCE
14.00 Úterní Bijásek- Zvonilka: Tajemství křídel
16.30 Hobit – Šmakova dračí poušť
20.00 Hobit – Šmakova dračí poušť

STŘEDA 18. PROSINCE
16.30 Hobit – Šmakova dračí poušť
20.00 Hobit – Šmakova dračí poušť

ČTVRTEK 19. PROSINCE
17.30 Putování s dinosaury – film ve 3D
 americký dobrodružný rodinný film
Dobrodružná cesta do druhohor. Na motivy 
veleúspěšného seriálu BBC.
Režie: B. Cook, N. Nightingale, český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný , vstupné 150 Kč, pro děti 
do 15 let 130 Kč
20.00 Hobit – Šmakova dračí poušť

PÁTEK 20. PROSINCE
15.30 Putování s dinosaury – film ve 3D
17.30 Putování s dinosaury – film ve 3D
20.00 Frajeři ve Vegas  americká komedie
Tohle město není pro mladý…..
V hl. roli: R. deNiro, M. Douglas, M. Freeman, K. 
Kline, M. Steenburgenová, J. Ferrara,
Režie: Jon Turteltaub, 105 min., české titulky, premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 110 Kč

SOBOTA 21. PROSINCE
15.30 Putování s dinosaury – film ve 3D
17.30 Putování s dinosaury – film ve 3D
20.00 Frajeři ve Vegas

NEDĚLE 22. PROSINCE
10.00 Adventní filmové dívánky - Hvězda betlémská
15.30 Putování s dinosaury – film ve 3D
17.30 Putování s dinosaury – film ve 3D
20.00 Frajeři ve Vegas

PONDĚLÍ 23. PROSINCE
15.30 Putování s dinosaury – film 2D
Vstupné 125 Kč, pro děti do 15 let 100 Kč
17.30 Putování s dinosaury – film 2D
Vstupné 125 Kč, pro děti do 15 let 100 Kč
20.00 Frajeři ve Vegas

ÚTERÝ 24. PROSINCE
n e h r a j e m e

STŘEDA 25. PROSINCE
17.30 Pozdravy ze spermabanky  americká komedie
Kolik máš dětí, tolikrát jsi člověkem 
V hl. rolích: V.Vaughn, Ch. Pratt
Režie: Ken Scott, 103 minut, české titulky , premiéra , 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Jen 17  francouzský film
Portrét sedmnáctileté dívky během čtyř sezón a  čtyř 
písní…..
V hl. rolích: M. Vacthová
Režie: Francois Ozon, 94 min., české titulky, premiéra, 
vstupné 100 Kč

ČTVRTEK 26. PROSINCE
17.30 Jen 17
20.00 Pozdravy ze spermabanky

PÁTEK 27. PROSINCE
17.30 Walter Mitty a jeho tajný život  americká
Přestaňte snít, žačněte žít….. dobrodružná komedie
V hl. rolích: B. Stiller, S. Penn, K. Wiigová, A. Scott, S. 
McLaineová aj.
Režie: Ben Stiller, české titulky, premiéra, mládeži 
přístupný,  vstupné 120 Kč
20.00 Vše je ztraceno  americké drama
Vzdát se můžeš vždycky
V hl. rolí: Robert Redford
Režie: J. C. Chandor, 106 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

SOBOTA 28. PROSINCE
17.30 Walter Mitty a jeho tajný život
20.00 Vše je ztraceno

NEDĚLE 29. PROSINCE
17.30 Vše je ztraceno
20.00 Walter Mitty a jeho tajný život

PONDĚLÍ 30. PROSINCE
17.30 Vše je ztraceno
20.00 Walter Mitty a jeho tajný život

ÚTERÝ 31. PROSINCE
n e h r a j e m e

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 kinematogra� e.

SOBOTA 7. PROSINCE
9.00 O myšce a medvědovi
Francouzský animovaný film, 
80 min, český dabing, 
Režie: Daniel Pennac
Vstup volný

STŘEDA 11. PROSINCE
15.00 Bio Senior – La Bohéme
Režie: Robert Dornheim, 
115 min, české titulky, 
vstupné 35 Kč

SOBOTA 14. PROSINCE
9.00 Králíček Bugs  pásmo pohádek
Vstup volný
13.00 Sněhurka  americká pohádka
Nejnovější zpracování slavné pohádky 
bratří Grimmů – pochopitelně 
s hvězdným obsazením…..
V hl.rolích J. Robertsová, L, Collinsová, 
Sean Bean aj.
Režie: Tarsem Singh, 
106 min, český dabing, premiéra, 
mládeži přístupný.

SOBOTA 21. PROSINCE
9.00 Sobík Niko 
koprodukční animovaná pohádka
Režie: M. Hegner, 75 min, 
český dabing

Kultura - program kina
Kulturní
klub  DUHA

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625
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Husiti  Režie: Pavel Koutský

Přijde letos Ježíšek?  Režie: Lenka Kny

Konzultant  Režie: Ridley Scott

Kultura - recenze � lmů

Co když se klíčová pasáž našich dě-
jin odehrála úplně jinak, než se nám 
snaží namluvit učebnice dějepisu? Co 
když se Mistr Jan Hus v Kostnici ani 
neohřál, natož aby shořel? Co když 
měl Jan Žižka víc než jen jedno zdra-
vé oko? Animovaná komedie režisé-
ra Pavla Koutského hravě boří mýty 
o  husitské éře, když na piedestal his-
torie místo kazatele a vojevůdce staví 
dva neskutečné poplety, kteří se proti 
své vůli stali hrdiny své doby. Jen to 
nikdo neví. Mlhoš je nemajetný šlech-
tic a  Záboj chudý odjakživa. V  jedné 
pražské hospodě je svedla dohromady 
náhoda a snaha aspoň na chvíli utéct 
před vlastními problémy (převážně 
s  ženskými). Jako ideální pěšáky pro 
svou ra� novanou šachovou partii si je 
vybere Čeněk z Vartemberka, nejvyšší 
český purkrabí, který zručně lavíruje 
mezi panovníky Václavem IV. a  Zik-

mundem (ač bratři, z  hloubi duše se 
nenávidí), aby z  toho měl on sám co 
největší prospěch. Když najme Mlhoše 
a  Záboje, aby zavezli kacířského ka-
zatele Jana Husa na kostnický koncil, 
netuší, že tím nastartuje lavinu, která 
nakonec možná smete i  jeho. Mlhoš 
a Záboj totiž nejsou schopní splnit ani 
ten nejmenší úkol, což kompenzují ty-
picky českou vychytralostí a uměním 
ztřeštěné improvizace, které zásadní 
měrou ovlivní průběh a výsledek hu-
sitských válek. Hus, Žižka a  vlastně 
i celé dějiny se mají na co těšit.

Vánoční čas umí přinášet podi-
vuhodné příběhy, vtipné historky i 
nostalgii. Přijde letos Ježíšek? je pří-
běh dvou rodin, které se rozhodly, že 
Vánoce jsou prostě od toho, aby se 
konaly dobré skutky, přání se plnila 
za každou cenu, a aby na zázraky vě-
řily nejen děti. Šarmantní šedesátník 
José (Josef Abrhám) se vrací po třiceti 
letech z emigrace v Mexiku do rodné 
Prahy. Podlehne totiž naléhání své me-
xické manželky Dolores. Ta věří, že pro 

jejich dceru Penélope, která se marně 
snaží otěhotnět, je poslední nadějí zá-
zrak, který by v předvánočním čase 
mohlo splnit slavné Pražské jezulátko. 
José má z návratu obavy, protože moc 
dobře ví, že by mu mohl přinést neče-
kaná překvapení. Ta mají podobu jeho 
dávného kamaráda Rudy (Václav Po-
stránecký), který všemi rád manipu-
luje, ale hlavně jeho bývalé lásky Květy 
(Libuše Šafránková) a její velké, osobi-
té rodiny, v čele s jejím synem Micha-
lem (Igor Chmela). Rodné místo Jo-
sému připraví řadu svízelných situací. 
Bude potřebovat nadhled a všechen 
svůj smysl pro nápaditá řešení, aby se z 
malérů všichni dostali. Nakonec se ale 
ukáže, že i každý z členů Josého rodi-
ny skrývá své tajemství, a že v Praze je 
kromě legendárního Pražského jezu-
látka i řada dalších bytostí, které jsou 
schopné konat zázraky.

Vysoce postavený advokát, ve � l-
mu přezdívaný Konzultant (Michael 
Fassbender), se prostřednictvím ma-
jitele nočního klubu Reinera (Javier 
Bardem) přimotá k pochybnému ob-
chodu s drogovým kartelem. On i Re-
iner ale brzy zjistí, že dohoda, kterou 
uzavřeli, jim nepřináší jen vidinu po-
hádkových zisků, ale zároveň je přivádí 
do víru událostí, jež pro ně mohou mít 
fatální následky. I když má Konzultant 
několik šancí hrozící katastrofě čelit, 
jeho arogance a  touha po rychle vy-
dělaných penězích mu nedovolují tyto 
možnosti využít. Když si posléze uvě-
domí, že přestal mít situaci pod kont-
rolou a z hráče se proměnil ve � gurku 
ve hře, je už pozdě. Smrtící lavina nabí-
rá na rychlosti a stahuje s sebou nejen 
jeho, ale i Reinera, dalšího zprostřed-
kovatele obchodu Westraye (Brad Pitt) 
nebo Konzultantovu krásnou snou-

benku (Penelope Cruz). Zdá se, že 
jediným člověkem, který v téhle abso-
lutní krizi dokázal zachovat chladnou 
hlavu je Reinerova přítelkyně Malkina 
(Cameron Diaz). Kdo z nich se dožije 
šťastného konce?

Na počátku kariéry vytvořili OSKAR, 
MAX a  VIKTOR klaunskou skupinu 
Busters. Jejich klauniády představovaly 
ostrůvky svobody uprostřed nehybné 
bažiny rezignace v komunistickém re-
žimu bývalého Československa. Pak se 
však mezi třemi klauny cosi vážného 
odehrálo. Jak se ukáže, národem milo-
vaní klauni se mezi sebou nedokážou 

vystát. Nyní se Oskar vrací po třiceti 
letech z emigrace, aby v Praze uzavřel 
svoji uměleckou kariéru. Setkání s bý-
valými přáteli vede k nevyhnutelné vzá-
jemné konfrontaci. Osud jim tak nabízí 
ještě jednu šanci, jak to naposledy po-
řádně roztočit. I po třiceti letech otázka 
zůstává stále stejná: Kdo se bude smát 
naposled?

Nebojácná a věčně optimistická 
Anna se vydává na velkolepou výpra-
vu v doprovodu drsného horala Kris-
to� a a jeho věrného soba Svena, aby 
nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová 
kouzla uvěznila království Arendelle 
do věčné zimy. Na své pouti se Anna 

a Kristo�  setkávají s podmínkami, 
které si nezadají s nejvyššími veleho-
rami světa, mýtickými trolly a legrač-
ním sněhulákem Olafem, a navzdory 
drsným živlům se zoufale pokoušejí 
dosáhnout svého cíle dříve, než bude 
zcela pozdě.

Osmnáctiletá Helen (Carla Juri) 
ráda experimentuje. Zvláště v  sexu. 
Také v  oblasti hygieny má několik 
vlastních svérázných teorií. Své okolí 
šokuje upřímností a komentáři, jež by 
pravá dáma nikdy nevypustila z  úst. 
Helen už je prostě taková. S kamarád-
kou a  „pokrevní sestrou“ Corinnou 
spiklenecky porušuje jedno spole-
čenské tabu za druhým - až do doby, 
než Helen skončí v  nemocnici po 
prekérní nehodě při holení intimních 

partií. Ale i  na nemocničním lůžku 
pokračuje ve své poněkud drsnější 
cestě za vyrovnáním s bolavými místy 
svého dospívání a  tajně doufá, že se 
jí podaří usmířit své rozvedené ro-
diče. Spojence nalezne v  ošetřovateli 
(Christoph Letkowski), kterého svou 
přímočarostí úplně odzbrojí. Nejtaj-
nější aspekty ženského světa se všemi 
bizarnostmi a  skrývanými touhami 
ukazuje � lm Vlhká místa s nevídanou 
otevřeností a humorem.

Klauni Režie: Viktor Tauš

Ledové království 3D Režie: Chris Buck, Jennifer Leeová

Vlhká místa David Wnendt
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Vtipný  a silně emotivní prů-
řez nelehkým životem skladate-
le Jaroslava Ježka v podání herců 
a  zpěváků Slováckého divadla 
Uherské Hradiště a hostů  uve-
de Městské divadlo v Prostějově 
v pátek 13. prosince v 16 hodin. 
Ve zdařilém   hudebním před-
stavení 3 strážníci zazní téměř 
dvě desítky Ježkových písní.

„Začínáme v  nezvykle 
brzkou hodinu, ve čtyři od-
poledne,“ zdůraznila ředitelka 
Městského divadla v Prostějově 
Jana Maršálková s tím, že před-
stavení je pořádáno zejména 

pro seniorské publikum.  „Vy-
hověli jsme žádosti prostějov-
ského klubu seniorů, abychom 
uspořádali vhodné představení 
s dřívějším začátkem,“  vysvět-
lila Maršálková a  dodala, že 
inscenaci nastudovanou vloni 
u  příležitosti 70. výročí úmrtí 
Jaroslava Ježka samozřejmě 
může navštívit kdokoliv.

3 strážníci potěší znalce a ob-
divovatele Ježkovy tvorby a éry 
Osvobozeného divadla. „Jedna 
z prvních našich písniček s Jež-
kem byla Tři strážníci, roku 
1928. Ježek sobě a nám dvěma 

tento titul oficiálně udělil. My 
tři strážníci si přece rozumíme, 
veď, říkával s nadšeným úsmě-
vem, kdykoliv jsme v  blázinci 
zákulisí nebo nad jeho pianem 
rozřešili vespolek nějaký zmate-
ný a beznadějný problém, který 
ohrožoval premiéru. Tři strážní-
ci, to byla autorská solidarita, sví-
zele řemesla, to byly premiérové 
ovace, fašistické demonstrace 
i společný odjezd za oceán. Tři 
strážníci, to byl pro nás obraz 
věrnosti, symbol všeho, oč jsme 
se společně pokoušeli,“  vyznal 
se kdysi Jan Werich. -eze-

Téměř po dvouleté pře-
stávce se v předvánočním 
čase do Městského diva-
dla v Prostějově vrátí On-
dřej Havelka a jeho Melo-
dy Makers. Koncert Perly 
swingu je na programu 
v pondělí 2. prosince v 19 
hodin.

„Náš milý diváku! On-
dřej Havelka a jeho Melody 
Makers se tentokrát roz-
hodli nabídnout Ti ty vůbec 
nejkrasší hudební perly,  jež 
nám světový swing 30. a 40. 
let zanechal. Zběsilé, virtu-
ózní kusy střídají nesmrtel-
né sladké melodie. Žhavý 
americký swing zvedá ze 
židlí, české písně konejší 
Tvé nervy. Anebo naopak! 
Beze všech pochyb však věz, 
že hned po prvních vteři-
nách strhující show plné 
rytmu a humoru, koruno-
vané brilantními výkony 
famózního evropského hot-
-trumpetisty Juraje Barto-
še, Ti zazáří... „Plaménky 
v očích Tvých...!“

Těmito slovy pozval 
svoje příznivce na nej-

novější koncert zpěvák, 
speakr, tanečník a umě-
lecký ředitel Melody Ma-
kers Ondřej Havelka.
Vystoupení Melody Ma-
kers sledují pokaždé do 
detailu dobové způsoby - 
počínaje kostýmy a účesy 
interpretů a celkovou režií 
představení konče. 

„Koncerty Ondřeje Ha-
velky a jeho Melody Ma-
kers jsou nejen strhujícím 

hudebním zážitkem, ale 
také skvělou oduševnělou 
zábavou. Jsme rádi, že se 
nám opět podařilo získat 
Melody Makers v  období 
před Vánocemi. Není to 
snadné, protože o vánoční 
koncert Melody Makers 
usiluje každý pořadatel,“ 
uvedla ředitelka Městské-
ho divadla Jana Maršálko-
vá s tím, že vstupenky jsou 
již v prodeji. -eze-

3 strážníci - divadlo zahraje seniorům

Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers budou házet Perly swingu

Lazebník ze Sevilly navštíví prostějovské divadlo
Nejznámější operu italského 

skladatele Gioacchina Rossiniho 
Lazebník sevillský v nastudování 
Slezského divadla v Opavě uvede 
ve čtvrtek 19. prosince v 19 ho-
din Městské divadlo v Prostějově. 
Operní představení zhlédnou 
předplatitelé skupiny B, pro mi-
lovníky opery je však ještě dosta-
tek volných míst v doprodeji. 

„Opavští umělci nastudovali La-
zebníka v češtině, takže titulkovací 
zařízení tentokrát nevyužijeme,“ 
uvedla ředitelka Městského divadla 
v Prostějově Jana Maršálková.

Děj komické opery o dvou děj-
stvích se odehrává v 17. století ve 
Španělsku. Hrabě Almaviva zpívá 
na ulici serenádu pod oknem dív-

ky, do které se zamiloval. Jeho bý-
valý sluha Figaro mu prozrazuje, 
že dívka se jmenuje Rosina a chys-
tá se s ní oženit její starý poručník 
Bartolo pro její velké dědictví. 
Figaro poradí Almavivovi, aby se 
převlékl za důstojníka a  posléze 
za učitele hudby a tak se dostal do 
domu blíže k  Rosině. Almaviva 
domluví s Rosinou její útěk a tajný 
sňatek. Za bouře vniká s pomocí 
Figara balkónem do domu, do 
kterého zároveň přichází Basilio 
s notářem, aby smluvně potvrdili 
svatbu Rosiny s Bartolem. Alma-
viva pomocí úplatku dokáže, aby 
místo smlouvy Rosiny s Bartolem 
byla podepsána smlouva Rosiny 
s  Almavivou. Hrabě na důkaz, 

že mu jde o lásku Rosiny, nikoliv 
o  její peníze, přenechává její dě-
dictví Bartolovi.

Rossini napsal Lazebníka v re-
kordním časovém limitu čtyř 
týdnů. Premiéra se uskutečnila 
v Římě pod taktovkou samotné-
ho skladatele. Úspěch opery ve 
všech směrech potírá úsloví, že 
práce kvapná je málo platná. Ros-
sini je autorem devětatřiceti oper, 
jednoznačně nejhranější je právě 
Lazebník sevillský.

Rossini si uměl užívat života, 
byl velkým labužníkem, vynika-
jícím kuchařem a  znalcem vín. 
Stejně jako jiní velikáni, udával 
módní trendy společenského ži-
vota, angažoval se v politice. -eze-
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BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2013
Úterý 24. 12. Štědrý den 

Povýšení sv. Kříže 
Mše svatá pro děti s živým betlémem 16.00 hod. 
Mše svatá „v noci“  21.00 hod. 
Půlnoční bohoslužba slova  24.00 hod. 

Sv. Bartoloměj  (Vrahovice) 
Bohoslužba pro děti  15.00hod.
Mše svatá „v noci“  21.00 hod.

Sv. Petr a Pavel 
Mše svatá „v noci“  22.00 hod. 

U Milosrdných bratří 
Půlnoční mše svatá  24.00 hod. 

Sv. Cyril a Metoděj 
Mše svatá pro děti  16.00 hod. 

Sv. Josef (Krasice) 
Mše svatá „v noci“  23.00 hod. 

U sv. Anny 
Bohoslužba slova  22.00 hod. 

Sv. Florián (Držovice) 
Mše svatá „v noci“  22.30 hod. 

Středa 25. 12. 
Narození Páně – Boží hod vánoční 

Povýšení sv. Kříže 
Betlém – otevřený kostel  14.00 – 18.00 hod. 

Mše svatá  7.30, 10.30 hod. 

Jesličková pobožnost  15.00 hod. 

Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 
Mše svatá  9.00 hod. 
Kostel otevřen  14.00 – 16.00 hod. 

Sv. Petr a Pavel 
Mše svatá  9.00, 18.00 hod. 
Kostel otevřen  14.00 – 16.00 hod. 

U Milosrdných bratří 
Betlém – otevřený kostel  9.00 – 12.00 hod. 

Mše svatá  10.00 hod. 

Sv. Josef (Krasice) 
Mše svatá  17.00 hod. 

Sv. Cyril a Metoděj 
Mše svatá  9.00 hod. 
Kostel otevřen  14.30 – 16.30 hod 

Čtvrtek 26. 12. sv. Štěpána 

Povýšení sv. Kříže 
Betlém – otevřený kostel  14.00 – 18.00 hod. 
Mše svatá  7.30, 10.30 hod. 

Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 

Mše svatá  9.00 hod. 
Kostel otevřen  14.00 – 16.00 hod. 

Sv. Petr a Pavel 
Mše svatá  9.00, 18.00 hod. 

Kostel otevřen  14.00 – 16.00 hod. 

DD Nerudova 
Mše svatá  9.30 hod. 

Sv. Cyril a Metoděj
Mše svatá  9.00 hod. 
Kostel otevřen  14.30 – 16.30 hod. 

 Neděle 29. 12.

U Milosrdných bratří 
Betlém – otevřený kostel  10.00 – 12.00 hod. 

Úterý 31. 12. 

Povýšení sv. Kříže 
Díkuvzdání za uplynulý rok  17.00 hod. 

Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 
Díkuvzdání za uplynulý rok  17.00 hod. 

Sv. Petr a Pavel 
Mše svatá  6.30 hod., 17.00 hod.

U Milosrdných bratří 
Betlém – otevřený kostel  10.00 – 12.00 hod. 

Středa 1.1. 
Slavnost Matky Boží Panny Marie 

Povýšení sv. Kříže 
Mše svatá  7.30, 10.30 hod. 

Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 
Mše svatá  9.00 hod. 

Sv. Petr a Pavel 
Mše svatá  9.00 a 18.00 hod. 
Kostel otevřen  14.00 – 16.00 hod. 

Sv. Cyril a Metoděj 
Mše svatá  9.00 hod.
Kostel otevřen  14.30 – 16.30 

PROSINEC 2013 
12. PROSINCE V 19 HODIN 

DRUHÝ VÝSTŘEL 
(Robert 
 omas) – derniéra !!!

Žárlivost, chamtivost a stará dobrá francouzská policejní mazanost. 
To jsou ingredience, z nichž klasik žánru Robert � omas vytvořil 
v roce 1964 detektivku Druhý výstřel. Ansámbl divadla Point ve své 
vrcholné formě!
Režie: Vojtěch Pospíšil. Hrají: Aleš Procházka, Karolína Vejmělko-
vá/Veronika Jiříčková, Vítězslav Lužný/David Kolba a Jakub Hyn-
drich

17. PROSINCE V 17 HODIN 
Knihovna K. Dvořáčka Vyškov

NAHÝ WOLKER 
(Jiří Wolker, Aleš Procházka, hudba Karel Štulo)

Provokativní název představení napovídá, že jde o netradiční pohled na 
osobnost básníka Jiřího Wolkera. Děj hry, sestavený z básní, dopisů a de-
níkových poznámek, se pohybuje mezi sněním, vzpomínkami a realitou. 
Zazní řada zhudebněných textů doprovázených živými muzikanty.
Hudba: Karel Štulo. Režie: Aleš Procházka
Hrají: Vítězslav Lužný, Tereza Sequensová -  Snášelová, Martina Smé-
kalová, Karolína Vejmělková/Veronika Jiříčková, Miroslav Ondra, Jakub  
Hyndrich a další

20. PROSINCE V 19 HODIN
TESTOSTERON

(Andrzej Saramonowicz)
překlad: Tomáš Svoboda
 „To znamená, že ony s náma vyjebávají za to, že se špatně chová-
me,… my to vůbec nemůžeme ovlivnit, protože nám to poroučí ně-
jakej zasranej hormón …a nakonec, když ony dostanou trochu toho 
testosteronu... tak se chovají stejně jak my?“
Sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur, sedm rozdílných hladin 
testosteronu. Avšak jeden stejný cíl. Stejná radost a stejná bolest. 
Muži o ženách a také sami o sobě v drsné komedii, která si ani na 
svatební hostině nebere servítky.
Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, Vojtěch Pospíšil, Jakub 
Krejčí, Lukáš Kameníček, Jan Šprynar a Miroslav Ondra nebo Da-
vid Kolba
Režie: Jakub Hyndrich. Přístupné od 15 let ! ! !

21. PROSINCE V 19 HODIN
RÝHA MEZI ŇADRY 

(Jan Kohoutek a kolektiv)
Divadelní soubor Nemoderní tragač

Prostějovské divadluholdující Ženy se navracejí! Soubory Nemoderní 
Ženy a Tragaču, tragaču spojily své vnady a opět přicházejí potěšit 
své drahé milence, manžele, ctitele, kamarády a ostatní Prostějovany! 
Obnovená premiéra detektivního crazy-thrilleru bude plná nečeka-
ných zvratů a komických převleků. Bude vrahem konečně zahradnice?
Režie: Hana Šprynarová
Hrají: Kateřina Hasová, Petra Vidmuchová, Jana Novotná, Vero-
nika Trundová, Markéta Kohoutková, Eva Matoušková, Tereza 
Spáčilová, Alžběta Coufalová, Lucie Hrůzová, Magdalena Spurná 
a Karolína Fenclová

 NAŠIM MILÝM DIVÁKŮM A PŘÍZNIVCŮM PŘEJEME 
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE. 

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera  Olomoucká 25, Prostějov

Vánoce 2013 – bohoslužby křesťanských církví
Církev bratrská, Šárka, Prostějov

St.  25. 12. 2013 v 9,30 hod. Vánoční bohoslužba
Ne 29. 12. 2013 v 9,30 hod.  Bohoslužba
Út  31. 12. 2013 v 17,00 hod.  Děkovná bohoslužba

Českobratrská církev evangelická, 
Kollárova, Prostějov

1.,8., 15. 12. 2013  vždy v 10,00 hod 
Adventní bohoslužby s hudbou
22. 12. 2013 v 10,00 hod.  dětská vánoční hra
25. 12. 2013 v 10,00 hod   vánoční bohoslužby
31. 12. 2013 v 18,00 hod.  silvestrovské ztišení

Církev československá husitská, 
Demelova 1, Prostějov

22. 12.  10:00 bohoslužba
24. 12.  23:00  půlnoční bohoslužba 
 s pěveckým sborem CČE 
 „Exaudi“ 
25. 12.  10:00  bohoslužba 
 – Slavnost Narození Páně
26. 12.  15:30  vánoční koncert pěveckého sboru 

Vlastimila
29. 12.  10:00 bohoslužba
31. 12.  16:00  děkovná bohoslužba s požehnáním 

do nového roku 2014
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11. 12. 2013 středa – od 18.00 hod. již tradiční Adventní 
koncert v kostele Povýšení Svatého kříže v Prostějově /za Prio-
rem/. Zpívá smíšený sbor EXAUDI, diriguje Olga Čermáková. 

PROGRAM – adventní písně a skladby Bacha, 
Mozarta a Granciniho 

v doprovodu varhan a komorního orchestru.

1.  Johann Sebastian Bach  Preludium a fuga C dur, 
BWV 545

2.  Hans Leo Hassler Dixit Maria
3.  Johann Sebastian Bach Prociť, prociť
4.  Michelangelo Grancini Dulcis Christe
5.  Tabulatura 1570 Zpívej, malé děťátko
6.  Marc Antoin Charpantier Salve puerelle
7.  Wolfgang Carl Briegel Hossiana
8.  Heinrich Boelmann Gotická suita  (výběr)
9.  Wolfgang Amadeus Mozart  Missa brevis et solemnis in C, 

KV 220

Kultura - akce

ADVENTNÍ KONCERT

Pozvánka
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prostějově

zve všechny příznivce duchovní hudby na koncert

Vánočních písní a skladeb,
který se koná dne 15. 12. 2013 v 18.00 hod. v modlitebně

sboru, U kalicha 1, Prostějov,
na programu jsou známé vánoční písně a skladby

účinkuje smíšený pěvecký sbor EXAUDI 
a jeho sólisté za doprovodu komorního souboru.

Vánoční koncert
Pěvecký sbor 

Proměny 
vás zve na vánoční koncert 
16. 12. 2013 v 17 hodin 

do Husova sboru.

Pozor
ZEBRA

Scéna, loutky kostýmy: Jana Černá Hrají: Konrád Popel a Marina Ra
PREMIÉRA: 29.9.2013 Farní dům Církve československé husitské, Demmelova 3, Prostějov

www.divadloplysovehomedvidka.cz

Režie: Vladislav Kracík

Divadlo Plyšového Medvídka

Inscenace vznikla za podpory NADACE ŽIVOT UMĚLCE

Ve čtvrtek 5. prosince 2013 v 17:00 hodin 
v kostele Husův sbor Církve československé 
husitské v Prostějově, Demelova 1, uvede 
prostějovské profesionální Divadlo Plyšového 
Medvídka pohádku pro děti „Pozor, zebra!“
Po té přijde sv.Mikuláš se svými anděly.
A jak to dopadne, uvidíme. Srdečně zveme
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Církev československá husitská v Prostějově
advent 2013

5. 12.  17:00  Mikulášská besídka + Divadlo Plyšového Medvídka:                   
„Pozor, zebra!“ 

14. 12.  18:00  Adventní koncert zpěváka Richarda Pachmana  
16. 12.  17:00 Vánoční koncert pěveckého sboru Proměny

Vánoce 2013
22. 12.  10:00 bohoslužba
24. 12.  23:00 půlnoční bohoslužba s pěv. sborem CČE  „Exaudi“
25. 12.  10:00 bohoslužba – Slavnost Narození Páně
26. 12.  15:30 Vánoční koncert pěveckého sboru Vlastimila
29. 12.  10:00 bohoslužba
31. 12.  16:00 děkovná bohoslužba s požehnáním do nového roku 2014

Všechny programy se konají v Husově sboru CČSH, Demelova 1, v Prostějově. 
Další pořady najdete na www.ccsh-pv.cz.

Kultura - akce

Adventní koncert 

Zdislavy 
Krausové

Koná se v neděli 
8. prosince 2013 

v 15:00 hodin 
na zámku v Plumlově.

Program: 
vlastní písně, šansony, 

vánoční písně a pastorely, 
zpěv a klavír.

Vstupné dobrovolné,
připraveno drobné 

občerstvení.

Adventní večery 
v Muzeu kočárů

Vánoce začínají adventním časem, přijměte prosím pozvání do 
Muzea kočárů, navodit si atmosféru nejen svátků vánočních, ale 
i Večer Tříkrálový bude krásným zážitkem.
 
7. prosince 2013 v 17 hod Harfy a Můzy (vstupné 100 Kč)
14. prosince 2013 v 17 hod Schola Cholina „Pramen“ (vstupné 100 Kč)
21. prosince 2013 v 17 hod Schola Drahanovice (vstupné 100 Kč)
3. ledna 2014 v 17 hod Richard Pachman (vstupné 120 Kč)
 

Rezervace míst na tel. 608 610 324 nebo 608 421 853
 Krásný vánoční čas přeje Václav Obr a kolektiv Muzea kočárů

KDU – ČSL  ve spolupráci s farností 
Povýšení sv. Kříže v Prostějově

srdečně zvou na

ADVENTNÍ  KONCERT
Dne 14. 12. 2013 v sobotu v 17 hodin

chrám  Povýšení sv. Kříže v Prostějově, Filipcovo náměstí.

Zazní skladby hudebních mistrů. : J.S.Bach,  B.M. Černohor-
ský, W. A. Mozart,  C. Franck, J.Alain, A.Adam, S.Mach

 Účinkují: Bc. Ondřej Mucha –varhany, 
  Lenka Hadová- soprán

Program obdržíte na koncertě, vstupné dobrovolné, 
na setkání se těší pořadatelé.

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 sklasdatelů: A.Vivaldi, D. Buxtehude, 

C. S. Lang, G. Young,  J. Lemmens a další

Začátky vždy v 18 hod
Vstupné dobrovolné

Koncerty u Milosrdných
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V  úterý 10. prosince zve-
me všechny příznivce Tvořivé 
knihovny na další z oblíbených 
výletů s knihovnou. Po roce se 
opět vydáme za krásami města 

Brna, navštívíme Labyrint pod 
Zelným trhem a Starou radnici 
s  brněnským drakem a  kolem. 
Nezapomeneme ani na vánoční 
trhy. Do Brna pojedeme vla-

kem a  sejdeme se v  7.45 hod. 
na prostějovském hlavním 
nádraží. Více informací se doz-
víte v  půjčovně nebo na tel. č. 
582 329 660.

Vánoční Brno s Tvořivou knihovnou

Ve středu 4. prosince v  17 
hod. se uskuteční další cesto-
vatelská beseda. Tentokrát při-

vítáme dva horolezce - Mar-
kétu Hanákovou a  Zdeňka 
Hodináře. Markéta Hanáková 

je především milovnice příro-
dy, ale také amatérská horo-
lezkyně, skialpinistka a  cyk-
loturistka, ráda provozuje 
i  klasickou turistiku, treking 
a  ra� ing. V  roce 2009 jí byl, 
v  jejích 35 letech, zcela neče-
kaně implantován kardios-
timulátor. Svých koníčků se 
kvůli tomuto zdravotnímu 
handicapu nevzdala a  dnes 
opět podniká řadu výprav do 
hor a přírody na celém světě. 
Letos v  létě se jí při výstupu 
na pamírskou horu Muztagh 
Ata (7546 m) podařilo pře-
konat hranici sedmi tisíc me-
trů. O této cestě bude povídat 
spolu se svým lezeckým part-
nerem Zdeňkem Hodinářem. 
Po celý měsíc si budete moci 
v Galerii na půdě prohlédnout 
také výstavu jejích fotogra� í 
s  názvem Himaláje – kolem 
Makalu na Mera Peak.

Rychlé šípy mají 75 let
Komu by nic neříkala jmé-

na Mirek Dušín, Jarka Metel-
ka, Jindra Hojer, Rychlonožka 
a  Červenáček? Věřili byste 
tomu, že letos v prosinci to je 
75  let od vzniku tohoto legen-
dárního komiksu a této legen-
dární pětice chlapců, kteří se 
rozhodli založit klub? Jaroslav 
Foglar chtěl vytvořit obrázko-
vý seriál, který by mu ulehčil 
práci se vzděláváním čtenář-
ských klubů a zároveň navýšil 
náklad časopisu Mladý hlasa-
tel, a tak od 17. prosince 1938 
se v sedmém čísle IV. ročníku 
časopisu Mladý hlasatel začaly 
objevovat na zadní straně prv-
ní komiksové příběhy Rych-
lých šípů. Ten den vstoupil do 
historie jako první blonďáček 
(jméno Mirek Dušín dostal 
až o  týden později) a  druhý 
byl černovlasý Jarka Metelka. 
Třetí hoch, Jindra Hojer, je 
o  týden mladší. Zbývající dva, 
Červenáček a  Rychlonožka, 
se poprvé ukázali až v  pátém 
pokračování seriálu 14. ledna 

1939. Foglar původně nepočí-
tal s  tím, že by se stal komiks 
tak populárním, ale nako-
nec Rychlé šípy vycházely až 
do roku 1989, s  vynucenými 
přestávkami v  období nacis-
mu a  komunismu. Autorem 
textu byl vždy Jaroslav Foglar, 
kreslířem první série byl Jan 
Fischer, Marko Čermák kres-
lil pak druhou sérii. Některé 
díly v  roce 1941 byly nakres-
leny Bohumírem Čermákem 
a Václavem Junkem. Souborné 
knižní vydání komiksových 
příběhů vyšlo v roce 1998 v na-
kladatelství Olympie. Rychlé 
šípy se dočkaly knižní trilogie 
Dobrodružství v temných ulič-
kách. Podle prvního dílu Záha-
da hlavolamu a  druhého dílu 
Stínadla se bouří byl natočen 
seriál v  roce 1969, � lmového 
zpracování Záhady hlavolamu 
jsme se dočkali v  roce 1993. 
Divadelní představení Rych-
lých šípů se již od roku 2000 
hraje ve Slováckém divadle.
  Denisa Šnédarová

Soutěž o ježka v kleci 
a čtenářskou lampičku
Při příležitosti výročí první-

ho vydání Rychlých šípů jsme 
pro vás připravili vědomostní 
kviz. Můžete si na něm vy-
zkoušet, co všechno o  téhle 
partě a  jejím autorovi už víte, 
a třeba se přitom dozvíte něco 
nového. Soutěž je ve dvou va-
riantách, snadnější pro děti do 
15 let, a záludnější pro všech-
ny starší. Pokud na všechny 
otázky odpovíte správně, po-
stoupíte do slosování o hlavní 
ceny, kterými jsou ježek v kle-
ci v dětské soutěži, a praktická 
připínací lampička na knížku 
pro dospělé. Papírová zadání 
jsou k  dispozici v  knihov-
ně pro děti i  v  půjčovně pro 
dospělé, vyplněné je můžete 
odevzdávat tamtéž. Obě ver-
ze můžete také vyplnit online. 
Pro děti:
www.knihovnapv.cz/rychlesipy1, 
pro dospělé:
www.knihovnapv.cz/rychlesipy1.

Ve středu 4. prosince v  17 vítáme dva horolezce - Mar- je především milovnice příro-

Na sedmitisícovku s kardiostimulátorem

Provozní doba o vánocích
V  pondělí 23. 12. 2013 bu-

dou všechna oddělení knihov-
ny v  budově na Skálově ná-
městí otevřena od 8 do 13 hod. 

Dětské oddělení bude v provo-
zu také od 8 do 13 hod. Poboč-
ky knihovny budou uzavřeny. 
Od 27. 12. do 31. 12. 2013 bude 

Městská knihovna Prostějov 
uzavřena. 

Těšíme se na vás
od 2. ledna 2014.
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MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o.
 PROSINEC 

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

VÝSTAVY
5.12. 2013 – 9.2. 2014 vernisáž v 16.30
   JAKUB SCHIKANEDER – MISTR POCITŮ
    Exkluzivní výstavní projekt, který představí v retrospektivní výstavě díla vyni-

kajícího a mezi sběrateli velmi oblíbeného umělce. Na návštěvníky čekají typic-
ké malířovy obrazy plné melancholie, smutku a účasti s těžkými lidskými osu-
dy, 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.  

11.12. 2013 – 12.1. 2014 ANDY WARHOL – AMERICKÝ SEN
    Výstava světoznámého umělce, jehož dílo se představí v Prostějově prostřed-

nictvím souboru 20 originálních serigra� í na papíře zapůjčeného od soukro-
mých 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.
11. 12. 2013 v 16.30 Slavnostní otevření nové stálé expozice historie
    „V bezpečí pevných zdí – jistota, právo, bohatství“

ŠPALÍČEK,  Úprkova 18
5.12. – 2.2. 2014   POKOJÍČKY NAŠICH  BABIČEK
    Výstava  prezentuje tzv. „malé domácnosti“ ze soukromé sbírky Miroslavy Pecháčkové. Ná-

vštěvníci se mohou těšit na obýváčky, ložnice a kuchyňky z let 1880 – 1980, které věrně kopí-
rují dobové trendy v bytové kultuře nábytku, přes stolní soupravy až po technické novinky. 
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Hana Münsterová 
v galerii N7

Její obrazy se líbí dospělým 
i  dětem. Kromě malování ole-
jovými barvami maluje i  na 
hedvábí. V  galerii její veselé 
obrázky doplňuje optimistic-

ké teplé barvy obrazů Ondřeje 
a  Vladimíra Kočára. Je možno 
si je prohlédnout do 31.12.2013 
, vcítit   pohodu, která z  těchto 
obrázků vyzařuje.

Opětovně si dovolujeme 
pozvat na akci 8. 12. 2013. 
V  kostele sv. Cyrila a  sv. 
Metoděje na Brněnské uli-
ci v 9 hodin bude mše svatá 
a po ní navštíví náš chrám 
svatý Mikuláš se svým an-
dělským doprovodem. 
Všichni jsou srdečně zváni, 
na malou nadílku. Za farní 

společenství u „Cyrilka“ zve 
Zuzana Bartošová.

Setkání  se sv. Mikulá-
šem bude i v kostele sv. Pet-
ra  a  sv. Pavla na Petrském 
nám.,  také 8. 12. 2013 po 
ranní mši svaté, která bude 
v  9 hodin. Srdečně zve za 
farní společenství Stanislav 
Havlíček 

Okrašlovací spolek ve spolu-
práci s  občanským sdružením 
Dobré místo pro život uspořá-
dá pro děti z  dětských domo-
vů Prostějov a  Plumlov akci 
na podporu nákupu dárečků 
pod stromeček. Na webových 
stránkách občanského sdružení 
Dobré místo pro život (http://
www.dobremistoprozivot.cz/
stromProstejov)  je možné si 
zarezervovat a  následně koupit 
od pondělí 11. listopadu dárek, 
zanechat jej na adrese občan-
ského sdružení na ul. Vrlova 
7, či předat osobně zástupcům 
dětských domovů na vánoč-
ním večírku Spolku konaného 
dne 20. 12. 2013 v 18:00 hodin 
v  restaurační části Národního 
domu. Děkujeme všem, kteří 
v předvánočním čase myslí i na 
tyto děti bez domova.  -ms-

 SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV 
 

Olympijská 4, 796 01  Prostějov, tel.: +420 582 332 297, +420 582 344 125 (Vápenice) 
e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz     

               

zve děti i dospělé na 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KDY:  1.12.2013 od 13:30 hodin 

KDE:  SPORTCENTRUM – DDM 
Vápenice 9, Prostějov 

 
PROGRAM: 

 čertovské hry s divadélkem Jana od 14 do 16 hodin 
 pekelné soutěže a hrátky s anděly do 17 hodin 
 tvoření pro šikovné ručičky 
 putování dobou adventní – zvyky a tradice 
 ochutnávka tradičních mikulášských dobrot 

 

Vstupné: 20,- Kč / osoba 
 

Všichni účastníci soutěží budou odměněni drobnými dárky. 
Na děti, které přijdou v maskách, čeká pěkná odměna. 

 
Informace:   Sportcentrum – DDM, 582 332 297, 737 069 621 

e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 

Oblastní spolek ČČK Prostějov
 se sídlem ul. Milíčova 3, Prostějov

pořádá

Předvánoční sbírků plyšových hraček
tato akce se pořádá od října do 23. prosince 2013.

Vybrané plyšové hračky budou za symbolickou cenu 10 Kč 
prodávány na Vánočních trzích v  Prostějově sociálně slabším 
občanům pro jejich děti jako dárek pod stromeček.

 
 Výtěžek z prodeje ČČK Prostějov využije  na aktivity pro se-

niory – úklid v jejich domácnostech, asistenční služby pro  osoby 
s Alzheimrovou nemocí

Kontakt :

Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK Prostějov
mobil: 723005411 e-mail: prostejov@cervenykriz.eu
www.cervenykrizprostejov.cz facebook/Lenka Černochova

Sbírka pro děti z dětských domovů

Opětovně si dovolujeme společenství u „Cyrilka“ zve 

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

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

Akce plánované na prosinec

Omezení otevírací doby ICM Prostějov
V úterý 10. prosince 2013 bude ICM Prostějov z provozních 

důvodů zavřeno. Děkujeme za pochopení.

Den internetu zdarma – Mezinárodní den 
zdravotně postižených

U příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených (3. 
prosince) pro vás připravuje ICM Prostějov na úterý 3. prosince 
2013 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.

Adventní kalendář s Lucií a Laurou
Víte třeba, jak se slaví Vánoce v Německu a ve Francii? Chcete 

se zúčastnit kreativních adventních dílen? Sledujte naše webové 
stránky www.icmprostejov.cz a  dozvíte se víc o  speciálním ad-
ventním kalendáři, který pro vás chystají naše dobrovolnice Lucie 
a Laura. 

Co skrývá web ICM
Až do pondělí 16. prosince 2013 můžete opět soutěžit s  ICM 

Prostějov v  internetové soutěži s názvem „Co skrývá web ICM“. 
Soutěž pořádá Městské evropské informační středisko Prostějov. 
V každém ze čtyř soutěžních kol můžete vyhrát deskovou spole-
čenskou hru a 4GB USB � ash disk. Na výherce hlavní ceny čeká 
poukaz v  hodnotě 1500  Kč na nákup v  obchodu Mall.cz. Více 
k soutěži najdete na našem webu www.icmprostejov.cz. 

Základní umělecká škola 
V. Ambrose v Prostějově

Kravařova 14, telefon: 582 406 050
PROSINEC 2013
HUDEBNÍ OBOR :

Adventní zastavení 
1. 12. 2013 – 17.00 hod. sál MD 

Vánoční besídky žáků v 17.00 hod. – sál ZUŠ
9.,10.,12.,13.,16.,18.,19.12.2013

Vánoční koncert
11.12. 2013 – v 18.00 hod. přednáškový sál ND

Koncert komorních souborů žáků ZUŠ

Vánoční koncert 
17. 12. 2013 v 17.00 hod. – sál ZUŠ 

Starší žáci ZUŠ

VÝTVARNÝ OBOR 
Galerie Linka – Kravařova ul. 

pořádá výstavu na prosinec: 
Ohlédnutí – výběr oceněných prací žáků VO 

v Mezinárodní dětské výtvarné soutěži v Lidicích.

TANEČNÍ OBOR 
Mikulášské besídky sál v zámku, Perštýnské nám. 

2.12. 2013 v 16.00 hod. 
3.12.2013 v 16.00 hod. 

4.12. 2013 v 15.45 hod. a v 17.00 hod.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

10. 12. 2013 v 17.00 hod. sál v zámku, Perštýnské nám.
Vánoční dramaťácká besídka

ÚSPĚCH  KLARINETŮ
Dva komorní soubory ze 

ZUŠ Vladimíra Ambrose 
v  Prostějově, Trio klarine-
tů – Lucie Smítalová, David 
Kirner, Radovan Mládek a 
Kvartet klarinetů – Mikuláš 
Zástěra, Radek Řehulka, Jan 
Obračaj a Ondřej Suchánek, 
opět přivezly ceny.

Po dubnovém úspěchu v ústřed-
ním kole soutěže ZUŠ v komorní 
hře s převahou dechových nástrojů 
v Liberci, kde v  těžké konkurenci 
vybojovaly první místa, se tento-
krát zúčastnily interpretační soutě-
že Karla Ditterse ve Vidnavě.

Obě komorní skupiny získa-
ly první cenu ve své kategorii. 

Kvartet přivezl také titul Lau-
reát soutěže, čímž se zařadil 
mezi pět nejlepších souborů ze 
45 zúčastněných a obdržel také 
ocenění za nejlepší provedení 
skladby Karla Ditterse.

Oba komorní soubory 
pedagogicky vede 

Mgr. Edita Müllerová

vás zve na svoje prosincové akce:
7. 12. 2013  so 10.00

Tradiční Usuiho REIKI – I. STUPEŇ 
ART ECON SŠ, Husovo nám. 91, 2. NP, 

multimediální uč.
Přibližně hodinová prezentace o REIKI, po-

tom iniciace (naladění) a následuje seminář o 
práci s  energií REIKI s  průběžným procvičo-
váním jednotlivých technik, které jsou součástí 
výuky prvního stupně. Iniciace probíhá vždy-
individuálně. Adventní čas je velmi vhodným 
obdobím pro naladění na REIKI.

Můžete věnovat REIKI jako dárek k Váno-
cům. Navíc obdržíte předvánoční slevu, upo-
mínkový předmět, certi� kát a manuál.

Samozřejmě ti, kteří již mají I. stupeň u Dr. 
Hodka nebo Mgr. Frantise, mohou přijít na 
opakování. Doporučujeme okolo 12hod po 
úvodní prezentaci a iniciaci.  

Více na: www.reikimorava.cz
Nezapomeňte se přihlásit na mailové adrese  

asociace@reikimorava.cz
Na výše uvedenou akci vás srdečně zve 
Rada ASOCIACE REIKI MORAVA  o.s.
Projekt „Seznamování veřejnosti s tradič-

ním Usuiho REIKI“ 
je spolu� nancován 
Olomouckým kra-
jem

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

VZDĚLÁVACÍ AKCE

Konfederace politických vězňů děkuje statutárnímu městu 
Prostějovu za poskytnutí veřejné � nanční podpory v roce 2013, 
která byla určena na cestovné na pouť muklů na Sv. Hostýn a na 
účast na setkání členů konfederace.  Lubomír Studený, 
 předseda pobočky č. 50 – Prostějov Konfederace politických vězňů.

Československá obec legionářská děkuje statutárnímu městu 
Prostějovu za poskytnutí veřejné � nanční podpory v roce 2013, 
která byla určena na zachování, rozvíjení a předávání demokra-
tických a humanistických tradic československé a české státnosti, 
na připomínání významných dějinných událostí našeho státu a 
jeho armády, na organizační záležitosti, zajišťující činnost orga-
nizace. 

Ing. Petra Veverková, předsedkyně Jednoty ČsOL Prostějov

Konfederace politických vězňů děkuje statutárnímu městu 
PODĚKOVÁNÍ Muzeum Prostějovska 

v Prostějově si Vás 
dovoluje pozvat na

Vánoční tvořivou dílnu II
Nejen pro maminky s dětmi

ve středu 18. prosince 2013 
od 15.00 do 18.00 hod. v bu-
dově Špalíčku, Uprkova 18
Budete si moci upéct perní-
kový svícen nebo vyrobit jed-
noduchou ozdobu na vánoční 
stromeček. Vstupné 35,- Kč

Přihlášky na tel. č. 
605 477 147 nebo e-mail 
jhanusova16@seznam.cz
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PROGRAM PROSINEC 2013 
5. 12. V 18.00 HODIN 
PŘEDNÁŠKA „ŽENY V KOSMU“
Přednáška k  50. výročí startu první kosmonautky 

Valentiny Těreškovové (Vostok 6, start 16. 6. 1963). 

Přednáší:  Milan Halousek (*1961). Je pracovníkem 
České kosmické kanceláře, kde vede odbor Vzdělá-
vání.  V rámci svých pracovních povinností zajišťuje 
spolupráci s  Evropskou kosmickou agenturou ESA 
v oblasti vzdělávacích a popularizačních aktivit, orga-
nizuje studentské programy a účast českých studentů 
na národních i zahraničních kurzech a projektech. Je 
členem poradního výboru ESA pro vzdělávání (ESA 
Advisory Committee on Education). Je také předse-
dou Astronautické sekce České astronomické spo-
lečnosti, zakládajícím členem Kosmo Klubu, členem 
Astronomické společnosti Pardubice a předsedou 
sdružení Kosmos-news. V roce 2011 byl jedním z or-
ganizátorů projektu „Do kosmu s Krtkem“, při kterém 
americký astronaut Andrew Feustel vzal s  sebou do 
vesmíru � gurku Krtečka a potom jí dovezl do České 
republiky. Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 
let, senioři a invalidé 20 Kč. Vstupenky je možné pře-
dem rezervovat.

2. – 8. 12. ASTRONOMICKÝ TÝDEN 
S PŘEDNÁŠKOU 
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena: 
- ve středu od 15.30 hodin, kdy bude nabízena po-

hádka pro děti, 
- každé odpoledne od 14.00 hodin na pozorování 

Slunce, nutnou podmínkou pro konání pozorování je 
bezmračná obloha,

- každý večer v 18.30 hodin na pozorování hvězdné 
oblohy dalekohledy (neplatí 5. 12. – večerní přednáška), 
ve středu také od 17.30 do 18.30 hodin, nutnou podmín-
kou pro konání pozorování je bezmračná obloha,

- v neděli od 15.00 hodin na soutěž pro děti. 

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
- POZOROVÁNÍ SLUNCE

se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o ce-
lém ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 14.00 do 15.00 
hodin (neplatí 30. 12.). 21. 12. v 18.10 hodin přechází 
Slunce ze znamení Střelce do znamení Kozoroha. Za-
čátek astronomické zimy, zimní slunovrat.

- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ 
HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY 

se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 
5., 23. a 30. 12.) od 18.30 do 19.30 hodin a také každou 
pracovní středu od 17.30 do 18.30 hodin.

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

JAK MARTIN S LENKOU ŠLI 
HLEDAT VÁNOČNÍ HVĚZDU

Každou prosincovou pracovní středu v 15.30 hodin. 
Neposedné děti rozbily vánoční ozdobu na vršek vá-
nočního stromečku a teď potřebují hvězdu novou. Pů-

jde k nim některá z oblohy? Marně je děti přemlouvají. 
Hvězda však na stromku přece jen září, díky tatínkovi. 
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři 
a invalidé 10 Kč.

8. 12. V 15.00 HODIN NEDĚLNÍ SOUTĚŽ 
Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2013/14  „KOSMONAUTIKA“ 
– RAKETOPLÁNY  

Soutěži bude předcházet povídání o raketoplánech 
minulých i o plánech do budoucnosti. Vstupné dospělí 
20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

XXII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK 
Klub pro děti ve věku 5 až 11 let. Schází se každou 

pracovní středu v 16.30 hodin. Obsahem prosincových 
schůzek bude seznámení se zimními souhvězdími. Po-
loletní klubový poplatek 200 Kč.

 
XLIII. ROČNÍK KLUBů gemini 
Členové klubu Gemini I (vždy v 16:30 hodin) 5. 12., 

12. 12., 19. 12. a klubu Gemini II (vždy v 17:30 hodin) 
2.12., 9.12., 16.12., v  přednáškovém sále hvězdárny. 
Podrobný rozpis obsahů setkávání obdrží každý člen 
při první návštěvě klubu.

VÝSTAVY, EXPOZICE
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

z dějin prostějovské astronomie
EXPOZICE OPTIKA

Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických 
pozorování a v  tom případě jsou jejich součástí a po do-
mluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě vstupné dospě-
lí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. 
První tři jmenované výstavy také zdarma zapůjčujeme!

Změna programu vyhrazena.

Prostějovská HVĚZDÁRNA  Tel.:582 344 130

V Radničních listech 2013 se 
na tomto místě každý kalendář-
ní měsíc objeví v abecedním po-
řadí jeden pojem z astronomie 
nebo kosmonautiky. Tentokráte 
se zastavíme u písmene J. 

Jupiter (pro staromilce Dob-
ropán, Králomoc, řecky Zeus. 
Syn Chronose neboli Saturna a 
bratr Neptuna neboli Poseidona 
a Pluta. Laskavý i škodolibý, autor 
mnoha neplech. Vděčný objekt 
umělců (mj. Tizian, Rembrandt, 
Mozart a další).

Největší planeta naší sluneč-
ní soustavy (jedenáctkrát větší 
než zeměkoule), v  pořadí pátá 
od Slunce. Sousedí směrem ke 
Slunci s Marsem  a směrem od 
Slunce s Uranem. Podobně jako 

i Saturn, Uran a Neptun, patří 
do skupiny tzv. obřích planet. 
Jupiter je jejich reprezentantem, 
mluvíme o planetách typu Jupi-
tera. Ve všech čtyřech případech 
se jedná o plynné planety složené 
především z  tekutého vodíku a 
hélia obklopujících malé skalnaté 
jádro o průměru asi 20 000 km. 
To, co tedy dalekohledy vnímá-
me jako povrch této planety, žád-
ným pevným povrchem není, ale 
jsou to vrcholy oblaků (viz první 
foto). Už více než sto roků je pod 
rovníkem této planety pozorova-
telná tzv. Rudá skvrna, která není 
ničím jiným než velikým vírem 
chladných oblaků. Jupiter obklo-
pují tenké a téměř průsvitné, ze 
Země nepozorovatelné, prstence. 
Početná a stále se novými obje-
vy rozrůstající je rodina měsíců 
této planety, v  současnosti jich 
známe 66. Největší z nich se jme-
nují Europa, Io (viz druhé foto), 
Kallisto, a Ganyméd, jsou to tzv. 
Galileovy měsíce. Jsou to vůbec 
první nebeská tělesa objevená 
dalekohledem. Simon Marius je 
prý pozoroval koncem listopadu 
1609 a Galilei je poprvé pozo-
roval 7. ledna 1610 a považoval 

je za hvězdy. (Simon Marius, 
narozen 10. ledna 1573, zemřel 
26. prosince 1624,  byl německý 
astronom. Narodil se v Gun-
zenhausenu, ale téměř celý život 

prožil ve městě Ansbach. V roce 
1614 publikoval Marius svou 
práci Mundus Iovialis popisující 
planetu Jupiter a její měsíce. V ní 
prohlásil, že objevil čtyři měsíce 
Jupitera o několik dní dříve než 
Galileo. To rozpoutalo nemalý 
spor s Galileem, který Maria ob-
vinil nejen ze lži, ale také z toho, 
že okopíroval jeho práci a tedy, že 
jeho Mundus Iovialis je pouhým 
plagiátem.). Po týdnu ale Galilei 
zjistil, že „hvězdy“ mění svoji 
vzájemnou pozici a zůstávají u 
Jupitera. Došel k závěru, že nejde 

o hvězdy, ale o tělesa obíhající ko-
lem Jupitera. V jednom ze svých 
děl nazvaném Sidereus Nuncius, 
pak napsal: „Měl bych oznámit 
světu, že jsem pozoroval čtyři 
Planety, nikdy dříve nepozorova-
né od začátku světa až po dnešek 
... přišel jsem proto k nepochyb-
nému závěru, že jsou ve vesmíru 
tělesa, která se pohybují kolem 
Jupitera jako se Venuše a Merkur 
pohybují kolem Slunce...“. To byl 
převratný objev, neboť ukázal, 
že existují nebeská tělesa, která 
neobíhají kolem Země, a zname-
nal velkou podporu pro uznání 
heliocentrického systému. Ga-
lileo Galilei (viz třetí obrázek) 
původně nazýval Jupiterovy 
měsíce „Medičejské planety“ a 
označoval je římskými číslice-
mi I, II, III, IV. Toto označení se 
užívalo do poloviny 19. století. 
Vedlo však k častým zmatkům, 
zejména když byly objevovány 
další měsíce. Proto bylo o� ciálně 
přijato pojmenování, které užívá-
me dodnes. Navrhl je už v roce 
1614 již zmíněný Simon Marius 
na doporučení Johannese Keple-
ra: „Básníci vyčítají Jupiterovi, 
že byl nestálý v lásce. Zejména 

připomínají tři krasavice, kterým 
se v převlečení úspěšně dvořil. Io 
(dceři Inacha, boha řek), Callisto 
(dceři Lycaona) a Evropě, dceři 
Agenora. Pak byl ještě Ganymed 

(hezký syn krále Trosa), kterého 
Jupiter jako orel odnesl na svých 
zádech ...  proto se domnívám, 
že nechybím, když prvý měsíc 
nazvu Io, druhý Evropa, třetí pro 
jeho nápadné světlo Ganymed a 
čtvrtý Callisto...“. Marius pozna-
menal, že „tento nápad a zvláště 
navržená jména mi sdělil Kepler, 
císařský astronom, když jsme se 
setkali...“. Pak že jména měsíců 
planet nemají své osudy!   -jp-

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - J
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V  pátek 25. října jsme se v  ob-
řadní síni na městském hřbitově 
rozloučili s paní Věrou Vrtalovou, 
ředitelkou základní školy v.v., re-
spektovanou učitelkou matema-
tiky, na kterou vzpomíná s  úctou 
několik generací bývalých žáků.

Jako okresní metodička mate-
matiky předávala své zkušenosti 
ostatním kolegům. Byla řadu let 

členkou školské komise města 
Prostějova.

Mnoho sil a energie věnovala 
škole a žákům, byla však zároveň 
ženou s  mnoha zájmy a koníčky, 
které vyvažovaly suchou řeč čísel a 
psychicky náročné povolání.

Byla aktivní členkou Klubu přá-
tel výtvarného umění, účastnila se 
besed, zájezdů, nevynechala snad 
žádnou vernisáž v  Prostějově, 
sama byla výtvarně nadaná.

Milovala vážnou hudbu a diva-
dlo, koncerty a divadelní předsta-
vení navštěvovala pravidelně až do 
konce života. Velmi ráda cestovala. 
O svých cestách poutavě vyprávěla.

Ani po odchodu do důchodu 
nedovedla zahálet. Stala se před-
sedkyní sekce učitelů důchodců a 
spolu se svými kolegyněmi orga-
nizovala zájezdy do opery v Brně, 
výlety, besedy.

K  90. narozeninám obdržela 
Cenu města Prostějova za celoži-
votní práci.

Za všechny přátele, bývalé ko-
legy a žáky, kteří si ji uchovají ve 
vzpomínkách, OROS pracovníků 
školství. -red-

Rozloučení s paní Věrou Vrtalovou, 
laureátkou Ceny města Prostějova

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU

 Svaz tělesně postižených v  ČR, 
o.s., Prostějov

Děkujeme Zastupitelstvu města 
Prostějova za poskytnutí veřejné � -
nanční podpory na 

rok 2013. Použili jsme ji na zajiště-
ní činnosti organizace a na zakoupení 
kompenzačních pomůcek, které slouží 
zdravotně postiženým a klientům z řad 
široké veřejnosti Olomouckého kraje. 
 Za Svaz tělesně postižených 

 Karel Doseděl, předseda

Občanské sdružení Veřejná lyžařská škola Prostějov děkuje statutárnímu 
městu Prostějovu za poskytnutí � nančního příspěvku v roce 2013, který byl 
použit na dopravu dětí a mládeže do lyžařských středisek v Jeseníkách. Výuky 
v lyžování a snowboardingu se zúčastnilo 34 dětí, včetně 9 dětí z Dětského 
domova v Prostějově.

I v roce 2014 bude OS VLŠ Prostějov zajišťovat pro děti, mládež i dospě-
lé zájemce z  regionu kvalitní výuku lyžování ve svém výukovém středisku 
v Ramzové. Více na: www.lyzarska-skola-prostejov 

František Medek, zástupce ředitele OS VLŠ Prostějov

Děkujeme statutárnímu městu Prostějovu za finanční příspěvek pro 
organizaci „Senioři Prostějova občanské sdružení“. Peníze byly použi-
ty za pronájem přednáškového sálu ND, kde se pravidelně každý měsíc 
scházíme. Dále na vstupy do muzeí a historických památek při našich 
zájezdech či vycházkách v Olomouckém kraji. Např. hrad Sovinec, 
zámek Lešná a ZOO, Frýdek Místek - závod Marlenka, vila Tugend-
hart v Brně nebo výstava Šangri-la v Olomouci atd. 

 Marie Týnová, předsedkyně sdružení

Prostějovští vozíčkáři děkují sta-
tutárnímu městu Prostějovu za po-
skytnutí veřejné � nanční podpory 
ve výši 20 000 Kč, která se využila 
k  činnosti, ke sportovnímu vyžití 
členů Prostějovských vozíčkářů. 
Touto cestou bychom rádi oslovili 
i  další vozíčkáře, kteří mají zájem 
o aktivní využití volného času. Při-
jďte mezi nás.

 Za Prostějovské vozíčkáře 
předsedkyně Eva Křepelková
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Prostějovsko patří mezi 
okresy, kde včelaři svádí boj 
s  nebezpečnými nákazami 
včel. Členové zá-
kladní organizace 
Českého svazu vče-
lařů v  Prostějově 
se snaží těmto 
nákazám čelit, 
a proto přivítali 
pomoc statu-
tárního města 
Prostějova.

Městská rada 
schválila třicet šest 
tisíc korun na boj proti ne-
bezpečným nemocem včel a 
na vzdělávání a zvyšování od-

bornosti členské základny. Za 
tento � nanční příspěvek včela-
ři děkují radním prostřednic-

tvím časopisu Včelařství.
Finanční prostředky 

použila základní or-
ganizace jednak pro 
boj proti nebez-
pečným nemo-
cem a na údržbu 
techniky sloužící 

pro léčení, dále 
na zajištění sálu 
pro pořádání 

přednášek a na čás-
tečnou úhradu dopravného za 
uspořádání odborně tematic-
kého zájezdu.  -jm-

Město Prostějov 
podpořilo včelaře

Medailonky laureátů 
Ceny města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostě-
jova udělilo Cenu města Prostě-
jova za rok 2012 panu Zdenku 
Vychodilovi za dlouholetou 
činnost v  oblasti sportu a za 
propagaci města Prostějova. 

Zdenek Vychodil oslavil le-
tos 70 let a stále reprezentuje 
město Prostějov na veřejných 
závodech – Jizerská 50, Or-
lický maraton aj. Prakticky 
nepřetržitě se věnuje dětem 
i dospělým, organizuje kon-
diční běhy, kondiční cvičení, 
kondiční cyklistiku, metodi-
ku na lyžích běžeckého typu, 
metodiku lezení, metodiku 
kolečkových bruslí, vysoko-
horských sportů doma i v za-
hraničí. 

Pan Zdenek Vychodil orga-
nizoval česko – polské cyklo-
přejezdy, organizoval a vedl 21 
výprav do Spojených států ame-

rických, Kanady, Aljašky Me-
xika, Keni, Tanzánie a Evropy.
V Africe vedl expedici, kte-
rá vytvořila africký časo-
vý rekord výstupu na dvě 
nejvyšší hory kontinentu.
V New Yorku byl dvakrát pozván 
do stanice rádia Hlas Ameriky.
Byl také prvním Prostějová-
kem, který byl přijat ve stá-
lé misi OSN v  New Yorku.
Zdenek Vychodil uskutečnil řadu 
přednášek pro veřejnost v  Pros-
tějově i dalších městech v České 
republice a na Slovensku.

Více jak padesátiletá obětavá 
činnost pro veřejnost našeho 
města v oblasti sportu, osvětové 
práce a propagace města Pro-
stějova přinesla panu Zdenku 
Vychodilovi Cenu města Pros-
tějova za rok 2012.

Text: Martina Drmolová
Foto: Lukáš Andrýsek

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci AKADEMIE SENIORŮ

Termín Hodina Tematické zaměření setkání Lektor
3.12.2013 14.00 Typologie osobnosti III. Mgr. Lenka Freharová 
  Kdo jsme a jací jsme. Závěrečná část přednášky oblíbené lektorky   
10.12.2013  14.00  Šiškování se Zorkou  Zorka Dostálová 
  Výroba vánočních dekorací ze šišek (pokud můžete, přineste si šišky) 
17.12.2013  14.00  Jižní Amerika - Brazílie  Mgr. Lenka Freharová
   Dokončení besedy s cestovatelkou 
  

Přejeme všem našim příznivcům krásné Vánoce
a hodně štěstí a zdraví v  roce 2014,

kdy se s  Vámi všemi těšíme nashledanou při našich akcích.

Všechny přednášky a besedy AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách OS LIPKA, 
Tetín 1, II. patro (pokud není uvedeno jinak).

Těšíme se na vaši návštěvu.

Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým

Blahopřejeme
V měsíci říjnu oslavili svá jubilea

tito občané města a příměstských částí: 

70 let  Zdenka Mlčochová, Libuše Pospíšilová, Zdeňka Grósová, Jiřina 
Nemravova, Ing. Miroslav Hudec, Ludmila Bogárová, Ludmila 
Snášelová, Alena Vyroubalová, Josef Janeček, Vlasta Nakládalová, 
Josef Hasník, Zdeňka Müllerová, Jitka Smékalová, Jana Doleželová, 
Marie Chudobová, Dagmar Navrátilová, Jana Spurná, Marie 
Pěničková, Oldřich Šenk, Božena Pospíšilová, Jan Nágl, Bohumil 
Juráček, Anna Piňosová, Bohumil Šimek, Jaroslava Halenková, 
Jaroslav Staník, Miloslav Filip, Karel Vyroubal, Zdeněk Matuška, 
Rostislav Hořava, Pavel Rosenberg.

 75 let  Marie Menyházová, František Jančík, Jaroslava Černá, Josef Poříska, 
Josef Starý, Jan Kobliha, Jiřina Múllerová, Bohumír Šplíchal, Vlasta 
Krajíčková, Eliška Horáková, Zdenka Soldánová, Anežka Škripková, 
Danuška Zatloukalová.

 80 let Josef Sedláček, Jan Pátík, Oldřich Tomášek, Libuše Dostálová, 
Vlasta Štenclová. 

 85 let Mgr. Marie Zapletalová, Růžena Kiršbaumová, Drahomíra 
Trunečková, Miroslav Burian, Anna Koutníková, Marie Veselá.

 90 let  Antonie Petrová, Marie Kožíšková, Ludmila Koudelková, 
Vojtěch Zapletal, Božena Zatloukalová, Eliška Múnsterová.

 92 let Vlasta Černá, Ludmila Honová, Karel Jukl.

 93 let Vlasta Němečková, Hedvika Otrubová.

 94 let Anna Čechová.

 95 let Růžena Soldánová.
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Najít – rozplést – namalovat – naformátovat, o to vše 
se pokoušeli soutěžící v Dobrodružství s počítačem
Jako každý rok, tak i letos se 

ICM Prostějov proměnilo na jeden 
den v listopadu v  hlučící úl plný 
soutěžících. V  devátém ročníku 
Dobrodružství s počítačem, kterou 
tradičně pořádá Cyrilometodějské 
gymnázium a MŠ v Prostějově spo-
lu s Informačním centrem pro mlá-
dež Prostějov, soutěžilo rekordních 
108 žáků čtvrtých a pátých tříd 
z  prostějovského regionu. Cenné 
vítězství pro sebe i svou školu vy-
bojovalo v úterý 5.  listopadu 2013 

družstvo z Jubilejní Masarykovy ZŠ 
a MŠ Drahany.

Členové vítězného družstva získali 
nejen dárkový balíček, jehož součástí 
byl batoh na notebook pro každého, 
ale také cenu pro školu, která letos 
obsahovala 750 GB externí harddisk, 
deskové hry, kancelářské a kreativní 
potřeby. „Tuto i další ceny se nám po-
dařilo zajistit především díky veřejné 
finanční podpoře statutárního města 
Prostějova, které na akci přispělo 5 000 
Kč. Dále akci sponzorsky podpořily 

také firmy VAHAL, s.r.o., Habro, IN-
FOS Art, s.r.o., Česká spořitelna a naše 
partnerské organizace (Evropská infor-
mační síť pro mládež EURODESK, In-
formační centrum bezpečnosti potravin 
a EUROPE DIRECT Olomouc). Touto 
cestou bychom jim všem chtěli velmi po-
děkovat za jejich podporu,“ řekla Kate-
řina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov.

Druhé místo obsadili žáci ze Zá-
kladní školy Krumsín a na třetím 
místě se umístilo družstvo žáků 
ze Základní školy Prostějov, ul. Dr. 
Horáka. Oceněna však byla také 
družstva, která se umístila na čtvr-
tém až desátém místě, a všechna 
družstva také obdržela diplom.

Kontaktní osoba:
Kateřina Opatrná

Vedoucí Informačního centra 
pro mládež Prostějov, Komenského 17, 

796 01 Prostějov, +420 731 604 073
 opatrna@icmprostejov.cz

www.icmprostejov.cz
www.facebook.com/icmprostejov

Na všechny programy MC 
je potřeba přihlásit se předem 

z kapacitních důvodů.
  Mikulášská nadílka 
úterý 3.12. dopoledne v přednáš-

kovém sále Národního domu- pro 
předem nahlášené

V tento den neprobíhá běžný pro-
gram v MC Cipísek.

Malování na hedvábí 
- kreativní večer 

pro dospělé
Šátky, šály, obrázky- vyrobte si hed-

vábné dárečky pod stromeček.
Kreativní večer pro pokročilé i úpl-

né začátečníky.
Středa 11.12. od 18 hodin
  Odpolední herny 
pro rodiče a prarodiče 

s dětmi do 5 let
vždy v pondělí 15.00-17.00 / Na tyto 

herny není potřeba se hlásit předem.
Odpolední herny probíhají do 

16.12., poté zase až v lednu.
 

Vánoce s Cipískem
ve všech programech MC Cipísek 

9.12.-17.12.

Připravujeme se na Váno-
ce- společné strojení stromečku 
v MC, adventní tvoření, vánoční zvyky.

 Zápis na volná místa 
do programů na období  

leden-březen
pondělí 16.12. 8.30-12.00 a 15.00-

17.00. 
Zápisy pro ty, kteří do MC nechodi-

li v podzimním cyklu.
 

Připravujeme 
v novém roce 2014:

• oslavy 15. výročí založení MC Cipí-
sek v Prostějově

• pravidelné programy pro rodiče s 
dětmi

• individuální psychologické, právní i 
výživové poradenství

• kreativní večery pro dospělé
• základní i pokračovací kurzy efek-

tivního rodičovství, besedy pro 
rodiče

• mimiklub, jednorázové akce pro 
celé rodiny 

Termíny, přihlášky a bližší informace  
v MC nebo na www.mcprostejov.cz

www.facebook.com/cipisekprostejov, 
e-mail: mcprostejov@centrum.cz

Program MC Cipísek prosinec

MC Cipísek- komunitní 
centrum pro rodinu

Lenka Patricie Danišová
Matyáš Mořkovský
Dominik Badinka
Radek Doseděl
Tomáš Procházka
Tereza Vyroubalová
So� e Anna Vyskočilová
Adéla Mazouchová
Tony Beneš
Natalie Charlotte Müller
Natálie Siostrzonková
Ela Šebková
Dominik Křenek
Valentýny Hartlová

Alfréd Mládek
Anna Hrubá
Izabela Doleželová
Dominik Hron
Natálie Trnavská
Jakub Kuchař
Justýna Sázelová
Gabriel Peter
Anežka Nevrlá
Alice Karolina Cetkovská
Markéta Slezáková
Dan Šta� 
Matěj Šta� 
Justina Pejchalová

Seznam dětí přivítaných
dne 14. 11. 2013
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Maratonský klub Prostějov 
uspořádal ve středu 30. 10. 
2013 další letošní akci zamě-
řenou především na děti, ten-
tokrát společně s Atletickým 
klubem Prostějov. 

Při příležitosti blížících 
se dušiček a nadcházejícího 
anglosaského Svátku všech 
svatých, přišli organizátoři s 
nápadem, uspořádat „noční“ 
běhání pro děti s čelovkami, 
blikačkami, svítícími pásky 
apod. a oslavit tak během blí-
žící se svátky. Mimochodem 
oba svátky vznikly z původní-
ho keltského svátku Samhaim, 

takže se vlastně jedná o jedno a 
totéž, jenom se rozešly trochu 
tradice, datum a způsob osla-
vy. A také novodobý význam. 
Hlavním mottem běhu bylo 
„běhání potmě“. Taková malá 
stezka odvahy. Běhalo se ko-
lem bistra Hloučela a start byl 
v 17:30, tedy v době kdy byla již 
dostatečná tma. Pro nejmen-
ší byla vytyčena trať 60 m, od 
jedné blikající dýně ke druhé. 
Malé světlušky běžely po jed-
nom, až na výjimky samy bez 
rodičů, kteří s napětím sledo-
vali temnou cestu mezi dýněmi 
a po ní poskakující světýlko. 

Mohutné fandění bylo velkou 
oporou pro nejmenší běžce. 
Pro větší děti byla nachystána 
„temná“ trať v délce téměř 600 
m, osvětlená jenom svíčkami 
ve sklenicích. Děti běžely samy, 
podél světýlek, některé v mas-
kách, jiné ověšené světýlky, bli-
kačkami a výstražnými pásky. 
Startovalo se po jednotlivcích, 
pro ty méně odvážné ve dvoji-
cích, a na startu se mísila před-
startovní horečka se strachem, 
odvahou i nadšením. Celkovou 
atmosféru Halloweenského 
běhání, prosvětlenou desít-
kami čelovek a blikaček, pak 
dokreslili pořadatelé svými 
maskami, lucerničkami a sví-
tícími dýněmi. Po skončení 
běhu čekala na všechny děti 
sladká odměna a velká úleva. 
Nikdo se neztratil a nikdo to 
nevzdal. A tak se první ročník 
tohoto běhu nesmazatelně za-
psal do dušiček malých běžců, 
i do těch větších, rodičovských 
a organizátorských. Věříme, že 
příští ročníky přinesou stejnou 
zábavu a radost z běhání, jako 
tento. Hlavní organizátorka 
běhu Andrea Plachá nám na 
závěr řekla, „Tato akce vznikla 
na rozdíl od našich předcho-
zích velmi spontánně, z nápadu 
jednoho z našich členů. Od ná-

padu k realizaci už to šlo velmi 
rychle. Navíc náš Maratonský 
klub organizuje teď na podzim 
pravidelné nedělní výběhy s 
čelovkami, které startují neda-
leko, na parkovišti u Sportovní 
haly, vždy v 7 hodin večer. Kaž-
dý kdo si chce jen tak vyběh-
nout v krásné atmosféře noční-
ho běhu to může s námi zkusit. 
Běháme pohodové tempo tak, 
aby stačili všichni a zatím jsou 
to moc úspěšné akce“. Jenom 
doplníme, že zájemci o běhání 
mohou sledovat veškeré dění 
na www.mkprostejov.cz anebo 
na facebooku, kde má Mara-
tonský klub svoje stránky. -mp-

Maratonský klub Prostějov takže se vlastně jedná o jedno a Mohutné fandění bylo velkou 

Halloweenské běhání se moc povedlo

O zveřejnění níže uvedeného dopisu požádal redakci Radničních listů Klub výsadkových veteránů Prostějov, o.s.

Otevřený dopis prezidentu Miloši Zemanovi
Výbor Klubu výsadkových 

veteránů Prostějov o.s.  na 
svém řádném zasedání dne 
10.října 2013 projednal a jed-
nomyslně schválil otevřený do-
pis prezidentu ČR a vrchnímu 
veliteli ozbrojených sil Miloši 
Zemanovi. Děkujeme vydava-
teli Radničních listů, že nám 
umožnil  s obsahem tohoto do-
pisu seznámit  širší veřejnost.    

Vážený pane prezidente,
dlouho jsme zvažovali, zda 

si můžeme dovolit oslovit Vás 
formou otevřeného dopisu a 
požádat Vás o pomoc v řešení 
problému, který nás již dlouho 
trápí.

Jedná se o obvinění dvou 
bývalých příslušníků elitní vý-
sadkové jednotky,  601. skupi-
ny speciálních sil. Generálové 
Ondrej Páleník a Milan Ko-
vanda, kteří v posledních letech 
dosáhli vrcholu své vojenské 
kariéry a řídili vojenské zpra-
vodajství, byli, dle našeho pře-
svědčení neprávem, obviněni 
z porušení povinností a zneuži-
tí pravomoci v kauze Nagyová.

Oba dva začínali svou vojen-
skou kariéru u elitních výsad-
kových jednotek v  Prostějově. 
Po řadu let byli našimi podří-
zenými, později kolegy a ná-
sledně nadřízenými. Postupně, 
díky svým schopnostem, odpo-
vědnosti, respektování zákonů, 
vojenských řádů a předpisů 
tak dosáhli významných veli-
telských postů. Jsou to nejen 
vojáci, kteří neváhají nasadit 
i svůj život při obraně zájmů 
naší vlasti, což prokázali jako 
velitelé řady zahraničních misí, 
ale i kamarádi, na které byl a 
je vždy spoleh. Je nesporné, že 
díky jejich schopnostem nebyly 
v českém kontingentu při těch-
to velice nebezpečných opera-
cích ztráty na životech našich 
vojáků. Oceněním jejich práce 
je řada vyznamenání a medailí 
České republiky i států Severo-
atlantické aliance.

Vzhledem k  tomu, že oba 
známe ze společné práce u jed-
notek, kde se za chyby a poru-
šení pravidel platí cena nejvyšší 
a zároveň jako spolehlivé, po-
ctivé a odpovědné lidi, pro kte-

ré vždy byly zákony a řády zá-
kladní normou pro jejich práci 
i život, nemůžeme uvěřit, že by 
se těmto zásadám zpronevěřili.

Vážený pane prezidente, ob-
vinění našich bývalých kolegů 
zasáhlo jejich rodiny, přátele, 
nás a v konečném důsledku  i 
speciální síly ČR. Zdlouhavé 
řešení a neprůkazná obvinění 
tak vrhá stín i na jednu z nej-
lepších jednotek naší armády, 
která byla vždy a je i nyní elitou 
ve světě.

Dovolujeme si Vás požádat 
nejen jako prezidenta České 
republiky, ale i jako vrchního 
velitele ozbrojených sil, abyste 
vahou své osobnosti prosadil 
rychlé uzavření celého případu. 

Věříme, že Váš zásah pomů-
že nejen k  urychlenému vyře-
šení této záležitosti, ale přede-
vším, že budou očištěna jména 
generálů Ondreje Páleníka i 
Milana Kovandy.

Děkujeme předem za  klad-
né vyřízení naší žádosti.

Za Klub výsadkových 
veteránů Prostějov o.s.

 – Výbor KVV

NAPSALI JSTE NÁM Pozvánka na výstavu

TAK TO VIDÍM JÁ
Konané za podpory senátorky Bo-

ženy Sekaninové, která se uskuteční 
ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 15.00 
hodin, tentokrát v  prostorách SEN-
ZA družstva, chráněná dílna, Tylova 
44, Prostějov.

Návštěvníci si budou moci vybrat 
z  velkého množství výrobků – origi-
nální vánoční dekorace, svíčky, vánoč-
ní ozdoby, ručně vyráběná mýdla, ko-
berečky, drobné keramické předměty, 
originální šperky a řadu dalších. 

 Za organizátory – OS LIPKA 
zve předsedkyně výboru 

Mgr. Renata Čekalová

Daruj krev s Oblastním 
spolkem ČČK Prostějov
Zveme Vás na akci – Daruj 
krev s Oblastním spolkem 
ČČK Prostějov dne 10. pro-
since 2013 (úterý) v 7 hod. 
Sraz na transfuzním oddělení 
Nemocnice Prostějov, Matho-
nova ulice (přední budova, 2. 
patro).

Kdo může darovat krev?
občan ČR starší 18 let s dob-
rým zdravotním stavem.

Co vzít s sebou?
občanský průkaz, kartičku 
zdravotní pojišťovny

Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu 

Oblastního spolku 
ČČK Prostějov

Milíčova 3
e-mail: 

prostejov@cervenykriz.eu
www.cervenykrizprostejov.cz
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Skvělá parta, spousta her, zá-
bavy, ale i adrenalin při soutěžích 
a také nemalá radost z  úspěchů 
– tak se dá ve zkratce popsat ak-
tivita mladých hasičů, kteří se 
věnují hasičskému řemeslu ve 
Sboru dobrovolných hasičů v Do-
mamyslicích.

„Výchova mládeže a našich bu-
doucích nástupců patří v  našem 
sboru k neodmyslitelné součásti naší 
činnosti a má tradici více jak 40 let. 
Chceme totiž vychovávat mládež 
tak, aby byla schopna pomáhat dru-
hým, uměla si poradit v mimořád-
ných situacích, a aby také smysluplně 
vyplnila svůj volný čas. Tohle všech-
no se nám daří díky velké podpoře i 
finanční pomoci města Prostějova.“ 
prohlásil velitel sboru Pavel Liška. 

Z  celkového počtu členů sboru 
v Domamyslicích tvoří mládež více 

jak čtvrtinu. Mladí hasiči jsou rozdě-
leni na dvě kategorie starší a mladší 
žáci. Od letošního jara se pustili i 
do přípravy mladších žáků, kteří se 
aktivně zapojili do pohárových sou-
těží a také do celostátní soutěže Hry 
Plamen.

Hra Plamen není jen celostátní 
soutěží, ale i celoroční činností mla-
dých hasičů. Skládá se ze šesti disci-
plín a je prověrkou všech dovedností, 

které musí mladý hasič zvládnout. 
Tyto disciplíny jsou: závod požárnic-
ké všestrannosti, štafeta dvojic, štafe-
ta 4x60m, požární útok CTIF, štafeta 
CTIF a královská disciplína požární 
útok. Dále se musí vyvíjet i volnoča-
sové aktivity, které jsou vždy hodno-
ceny na závěrečném okresním kole. 
Domamyslickým v této soutěži patří 
pro letošní rok 3. místo, které je pro 
ně velkým úspěchem. 

„Příprava na soutěže trvá celý 
rok a není vůbec snadná. Je důleži-
té si také vytvořit zázemí, kde se dá 
trénovat a věnovat tak čas nácviku 
soutěžních disciplín.  Scházíme se 
pravidelně jednou týdně i v zimním 
období a trénujeme na hale Sport-
centra“, popsala nám situaci vedoucí 
mládeže Míša Nováková.

Domamysličtí mladí hasiči se 
pravidelně účastní také poháro-
vých soutěží v  požárním útoku, 
dovednostní soutěže Čelčický uzel 
a také soutěže jako je Zlatá vařečka 
pořádaná Drahanskými hasiči. Na 
pohárové soutěže se mladí hasiči 
z Domamyslic těší nejvíce. Zde mo-
hou změřit své síly s okolními sbory 
nejen z  okresu Prostějov. Celkem 
jich letos navštívili 16 a docela se jim 
dařilo. Starší žáci si dovezli celkem 4x 
1. místo a 8x 2. místo. Ti nejmladší, 

kteří teprve od jara začínali, se zú-
častnili tří soutěží a z nich si přivezli 
2x  2. místo a 1x 3. místo. Samozřej-
mě jejich pohárová umístění pro ně 
představovala obrovskou radost a 
toto všechno bylo násobeno ještě 
medailemi, které si vybojovali. 

Odměnou za jejich výsledky jsou 
různé výlety, opékání špekáčků v pří-
rodě, kuželky a spousta jiných aktivit. 
Letos pro ně jejich vedoucí připravili ví-
kendový pobyt v chatkách v Ptenském 
Dvorku, kde probíhala příprava na 
podzimní závod všestrannosti, ale také 
i sportovní hry a spousta dalších aktivit.

Zanedlouho začne mladým 
hasičům zimní příprava, přesto se 
mohou přihlásit i prostějovské děti 
jelikož u Sportcentra DDM funguje 
kroužek mladých hasičů, sraz je kaž-
dý čtvrtek v 17.30 u hasičské zbrojni-
ce v Domamyslicích. -pl-

MĚSTO PROSTĚJOV PODPORUJE MLADÉ HASIČE SDH DOMAMYSLICE

V Prostějově padly dva české rekordy žactva
V sobotu 26. října zaplnily plavec-

ký bazén v Prostějově špičky českého 
žákovského plavání. Uskutečnil se zde 
11. ročník Velké ceny Prostějova 2013. 
A Prostějov má být na co hrdý. Pros-
tějovský plavec Lukáš Řehořek z  TJ 

Prostějov totiž přepsal český rekord 
dvanáctiletého žactva a čtyři rekordy 
Velké ceny Prostějova. Totéž se poda-
řilo i  o  dva roky staršímu reprezen-
tantovi Filipu Chrápavému, který se 
stal také vítězem hlavní ceny. V kate-

gorii žaček vyhrála hlavní cenu jeho 
sestra Edita Chrápavá. Oba plavci 
reprezentují Fakultního klubu Brno.

Na 11. ročník Velké ceny Prostějova 
se přihlásilo rekordních 585 plavců z 33 
plaveckých oddílů a klubů. Po losování 
a odhláškách se nakonec na start posta-
vilo 220 plavců. Bylo překonáno celkem 
15 rekordů Velké ceny Prostějova. Po 
čtyřech rekordech překonali Filip Chrá-
pavý z  fakultního klubu Brno a  Lukáš 
Řehořek z TJ Prostějov. Tito dva plavci 
se také postarali o překonání dvou nej-
lepších výkonů ČR žactva. Lukáš Řeho-
řek vylepšil nejlepší výkon dvanáctile-
tých v disciplíně 200 metrů prsa časem 
2:39,15. Filip Chrápavý vylepšil nejlepší 
výkon čtrnáctiletých ve stejné disciplíně 
časem 2:21,53.

Hlavní cenu za nejhodnotnější výkon 
žáka a  žačky podle bodových tabulek 
FINA si odnesli Filip Chrápavý za 200 
metrů prsa 2:21,53 (619 bodů) a  jeho 
sestra Edita Chrápavá za 100 metrů po-
lohový závod 1:07,48 (626 bodů). Za své 
výkony byli oceněni pohárem a věcnou 

cenou od „Hodinářství Skoumal“.
Z  našich plavců si nejlépe vedl již 

zmiňovaný Lukáš Řehořek, který ze 
šesti startů čtyřikrát zvítězil a  vždy 
v rekordu Velké ceny (100 a 200 metrů 
prsa, 100 metrů polohově a 100 metrů 
znak). Michaela Petrželová ze svých 
šesti startů dvakrát zvítězila (100 a 200 
metrů volný způsob), druhou příčku 
obsadila na 100 metrů motýlek a třetí 
na 100 metrů polohový závod. Gabrie-
la Dosoudilová vybojovala bronzovou 
příčku na 200 metrů motýlek. V první 
desítce se ještě umístili Filip Švec, On-
dřej Srostlík, Robert Volek, Eva Mar-
ciánová, Dominika Smékalová, Lucie 
Řehořková a Adéla Mazalová.

Velké poděkování patří hlavnímu 
partnerovi - Domovní správě Prostějov 
a sponzorům, kteří darovali věcné ceny. 
O průběh závodů podle pravidel se staral 
tým zkušených rozhodčích z Prostějova, 
kterým také děkujeme. Kromě nových 
rekordů vzniklo během Velké ceny také 
19 nových plaveckých rozhodčích, kteří 
zde plnili praktickou část kurzu.  -mn-

Kulečníkové mistry přišli podpořit 
primátor, starosta a náměstek

O posledním říjnovém víkendu 
26. - 27. 10. 2013 se v prostějovském kuleč-
níkovém klubu uskutečnilo třicáté deváté 
Mistrovství České republiky ve volné hře 
na stolech 284x142. Do Prostějova je sje-
la kompletní česká seniorská i juniorská 
špička. Právě čeští juniorští reprezentanti 
a úřadující mistři Evropy družstev udělali 
v Prostějově nejvíce rozruchu. Už v kvali� -
kaci sehráli skvěle svá utkání Adam Kozák 
z Ústí nad Labem a Ondřej Hošek z Poně-
tovic a vyřadili tak zkušenějšího a favorizo-
vaného Milana Ráčka z Brna. Třetí Junior 
Adam Bača ze Žižkova se pak postaral o 
největší překvapení turnaje, když v semi-
� nále porazil největšího favorita turna-
je prostějovského rodáka Marka Fause. 
Adam Markovi dohrál druhým náběhem 
sérii 249 a utkání tak zremizoval, aby pak 

až ve druhém  prodloužení, ve zkráceném 
utkání na 25 karambolů svého soupeře 
porazil. Vítězem a mistrem republiky se po 
jednoznačném � nálovém utkání stal Pavel 
Böhm z Brna, který porazil Adama Baču 
250:40 na tři náběhy. Statisticky nejlepších 
výkonů po celý turnaj dosahoval Marek 
Faus reprezentující BC Praha a v současné 
době hrající německou ligu, který dosáhl 
z  hlavní soutěže úctyhodného průměru 
106 karambolů na jeden náběh. Kuleč-
níkové mistry přišli podpořit současný 
primátor Miroslav Pišťák a bývalý starosta 
Prostějova Ing. Miroslav Zikmund. Pohár 
a medaile při závěrečném vyhlášení předal 
první náměstek primátora Mgr. Jiří Pospí-
šil. V průběhu turnaje byl za neúnavnou 
práci pro prostějovský klub oceněn jeho 
dlouholetý člen Jan Žilka. -red-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
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www.infos.cz
INFOS Art, s.r.o., Barákova 5, 796 01 Prostějov

Pro připojení volejte na 

tel. 588 882 111 nebo pište 

na e-mail: infos@infos.cz

Sport

INZERCE

Prostějov/pr - Angličtina pro děti Prostějov se tento rok rozhodla, že o tra-
diční „Christmas Party“ nepodlehne stresu a shonu, a setkání s  dětmi a rodiči 
ve vánočním duchu si užije. Rodiče a děti jsou zváni na pátek 13. prosince 
2013 do prostějovské kavárny Anreto. Mladí angličtináři si jako dárek mohou 
vybrat a ukázat cokoli, co je v  angličtině bavilo a pobavilo. 

Většina z  nás si už snad ani nedokáže představit Vánoce bez nějakého slavného 
vánočního evergreenu, a proto si angličtináři připravili tradiční klasiku „We wish 
you Merry Christmas“. Lektoři anglič-
tiny pak dali nadšencům možnost si 
připravit ještě Jingle Bells Rock, tak se 
nechejme překvapit!

Pro děti a rodiče je po vystoupení 
připravena vánoční tvořivá dílna. „Ten-
to rok se budou vyrábět voňavé vánoč-
ní ozdoby. „Vánoční ozdoby z   badyá-
nu, hřebíčku a skořice patřily k  prvním 
artefaktům, které jsme s   angličtinou 
vyráběli před pěti lety, a já s  nimi pořád 
doma stromeček zdobím!,“ vzpomíná 
manažerka angličtiny Eva Šmídová.

Aktuální informace o Angličtině 
pro děti najdete na webu angličtiny 
na www.helendoron.cz - pobočka Pro-
stějov a na www.anglictinaprodetipro-
stejov.cz. 

Angličtina přeje všem 
Merry and Blessed Christmas!

HELEN DORON EARLY ENGLISH -  ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV 

HOLLY, JOLLY CHRISTMAS

  Systematická p íprava na sv tov  uznávané 
 zkoušky Cambridge tests 
  nejdostupn jší mimoškolní programy 
 angli tiny v R 
  p íprava na studium na víceletých gymnáziích  
 nejkvalitn jší studijní materiály 
 prokazatelné výsledky 

Cambridge 
    certifikát?

A to už za dva roky!

naši studenti jsou 
tém  o 20% lepší než 

je celosv tový pr m r 

www.helendoron.cz
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Ve druhé části podzimu za-
vítali do fotbalového areálu 
Za Místním nádražím velmi 
atraktivní soupeři. Sotva se 
říjen přehoupl do své druhé 
poloviny, přijela do Prostějo-
va Opava, která po předchozí 
sezóně sestoupila z druhé ligy 
a oprávněně potvrzuje roli fa-
vorita soutěže. 

Přípravy na utkání byly ná-
ročné i  po organizační strán-
ce, jelikož jsme očekávali ne-
zanedbatelný počet příznivců 
hostujícího mužstva, pod tak-
tovkou Pavla Hlocha ale pořa-
datelé vše bez problémů zvlád-
li. Dobrý příklad si co do míry 
nasazení vzali i  naši kluci na 
hřišti. Přestože se hned v úvo-
du druhého poločasu Opava 
ujala vedení, naši byli nadále 
velmi aktivní a  enormní chuť 
po dobrém výsledku se zúro-
čila v  samotném závěru. Až 
v nastaveném čase při hře va-
bank si před bránou zpracoval 
míč Krč a zařídil zaslouženou 

dělbu bodů. „Vyrovnání v po-
slední minutě sice bere každý 
trenér, ale proti takovému sou-
peři musíme proměňovat kaž-
dou vytvořenou šanci, a  měli 
jsme hned tři. Trochu jsem se 
bál, že za to budeme potresta-
ní, nakonec se k  nám štěstí 
přece jen přiklonilo. Myslím, 
že remíza je spravedlivá,“ hod-
notil trenér František Jura, 
který neopomněl poděkovat 
divákům za dobrou fotbalo-
vou atmosféru.

V následujícím domácím zá-
pase jsme hostili rezervu Sigmy 
Olomouc, což vždy obsahuje 
neopakovatelný náboj derby, 
násobený snahou konečně proti 
většímu olomouckému souse-
dovi uspět. Poučeni z  nezdarů 
v  minulé sezóně zvolili trené-
ři adekvátní taktiku, kterou 
se hráčům podařilo na hřišti 
správně plnit. O  výsledku roz-
hodl vydařený úvod druhé půle, 
kdy Soušek s Pospíšilem získali 
rozhodující náskok, který mohl 

ještě znásobit umístěnou střelou 
Kazár. Přestože hosté snížili, 
vítězství 2:1 jsme do konce již 
udrželi. „Na Sigmu jsme byli 
natěšení a chtěli jsme ten zápas 
zvládnout. Podařilo se nám 
dnes do puntíku aplikovat tak-
tický záměr nehrát se soupeřem 
otevřený fotbal. První gól byl 
velmi důležitý, protože soupeř 
byl pak minimálně deset minut 
hodně zaskočený. Jsme rádi, 
že jsme ty tři body získali a  že 
jsme to takříkajíc „olomoucké 
prokletí“ prolomili,“ svěřil se po 
zápase asistent trenéra Roman 
Popelka.

Ve venkovních zápasech se 
slabšími soupeři jsme bohužel 
už tak úspěšní nebyli. V Mikulo-
vicích jsme nepokryli standard-
ní situace soupeře, který v první 
čtvrthodině získal dvougólový 
náskok, a přes rychlý kontaktní 
gól se naši útočníci přes tvrdou 
kompaktní obranu soupeře už 
neprosadili. V  posledním kole 
první poloviny soutěže jsme 

na hřišti posledního Žďáru n. 
S. dlouho vedli, o  jakýkoli bod 
zoufale hrající soupeř ale deset 
minut před koncem přece jen 
vyrovnal na 1:1. Celkové zhod-

nocení podzimní části MSFL 
přineseme v  předvánočních 
Radničních listech.

Tomáš Kaláb
1. SK Prostějov

Fotbalisté přivítali Opavu a rezervu Sigmy

Lídři v Prostějově nepochodili



VÁŽENÍ KLIENTI,
ČESKÁ POJIŠŤOVNA  
SE PŘESTĚHOVALA  
DO NOVÉHO SÍDLA

UPRKOVA 3a, 
PROSTĚJOV

RÁDI VÁS OBSLOUŽÍME 
I NA OBCHODNÍM MÍSTĚ 
MLÝNSKÁ 16, 
PROSTĚJOV

PŘEPÁŽKY NAVŠTIVTE  
NA NOVÉ ADRESE

Běžná prodejní doba.

24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.

1. 1.

9:00 -  13:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO

9:00 -  13:00
ZAVŘENO

ZLATÁ BRÁNA BILLA
24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.

1. 1.

7:00 -  14:00
ZAVŘENO

7:00 -  14:00
7:00 -  17:00

ZAVŘENO

Po-Ne 9:00 –  19:00 Po-So 7:00 –  20:00
Ne 8:00 –  20:00

N e n í - l i  u v e d e n o  j i n a k ,  p l a �  b ě ž n á  p r o d e j n í  d o b a .

OC Zlatá Brána, Dukelská brána 7, Prostějov  www.zlata-brana.cz

Mikulášská
nadílka
čtvrtek 5. 12. 2013
od 16.00 do 18.00 hod.

vánoční představení pro dě�
mikulášská nadílka

dětské dílničky

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ DOBA 

Adresa: Centrum myslivosti a rybaření, Plumlovská 3614,  Prostějov.    Otevírací doba: Po-Pá 8-18 So-Ne  8-12

Od 2. 12. zahájen prodej

Živých ryb z Tovačova 
/Kapr, Tolstolobik, Amur/

Od 14. 12. Vám ryby vykucháme, očistíme, 
stáhneme z kůže, 

naporcujeme

Od 2. 12. zahájen

prodej Vánočních stromků
/Smrk, Jedle, Borovice, Stříbrný smrk/

Kupon na slevu 50 Kč na stromek 
+ Frézování a zabalení stromků ZDARMA

1 Kupon lze využít pouze na nákup 1 stromku, 
platí pouze na Jedle, Borovice a Stříbrný smrk

prodej Vánočních stromků

Od 14. 12. Vám ryby vykucháme, očistíme, 





Farmářské
potraviny

Hledáte čerstvé, zdravé a zároveň 
kvalitní potraviny? 

Záleží Vám na tom, odkud pocházejí? 

Navštivte prodejnu v Prostějově
náměstí Padlých hrdinů 1 (na rohu s ulicí Svatoplukova)

796 01 Prostějov

OTEVÍRACÍ DOBA
Po–Pá 7:00–19:00
So 8:00–12:00

e-mail: prostejov@nasgrunt.cz
tel.: 582 355 000
www.facebook.com/nasgrunt

„Čerstvé mlékárenské produkty jsou 
základem zdravé životosprávy a my, stejně 

jako naši prarodiče, věnujeme veškerou péči 
farmě a jejímu rozvoji. Věříme, že lásku 

k řemeslu předáme i dalším generacím.“

Petra Cibochová, mlékařka, Vrcovice   

Otevíráme již 10. 12. 2013
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www.nasgrunt.cz

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

Vánoce 2013
Využijte možnost nákupu dárkových 

poukazů na nákup zboží 

již od 500 Kč

ZLATNICTVí 
KALáBOVá + K
V PROSTìJOVì 

NENí 
NAŠí POBOèKOU 
ANI OBCHODNíM 

PARTNEREM.


