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3 denní pobyt 30. 12. 2013 - 1. 1. 2014
v ceně 3450 Kč / osoba 
na dvoulůžkovém pokojiSilvestrovský 

pobyt v Lázních
Slatinice

Rezervaci pobytu a objednávky provádějte do 10. 12. 2013
Bc. Kamila Ruthová, ruthova@lazneslatinice.cz, tel: 585 944 599

ŽIVÁ HUDBA HALOGEN (Olomouc)

SILVESTROVSKÁ TOMBOLA 
PŮLNOČNÍ OHŇOSTROJ

Cena zahrnuje procedury, ubytování, 
plnou penzi, speciální silvestrovské menu

5 denní pobyt 29. 12. 2013 - 2. 1. 2014
v ceně 5600 Kč / osoba 
na dvoulůžkovém pokoji
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K památce
zesnulých…
2.  listopad je v našem kalen-

dáři označený jako Památka 
zesnulých, v křesťanské tradici je 
připomínán jako Vzpomínka na 
všechny věrné zemřelé již od 10. 
století, lidově také Dušičky. Naše 
hřbitovy budou opět tonout v zá-
plavě květin a  svíček. Budeme 
vzpomínat na naše zemřelé ro-
dinné příslušníky a přátele…

Naše vzpomínka však bude 
bezpochyby patřit také význam-
ným osobnostem pohřebným na 
Městském hřbitově v  Prostějově. 
Např. básníkovi Jiřímu Wolke-
rovi, který v básni Hřbitov uvedl 
tyto verše: „Na našem hřbito-
vě…/ nikdy si na smrt nepomys-
lím, /mrtvých už není tu, / napsali 
znamení do stromů, do květů, / 
že žijí. Jsou tu jen aleje akátů,/ dvě 
lavičky pro milence / a děti, co na 
hrobech hrají si / na mámu a na 
tátu.“ Zastavit se můžeme také 
u  hrobu básníka, literáta a  zdej-
šího faráře P. Karla Dostála-Luti-
nova s mozaikou Pohřeb Páně od 
malíře Jano Köhlera. Köhlerovu 
mozaiku a výzdobu najdeme i na 
hrobce rodiny Součkovy, Svobo-
dovy a  Škrobalovy. Zde je navíc 
i významný architektonický prvek 
připomínající hanácký žudr s  li-
dovou ornamentální výzdobou. 
Další zastavení může patřit čest-
ným hrobům prostějovského 
starosty Karla Vojáčka a  jeho 
manželky a podporovatelky řady 
spolků Karly a starosty, hanáckého 
básníka Ondřeje Přikryla. Hold 
a poctu můžeme vzdát i našim vá-
lečným hrdinům a  významným 
kulturním osobnostem. Ano, jsou 
mnohem honosnější a  slavnější 
hřbitovy. Například pařížský Père 
Lachaise či Montparnasse, ame-
rický Arlington či portorický San 
Juan, benátský San Michale, praž-
ský Vyšehrad. Pro náš je však tím 
klenotem právě náš městský hřbi-
tov označovaný za nejkrásnější na 
Moravě, za největší a nejkrásnější 
městský park, pestrou mozaiku 
funerální architektury s  řadou 
umělecky cenných náhrobků 
a pomníků pocházejících od Sta-
nislava Suchardy, Josefa Bernaue-
ra, Jana Třísky, Julia Pelikána, Kar-
la Hořínka, Julia Beneše, Františka 
a  Václava Beckových a  dalších. 
Hřbitov je také významný řadou 
památkově chráněných objektů 
a  hrobů. Do jeho budování se 
zapsala taková jména jako stavitel 
Jan Skoupil, městský zahradník 
a správce hřbitova František Ha-
vránek, architekti Čeněk Venclík, 
Václav Jeřábek a  Blahoslav Ada-
mík. O  toto jejich dědictví dnes 
dobře pečujeme. O našem hřbi-
tově plně platí slova teologa a � -
lozofa Josefa Kachníka: „Hřbitov 
je pomníkem vkusu, vděčnosti 
a piety osadníků.“

 Hana Bartková

Měsíčník pro statutární město Prostějov vydává společnost Haná Press, 
s.r.o., Olomoucká 10, Prostějov, tel:  582 333 433, e-mail: vecernik@
pv.cz. Distribuováno zdarma do každé domácnosti. Redaktor: Jana 
Gáborová, e-mail: jana.gaborova@prostejov.eu, tel: 603 555 904. Bez-

platná informační linka magistrátu 800 900 001. Inzerce: reklama@vecernikpv.cz, 608 723 849. Sazba: Haná Press, s.r.o., Tisk: MAFRA 
a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 1805-9228.
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s doručováním

tiskoviny
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volejte

na telefon

582 305 223Primátor města Prostějova Miroslav Pišťák přijal delegaci polských důstojníků – na fotografii se do 
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konalo v rámci reciproční návštěvy u Krajského vojenského velitelství v Olomouci.
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Jedinečné ekologické autobusy prostějovské MHD 
najedou ročně přes třičtvrtě milionu kilometrů

Přes stoupající náklady město nezvýší cenu jízdného
Rada města doporučuje 

zastupitelstvu schválit v  roz-
počtu města Prostějova na 
rok 2014 částku 18,902 mili-
onu korun jako úhradu pro-
kazatelné ztráty v  městské 
hromadné dopravě. Oproti 
roku 2013 dochází k navýšení 
odhadu prokazatelné ztráty 
o 250 tisíc korun. Patnáct au-
tobusových linek MHD v Pro-
stějově provozuje společnost 
FTL – First Transport Lines 
na základě rámcové smlouvy. 
I když náklady stoupají, město 
hodlá i  v  příštím roce zacho-
vat cenu jízdného na stávající 
úrovni.

Prokazatelná ztráta je na 
základě zákona o  veřejných 
službách v přepravě cestujících 
rozdílem mezi ekonomicky 
oprávněnými náklady včetně 
přiměřeného zisku a  tržbami. 
Skutečná částka prokazatel-
né ztráty bude zúčtována po 
uplynutí smluvního období 
a v případě přeplatku ze strany 
města bude vrácena. "Dopravce 
podložil svoji žádost o navýšení 
kvali� kovanými předpoklady. 
Je skutečností, že dlouhodobě 
neuplatňuje in� aci a  v  tomto 
roce, kdy nedošlo k  navýšení 
příspěvku města, nám vyšel 
vstříc a  zavedl dvě nové linky 
do Žešova. Dále byla zlepšena 
obslužnost průmyslové zóny. 
I když náklady stoupají, udrží-
me i  v  příštím roce cenu jízd-
ného pro cestující na současné 
úrovni," sdělila Alena Rašková, 
náměstkyně primátora.

Kalkulace rozšířená o  nové 
spoje počítá s  tím, že v  roce 

2014 najedou autobusy MHD 
v Prostějově 785 tisíc kilometrů 
a  přepraví stejně jako v  minu-
lých letech přibližně 3,6 milionů 
cestujících. "Prostějov je jedi-
ným městem v České republice 
této velikosti, kde je městská 
hromadná doprava zajišťována 
výhradně nízkopodlažními au-
tobusy s  pohonem na stlačený 
zemní plyn splňujícími nejpřís-
nější emisní limity. Tento pohon 
je velmi ekologický, spalováním 
zemního plynu nedochází k ab-
solutně žádným emisím síry, 
karcinogenních látek a  hlavně 
pevných částic, obdobně emise 
oxidu siřičitého a  oxidu uhel-
natého jsou zcela minimální. 
Cestující jistě zaznamenali, že 
kouřivost u  plynových motorů 
oproti vznětovým motorům je 
naprosto eliminována," zdůraz-
nila Alena Rašková.

Dopravní společnost FTL-
-First Transport Lines zakoupi-

la ekologické autobusy v letech 
2011 až 2013. Na projekt získala 
podporu z výzvy Obnova vozi-
del v  systému veřejné dopravy 
vyhlášené Regionálním operač-
ním programem Střední Mora-
va. Celkový rozpočet projektu 
byl 69,2 milionů Kč, výše dota-
ce z evropských fondů činila 23 
milionů Kč. Nové nízkopodlaž-
ní autobusy pro 88 cestujících, 
vedle přínosu pro životní pro-
středí, umožňují bezproblémo-
vou přepravu dětského kočárku 
i vozíku pro invalidy, samozřej-
mostí je výklopná plošina pro 
osoby se sníženou pohyblivostí. 
Komfort a orientaci zvyšuje au-
tomatizované hlášení zastávek. 
Vozidla jsou vybavena také in-
formačním systémem pro ces-
tující včetně nevidomých a sla-
bozrakých.

 Mgr. Jana Gáborová,
 mluvčí Magistrátu
 města Prostějova

Smetanovy sady se otevřely veřejnosti
Ve středu 9. října 2013 byly 

po rekonstrukci o� ciálně ote-
vřeny Smetanovy sady. Obno-
va parku byla zahájena v břez-
nu tohoto roku. Tím však 
rekonstrukční práce nekončí. 
Postupně bude vybudováno 
oplocení přiléhající k Vápenici 

a  napojení vody z  historické 
studny pro závlahu zeleně.

Pro zavlažování parku bude 
využita požární studna, která 
vznikla za druhé světové války 
jako rezervoár vody pro hašení 
v  případě leteckého náletu na 
město. Historická studna o  šířce 

5 metrů s  hloubkou 12 metrů 
je dnes skryta pod povrchem 
vozovky na Přikrylově náměstí, 
k  jejímu napojení dojde boční 
přípojkou směrem od zámku. 
„Napojení bude pokračovat do 
zásobníku vody o  objemu 200 
hektolitrů umístěného v  severo-
západním rohu parku. Potrubí 
bude instalováno protlakem 
bezvýkopovou technologií, čímž 
nedojde k narušení komunikace, 
cyklostezky a chodníku z Přikry-

lova náměstí směrem k  rad-
nici,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, 
náměstek primátora. Zdůraz-
nil, že využitím této studny 
ve vlastnictví města dojde 
k úspoře � nančních prostřed-
ků za spotřebu vody potřebné 
k závlaze. Dále bude ze staveb-
ních prací dokončena zídka 
kolem Smetanových sadů.

„Také výsadba ještě není 
úplně u konce, zbývá vysadit 
125 stromů, což předpoklá-
dáme v  horizontu několika 
týdnů,“ dodala náměstkyně 
Ivana Hemerková.

Celkové náklady na revi-
talizaci dosáhly zatím částky 
zhruba 14 milionů korun.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu města 

Prostějova

Technické údaje:
Smetanovy sady: Velikost 298 x 70 m

Zeleň
stromy listnaté 105 ks (zbývá dosadit)
stromy jehličnaté 20 ks (zbývá dosadit)
keře listnaté 7970
keře jehličnaté 458
trvalky 340 ks
trávníky 12760 m2

Zpevněné plochy
asfaltobetonové 3950 m2

dlážděné 790 m2

Veřejné osvětlení
sloupů - 30 ks
podzemní rozvaděče 4 ks

Mobiliář
pítko 1 ks
lavičky 55 ks
koše 10 ks
vstupy do krytu 4 ks

Závlahový systém
retenční nádrž 22 m2

délka potrubí 4285 m
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INZERCE

Statutární město Prostějov 
získalo � nanční prostředky 
na pořízení bionádob z  vy-
hlášené dotační akce pro 
rok 2013. 400 kusů nádob 
o  objemu 140 l bude určeno 
pro občany žijící v  rodin-
ných domcích a  dalších 40 
kusů kontejnerů o  objemu 
770 l pro rozšíření stanovišť 
tříděného odpadu hlavně na 
sídlištích a do škol.

Zájemci o  výpůjčku bio-
nádob z  řad obyvatel města 
a  škol, si tuto nádobu mohou 
už teď rezervovat na Odbo-
ru správy a  údržby majetku 
města u  pí. Ilony Kovaříkové 
na tel. 582 329 559 nebo emai-
lem: ilona.kovarikova@pros-
tejov.eu (uveďte jméno, adresu 
a telefonní číslo).

Seznam žadatelů, kteří žá-
dali v minulém roce, kdy jsme 
dotaci nezískali, je aktuální 
a  nemusí proto žádat zno-
vu.  Pouze mohou doplnit své 
telefonní číslo, aby jim byla za-
slána zpráva sms, že je zahájen 
výdej.

Výpůjčka je od města zdar-
ma na základě smlouvy. Vyvá-
žení nádob není zpoplatněno 
samostatně, ale je součástí 

stávajících poplatku za svoz 
a  likvidaci komunálního od-
padu (bioodpad je vytříděná 
složka komunálního odpadu).

Výběrové řízení na dodava-
tele proběhlo posledního září. 
Kdy se budou bionádoby ob-
čanům vydávat závisí na jejich 
dodání městu, a to může trvat 
až 8 týdnů. Pokud počasí do-
volí, proběhne výdej nádob na 
sběrných dvorech ještě kon-
cem roku 2013. Pokud ne, tak 
dostanou občané nádoby až 
na jaře roku 2014. O průběhu 
a termínech výdeje bionádob 
budou občané informová-
ni v  Radničních listech, na 
webových stránkách města 
a případně zaslanou zprávou 
sms.

„Rozšířením systému sepa-
race bioodpadů v  Prostějově 
dojde k  navýšení předpoklá-
daného množství biologicky 
rozložitelného odpadu na 
220 tun ročně. Za odvoz sice 
zaplatíme za rok o  147 tisíc 
korun více, ale vedle ekologic-
kého hlediska zároveň ušet-
říme za svoz komunálního 
odpadu. Zatímco odvoz jedné 
tuny biodpadu stojí včetně 
daně z přidané hodnoty 2.100 

korun, tuna komunálního od-
padu vyjde na 2.689 korun,“ 
vysvětlil Jiří Pospíšil, první 
náměstek primátora. -ik-

V Prostějově přibude 440 nových bionádob

Katastrální úřad pro Olo-
moucký kraj, Katastrální 
pracoviště Prostějov (dále jen 
„katastrální úřad“) oznamuje, 
že v Hasičské zbrojnici v Hro-
chově, ve dnech 13. listopadu 
a  20.  listopadu  2013, v  době 
od 8.00 do 16.00 hod., podle 
§ 16 odst. 1 zákona č. 344/92 
Sb., o  katastru nemovitostí 
České republiky (katastrální 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů,

bude vyložen k  veřejné-
mu nahlédnutí katastrální 
operát obnovený novým 

přepracováním na digitali-
zovanou katastrální mapu 
(dále jen „obnovený kata-
strální operát“) v katastrál-
ním území Hrochov, obce 
Lipová.

V ostatních dnech v obdo-
bí od 11. listopadu do 22. lis-
topadu 2013 bude obnovený 
katastrální operát k  veřejné-
mu nahlédnutí v kanceláři č. 
206 na Katastrálním praco-
višti v Prostějově, Komenské-
ho 14, vždy v době od 8.00 do 
16.00 hodin; v pátek od 8.00 
do 13.00 hodin.

Město vyhoví žádosti Sboru 
dobrovolných hasičů Čechovi-
ce a vybuduje jim nové zázemí. 
Vznikne přístavbou k  jejich 
nynější hasičské zbrojnici. 
Rada doporučuje zastupitelstvu 
schválit rozpočtové opatření ve 
výši 50 tisíc korun na pořízení 
projektové dokumentace stavby.

Nové prostory pro potřeby 
čechovických hasičů budou 
vybudovány rozšířením zbroj-
nice do prvního patra. Zázemí 
bude sloužit zásahové jednotce, 
k údržbě techniky a dalšího roz-
voje kvalitní členské základny. 

„Plánujeme, že v nové přístavbě 
bude sociální zařízení a  šatna 
pro výstroj. Další vybavení bude 
řešeno při zpracování projektové 

dokumentace,“ uvedl Jiří Pospí-
šil, první náměstek primátora.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova

UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Dobrovolní hasiči z Čechovic
dostanou od města nové zázemí
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Další květinové záhony 
a keře zkrášlí Prostějov

V  Rejskově ulici, na Petr-
ského a  Přikrylově náměs-
tí bude upravena veřejná 
zeleň. Rada města na své 
poslední schůzi doporučila 
zastupitelstvu schválit roz-
počtové opatření ve výši půl 
milionu korun na výsadbu 
z Fondu zeleně.

„Dlouhodobě usilujeme 
o zlepšení životního prostředí 
ve městě. V  uvedených loka-
litách na pozemcích města 
budou vysazeny nové záhony 
s  trvalkami a  keři. V  celko-
vé částce je obsažena cena za 
rostlinný materiál, výsadbu, 

práci, výměnu zeminy a likvi-
daci odpadu,“ uvedla Ivana 
Hemerková, náměstkyně pri-
mátora.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu

města Prostějova

Město přijalo � nanční 
dar na Hanácké slavnosti

Rada města Prostějova od-
souhlasila přijetí � nanční-
ho daru ve výši padesát tisíc 
korun od společnosti Gra-
nette & Starorežná Distilleries 
na částečné pokrytí nákladů 
spojených s pořádáním XXXI. 
Prostějovských hanáckých 
slavností konaných ve dnech 
14. - 15. září 2013 v Prostějově.

Celkové náklady tradičních pro-
stějovských hodů činily 480 tisíc 
korun, přičemž město za pronájem 
stánků obdrželo 130 tisíc korun 
a  od Olomouckého kraje získalo 
dotaci 140 tisíc korun. „Finanční 
dar od Granette & Starorežná Dis-
tilleries bude použit na částečnou 
úhradu instalace pódia, které stálo 
80 tisíc korun,” uvedla Ivana He-
merková, náměstkyně primátora.

Společnost se prezentovala 
v rámci hodů a připomněla 495. 

výročí založení Palírny U  Ze-
leného stromu. Při této příle-
žitosti byla za účasti zástupců 
společnosti a  města vysazena 
symbolická lípa na Žižkově ná-
městí, kde bylo původní sídlo 
palírny.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova

Z Močidýlek zmizí černé skládky 
a rozpadlé zahradní domky

Město se rozhodlo řešit 
neutěšený stav nevyužíva-
ných pozemků zahrádkář-
ské kolonie v  lokalitě Mo-
čidýlka. Bývalé zahrádky 
jsou zcela zarostlé plevelem 
a  náletovými dřevinami, 
na místě je několik černých 
skládek a  rozpadlé zahrad-
ní chatky. Proto rada měs-
ta rozhodla o  vyčlenění 
finančních prostředků na 
úpravu pozemků.

„Je třeba provést úklid čer-
ných skládek a odstranit zbyt-
ky zahradních domků, poká-
cet náletové dřeviny a  suché 
stromy. Po posekání plevele 
dojde k  terénním úpravám 
povrchu s  vyrovnáním ploch 
pro zabezpečení možnosti 
pravidelného sečení,“ popsa-
la revitalizaci území Ivana 
Hemerková, náměstkyně pri-
mátora. Má v  plánu vysadit 

na pozemcích izolační zeleň. 
„Vzhledem k  bezprostřední 
blízkosti frekventované es-
takády je každý strom v  této 
lokalitě přínosem pro životní 
prostředí ve městě,“ zdůrazni-
la Ivana Hemerková.

Náklady na uvedené práce 
jsou vyčísleny na přibližně 240 
tisíc korun s  DPH. Prostředky 
budou čerpány z  rezervy rady 
města pro rozpočtová opatření.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova

Rada města schválila 
bezúplatné užívání cvičné 
kuchyňky v  prostorách ZŠ 
Melantrichova občanské-
mu sdružení Sedmikráska. 
V  prostorách školy budou 
probíhat kurzy bezlepkové-
ho pečení.

Sedmikráska je sdružení 
nemocných celiakií a vzácnou 
Duhringovou herpetiformní 
dermatitidou, kteří jsou nu-
ceni celoživotně dodržovat 
bezlepkovou a mnohdy i bez-
laktózovou dietu. Členové 

sdružení si předávají svoje 
zkušenosti o  stravování, va-
ření a  o  následcích porušení 
lékařem stanovené diety. „Pro 
kurzy bezlepkového pečení 
bude cvičná kuchyňka na ZŠ 
Melantrichova vyhrazena od 
října do prosince 2013, termí-
ny budou upřesněny po doho-
dě organizátorů,“ informovala 
Ivana Hemerková, náměstky-
ně primátora.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu města 

Prostějova

Město poskytne školní 
kuchyňku Sedmikrásce
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Město pokračuje v úspěšném projektu budování cyklostezek

Bezmála dvacet kilometrů 
stezek bude na konci tohoto 
roku sloužit prostějovským 
cyklistům. Letos přibude dal-
ších 2,5 kilometrů s dokonče-
ním cyklostezky v biokoridoru 
Hloučela, Dolní ulici a  první 
etapy směrem na Žešov.

Výstavba sítě stezek pro 
cyklisty začala v  roce 1995. 
Díky masivní podpoře z  ev-

ropských fondů vyrostlo nejvíc 
komunikací pro kolaře v roce 
2009, kdy se celková délka 
rozšířila o  3,7 kilometru. Ale 
i  letošní rok bude patřit mezi 
nejúspěšnější. Město Prostějov 
získalo do konce minulého 
roku na cyklostezky dotace ve 
výši 35 milionů korun, další 
žádosti jsou ve stadiu zpraco-
vání. „Na posledním jednání 
rady jsme projednali přijetí 
dotace ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury na cyk-
lostezku do Žešova ve výši 549 
tisíc korun, kterou ještě musí 
schválit zastupitelstvo,“ upo-
zornil Zdeněk Fišer, náměstek 
primátora.

V  plánu na nejbližší období 
je napojení cyklostezky ze Slad-
kovského ulice ulicí Pod Ko-
sířem směrem na Kostelec na 
Hané. Ve fázi příprav je napří-
klad také cyklostezka v Určické 
ulici. „V  této lokalitě probíhají 
výkupy pozemků. Vyjednává-
ním se nám v  posledním pří-

padě podařilo snížit kupní cenu 
pozemku od soukromého maji-
tele ze 400 korun na 300 korun 
za metr čtvereční,“ podotkl Jiří 

Pospíšil, první náměstek primá-
tora.  

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova

Požívání alkoholu na veřejném prostranství v Prostějově
Rada navrhuje další lokalitu, kde bude zakázáno pití alkoholu na veřejnosti

Rada města přijala usnese-
ní, kterým doporučuje zastu-
pitelstvu rozšířit obecně zá-
vaznou vyhláškou počet míst, 
kde je zakázána konzumace 
alkoholických nápojů na veřej-
ném prostranství města.

„Na vedení města se obrá-
tili obyvatelé Vrahovic, které 
obtěžují svým chováním kon-
zumenti alkoholu u  večerky 
ve Vrahovické ulici. Byli jsme 
upozorněni na nepřístojné 
chování opilých osob v  této 
lokalitě. Mimo jiné se jedná 
o  frekventovanou ulici jak na 
cestě do školy, tak školky,“ 
uvedla Alena Rašková, náměst-

kyně primátora. Tento podnět 
byl prošetřován i městskou po-
licií a  konzultován s  předsed-
kyní osadního výboru Mila-
dou Galářovou. „Navrhujeme 

zákaz konzumace alkoholu na 
veřejném prostranství v  ulici 
Vrahovická u večerky Bábinka 
a v jejím blízkém okolí,“ dodala 
Alena Rašková.

Na území města je již od roku 
2009 zakázána konzumace al-
koholických nápojů na zastáv-
kách a  nástupištích, v  přístřeš-
cích a čekárnách veřejné silniční 
dopravy a  městské hromadné 
dopravy, na veřejně přístupných 
zařízeních sportovišť a dětských 
hřišť a pískovišť a v okruhu 100 
metrů od nich, na veřejných 
prostranstvích, která se nachá-
zejí v okruhu do 100 metrů od 
budov škol a školských zařízení, 

zdravotnických zařízení a  zaří-
zení sociálních služeb. Přílohou 
vyhlášky platí zákaz konzumace 
alkoholu jmenovitě na náměs-
tích T. G. Masaryka a  E. Hus-
serla, v  parčících na náměstí 
Spojenců a u hřiště na basketbal 
v Tylově ulici. Dále pak v celém 
lesoparku Hloučela, v  okolí 
rybníků v Drozdovicích a v Zá-
padní ulici, v parčíku u Domu 
služeb v  ulici kpt. Nálepky ve 
Vrahovicích. Popíjení alkoholu 
je zapovězeno také ve Smeta-
nových a  Kolářových sadech, 
ve venkovním areálu nemocni-
ce a  na přiléhajícím parkovišti 
v  Mathonově ulici, v  okruhu 

do 100 metrů od obchodního 
domu Družba, prodejny Albert, 
nákupního centra Haná, a  ve-
čerky ve Vodní ulici, v ulici kpt. 
Nálepky od křižovatky se Sídliš-
těm Svornosti na jedné straně 
a  ulicí Smetanovou na straně 
druhé a u Penny Marketu v ulici 
Plumlovské.

Nerespektování a  porušení 
obecně závazné vyhlášky může 
být podle platného zákona 
o  přestupcích sankcionováno 
na místě pokutou do jednoho 
tisíce korun a ve správním říze-
ní až do třiceti tisíc korun.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova

Harmonogram 
blokového čištění 
města Prostějova 
v listopadu 2013

4. 11.
Sídl. Svobody – vnitroblok
(Blok 17 - 21.)
Sídl. Svobody – parkoviště
(Blok 18 -21)
Plumlovská ul.
(Jungmannova – autobazar)
Jungmannova parkoviště
Jungmannova
Plumlovská – Česká)
Cyklostezka

5. 11.
Sídl. Svobody – vnitroblok
(Blok 2 – 16.)
Sídl. Svobody – parkoviště
(Blok 2 - 15.)
Sídl. Svobody
Anenská
U sv. Anny
Cyklostezka

Upozornění pro podnikatele, kteří prodávají kvasný líh, konzumní líh a lihoviny
Dne 17.  10.  2013 nabyl 

účinnosti zákon č. 309/2013 
Sb., kterým se mění zákon 
č. 455/1991 Sb., o  živnosten-
ském podnikání (živnosten-
ský zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů.

Předmětná novela mimo jiné 
nově reguluje prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu a  lihovin 
tím, že u  předmětu podnikání 
„Výroba a úprava kvasného lihu, 
konzumního lihu, lihovin a ostat-
ních alkoholických nápojů (s vý-
jimkou piva, ovocných vín, ostat-
ních vín a medoviny a ovocných 
destilátů získaných pěstitelským 
pálením)“ se na konci doplňují 
slova „a  prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin“.

Nová úprava se vztahuje na 
všechny podnikatele, kteří se za-
bývají distribucí kvasného lihu, 

konzumního lihu nebo lihovin 
a  prodejem těchto produktů jak 
podnikatelům, tak i  konečným 
spotřebitelům. Kromě prodejců 
lihovin v obchodě se úprava bude 
vztahovat také na podnikatele, 
kteří lihoviny podávají v  restau-
račních zařízeních, případně 
i v dopravních prostředcích.

Podnikatelé, kteří byli ke dni na-
bytí účinnosti zákona č. 309/2013 
Sb. (tj. k 17. 10. 2013) oprávněni 
prodávat kvasný líh, konzumní 
líh nebo lihoviny, mohou v  této 
činnosti pokračovat po dobu 6 
měsíců ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona. V této lhůtě (ro-
zumí se ve lhůtě od 17. 10. 2013 
do 17. 04. 2014) jsou povinni po-
žádat živnostenský úřad o kon-
cesi pro prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu nebo lihovin. 
Marným uplynutím lhůty k po-

dání žádosti o koncesi pro prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu 
nebo lihovin podnikateli právo 
prodávat kvasný líh, konzumní 
líh nebo lihoviny zaniká.

Přijetí citované žádosti o kon-
cesi ve stanovené lhůtě od opráv-
něných podnikatelů nepodléhá 
správnímu poplatku.

K získání koncese v uvedeném 
rozsahu (prodej kvasného líhu, 
konzumního líhu a  lihovin) ne-
musí podnikatelé prokazovat od-
bornou a  jinou zvláštní způsobi-
lost, koncese tedy bude mít hlavně 
evidenční charakter.

Žádost o předmětnou koncesi 
je možné podat na jakémkoliv 
obecním živnostenském úřadě 
v ČR.

Pokud podnikatelé chtějí mít 
zachováno právo k  prodeji lihu 
a lihovin i po 17. 4. 2014, musí po-

dat žádost i ti prodejci, kteří mají 
v současné době živnost přeruše-
nou.

Vysvětlení pojmů:
kvasný líh = etylalkohol (eta-

nol) získaný destilací nebo jiným 
oddělením ze zkvašených cu-
kerných roztoků pocházejících 
ze škrobnatých nebo cukerných 
surovin nebo z jiných surovin ob-
sahujících líh kvasný

konzumní líh = líh upravený 
přidáním pitné vody na nejvýše 
80 % objemových etanolu

lihovina = alkoholický nápoj
určený k lidské spotřebě,
mající určité organoleptické 

vlastnosti, o minimálním obsahu 
etanolu 15 % objemových,

vyrobený přímo destilací pří-
rodně zkvašených surovin s  při-
danými látkami určenými k aro-

matizaci nebo bez nich, nebo
macerací nebo podobným 

zpracováním částí rostlin v  lihu 
zemědělského původu nebo 
v  destilátech zemědělského pů-
vodu nebo v lihovinách ve smyslu 
tohoto nařízení, nebo

přidáním látek určených 
k aromatizaci, cukrů nebo jiných 
sladidel uvedených v bodě 3 pří-
lohy I nebo jiných zemědělských 
výrobků nebo potravin k  lihu 
zemědělského původu nebo 
k  destilátům zemědělského pů-
vodu nebo k lihovinám ve smyslu 
tohoto nařízení, mísením lihoviny 
s jednou nebo více níže uvedený-
mi složkami:

s jinými lihovinami, nebo s li-
hem zemědělského původu, nebo 
s destiláty zemědělského původu, 
nebo s  jinými alkoholickými ná-
poji, nebo s nápoji.

7
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Prostějovští radní schválili 
odeslání žádosti o  poskytnutí 
státní dotace na rekonstrukci 
hřiště u  ZŠ Palackého. Město 
požádá o podporu ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy 
v rámci vyhlášeného programu 
Státní podpora sportu pro rok 
2014.

Projekt řeší rekonstrukci 
stávajícího venkovního hřiště 

v  areálu Základní školy Palac-
kého. „Nově zde budou vy-
mezeny dvě hřiště s  plochami 
pro basketbal, volejbal, no-
hejbal a  badminton. V  rámci 
sportoviště jsou dále navrženy 
dvě dráhy na běh, dráha na 
skok daleký a  současně je na-
vrženo i  osazení posilovacích 
a  relaxačních strojů - venkov-
ní � tness. „Cílem projektu je 

modernizace sportoviště na 
podmínky odpovídající dneš-
ním standardům. Hřiště budou 
moci využívat nejen žáci školy, 
ale i  sportovní oddíly a  široká 
veřejnost,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, 
první náměstek primátora.

Jednou z  podmínek do-
tačního titulu je i  uzavření 
smlouvy o  využívání sporto-
viště minimálně na dobu 10 

let ode dne podání žádosti 
o dotaci s nestátní neziskovou 
organizací, která má ve své 
náplni provozování sportov-
ní činnosti. „Protože už dnes 
slouží sportoviště k tréninkům 
mládeže občanské sdružení 
VK Prostějov, uzavřeme s  vo-
lejbalovým klubem smlouvu 
o  bezplatném využívání hřiš-
tě,“ dodal Jiří Pospíšil.

Předpokládané náklady na 
rekonstrukci činí 7,5 milio-
nů korun včetně DPH. Pokud 
město uspěje s žádostí, získá ze 
Státní podpory sportu pro rok 
2014 dotaci ve výši 50 procent 
uznatelných nákladů, tedy cca 
3,75 milionů korun.

Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu města 

Prostějova

Město odesílá žádost o státní dotaci na hřiště u ZŠ Palackého

Dům ve vlastnictví města prošel
nákladnou rekonstrukcí

Historický dům na Skálo-
vě náměstí, jehož majitelem 
je město Prostějov, prošel 
rozsáhlou rekonstrukcí. „Tu 
provedli noví nájemci man-
želé Markovi,“ říká náměstek 
primátora Jiří Pospíšil. „Hle-
dala jsem takové prostory, do 
nichž nebude škoda investo-
vat; prostory, které budou mít 
nějakého ducha a  potenciál 
přitáhnout lidi. Věnujeme se 
zde zdraví, péči o  tělo i  duši 
a  nové také péči o  žaludek, 

z  pohledu gastronomického. 
Lidé si sem mohou přijít za-
cvičit, ženy se nechat zkrášlit 
a  všichni bez rozdílu zdravě 
najíst. Myslím, že takové za-
řízení v centru města chybělo. 
Počítáme s  tím, že zrekon-
struované historické prostory 
budou využity i  jako školící 
centrum. Nebylo to jednodu-
ché skloubit všechny tyto po-
žadavky do jednoho propoje-
ného celku, ale domnívám se, 
že jsme nakonec našli výborné 

řešení. V  této souvislosti mu-
sím pochválit i naši spolupráci 
s městskými památkáři, proto-
že, jak již bylo řečeno, dům je 
historicky cenný a  takto jsme 
k  němu i  přistupovali,“ vylí-
čila Lenka Marková. Její slova 
potvrzuje i  vedoucí oddělení 
městských památkářů Daniel 
Zádrapa: „Byl to rozhodně 
jeden z  těch lepších příkladů 
spolupráce při rekonstrukci 
historicky cenného městského 
objektu. -jg-

S trochou nadsázky to mů-
žeme s  úspěchem tvrdit ale-
spoň o  té části Vrahovic, kde 
od září letošního roku opět 
pokračuje praktická výuka 
učebního oboru Cukrář.

Při zahájení školního roku 
jsme tak nezaznamenali jen 
oživení budovy místní základ-
ní školy, ale pozornému ko-
lemjdoucímu nemohlo ujít, že 
po dvouměsíční prázdninové 
přestávce byla v  budově býva-
lého obecního úřadu v ulici Čs. 
armádního sboru č. 72 zaháje-
na i odborná příprava tříletého 
učebního odboru Středního 

odborného učiliště obchodního 
v Prostějově.

Ze suterénu obchodního 
domu Prior sem byla přestěho-
vána žákovská cukrárna, ve kte-
ré na přípravu cukrářských spe-
cialit pečlivě dohlížejí učitelky 
odborného výcviku. Celý boha-
tý sortiment, včetně přívětivých 
cen, provozní doby cukrárny 
a  dalších informací lze snad-
no dohledat na internetové 
adrese:www.souobchodnipv.cz.

Mohu potvrdit, že se mladí 
adepti „sladkého“ řemesla bě-
hem vyučování čile otáčejí, a tak 
mne nepřekvapuje, že i přes stále 

přítomné pokušení v  podobě 
marcipánu, čokoládového zdobe-
ní, šlehačkových krémů a  polev, 
s nadváhou nebojuje žádný z nich.

Před rekonstrukcí základní 
školy byla v budově výdejna stra-
vy pro děti a před lety v ní také 
došlo k  ukončení  provozu po-
bočky městské knihovny. Vznik-
ly obavy, že opuštěné prostory, 
které jsou v majetku města, bu-
dou chátrat. Za doprovodu ředi-
telky učiliště Mgr. Milady Dose-
dělové a  náměstkyně primátora 

města Prostějova RNDr. Aleny 
Raškové, jsem se přesvědčila, že 
o  místnosti je dobře pečováno. 
Září čistotou, vládne v nich řád 
a  kázeň a  jsou neustálým zdro-
jem úžasných vůní. Příspěvek 
města ve výši 50 000 Kč, který byl 
v měsíci září schválen na opravu 
střešních oken, je oprávněnou 
a zaslouženou investicí.

Paní ředitelka pochválila spo-
lupráci s místními dobrovolný-
mi hasiči, kteří užívají zbývající 
část budovy a  učitelka odbor-

ného výcviku zase ochotné ma-
jitele blízké prodejny smíšeného 
zboží. Veřejnost si na novou 
nabídku rychle zvykla, o  čemž 
svědčí mimo jiné upozornění 
na dveřích cukrárny, že kapacita 
objednávek na vánoční cukro-
ví je v tomto roce již naplněna. 
Nezbývá než doufat, že vítané 
zpestření služeb pro obyvatele 
naší okrajové části bude mít brzy 
další následovníky.

Milada Galářová předseda 
osadního výboru

Středisko výcviku učňů – cukrářů navštívila náměstkyně primátora Alena Rašková 
a předsedkyně osadního výboru Vrahovice Milada Galářová

Vrahovice mladé a vonící
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RADNIČNÍ
   LISTYZprávy z města

Dlouhodobý tlak vedení 
Olomouckého kraje přede-
vším na Ministerstvo dopra-
vy, Ředitelství silnic a dálnic 
ČR a  Správu železniční do-
pravní cesty přinesl v  tomto 
roce realizaci významných 
investičních akcí.

Na státní silniční infra-
struktuře je to například do-
končená rekonstrukce ještě 
nedávno zdevastované R46 
v úseku mezi Vyškovem, Pro-
stějovem a  Olomoucí nebo 
zahájení realizace stavby „Čer-

venohorského sedla – jih“ 
s  tím, že v  průběhu měsíce 
října  2013 bude uskutečněno 
výběrové řízení. V drážní do-
pravní infrastruktuře alespoň 
upozorním na pokračování 
„Rekonstrukce druhé etapy 
přerovského uzlu“ za zhruba 
2  miliardy korun a  zahájení 
stavby významné investiční 
akce „Rekonstrukce železniční 
stanice Olomouc“ za zhruba 2 
miliardy korun. Nechci raději 
popisovat, jaké peripetie jsme 
museli postupně absolvovat, 

abychom mohli tuto výjimeč-
nou stavbu dne 14. října slav-
nostně zahájit. Situaci nám 
neulehčoval ani fakt, že za pět 
roků máme osmého ministra 
dopravy a  za pár týdnů bu-
deme mít již devátého! Touto 
skutečností je řečeno téměř 
vše, v  jaké špatné kondici je 
velmi důležitý rezort dopravy. 
Pevně věřím, že se nám také 
co nejdříve podaří vybojovat 
dostavbu strategické dálnice 
D1 v úseku Lipník nad Bečvou 
– Přerov a  Říkovice - Přerov. 

Předpokládám, že k tomu při-
spělo i  naše jednání s  premi-
érem Rusnokem dne 30.  září 
v Olomouci.

Na závěr si dovolím popřát 
české dopravě lepší časy, její 
smysluplnou koncepci a konti-
nuitu. Bezesporu si to zaslouží 
nejen české � rmy a zaměstnan-
ci, ale i občané všech krajů.

PhDr. Alois Mačák, MBA
1. náměstek hejtmana

Olomouckého kraje
a člen Rady města

Prostějova

Dopravní infrastruktura, základ prosperity kraje!

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PROSTĚJOVĚ INFORMUJE
Nositel tradice lidových řemesel 

roku 2013

Paní Jarmila Vítoslavská, vážená členka 
OHK v Prostějově, získala významné oceně-
ní Nositel tradice lidových řemesel. Tento 
titul uděluje od roku 2001 každoročně vyni-
kajícím lidovým výrobcům přímo Ministr 
kultury ČR.Toto ocenění vychází z projektu, 
který UNESCO nazvalo „Žijící lidské pokla-
dy“. Jeho cílem je zachovat tradiční řemesla, 
kterým hrozí zánik, zdokumentovat jejich 
postupy a  předávat tyto dovednosti dalším 
následovníkům. Tento projekt navazuje na 
dokument UNESCO nazvaný „Doporučení 
k  ochraně tradiční lidové kultury“, jenž vy-
bízí státy, aby věnovaly zvýšenou péči dosud 
živému kulturnímu dědictví. Paní Vítoslavská 
se celoživotně věnuje šití a vyšívání ženských, 
mužských hanáckých lidových krojů a v této 
činnosti postupně dosáhla značného mis-
trovství. Inspiraci pro jedinečnou hanáckou 
výšivku nachází v  muzejních sbírkách, kde 
vyhledává a překresluje vzory starých hanác-
kých výšivek, kterým její dovedné ruce doká-
ží vdechnout nový život.

Paní Vítoslavská není držitelkou jen tohoto 
ocenění.

2009 – certi� kát Haná, regionální produkt
2010 – reprezentace ČR na výstavě EXPO 

2010 v Číně
2011 - 1. místo v soutěži Živnostník roku za 

Olomoucký kraj /nominace OHK v PV/
2012 – získání Hanáckého stavovského 

glétu, možnost užívat logo Hanácké vérobek
SRDEČNĚ GRATULUJEME A PŘEJEME 

MNOHO SIL K TÉTO NÁDHERNÉ PRÁCI!

Živnostník a fi rma roku
v Olomouckém kraji

1. místo v  soutěži Živnostník roku 2013 
v  Olomouckém kraji získal Josef Sýkora 
z Loučan – výrobce dřevěných hraček. Pana 
Sýkoru nominovala Okresní hospodářská ko-
mora v Prostějově, o to více nás jeho úspěch 
těší! Svému řemeslu se věnuje již od roku 1988, 
velkým pomocníkem mu je jeho manželka. 
Hračky navrhuje a vyrábí podle nejlepších po-
radců, kterými jsou mu osoby nejzasvěceněj-
ší – děti. Sleduje, jak a s čím si nejraději hrají. 
Známe tedy tajemství jeho úspěchu…

Musíme také prozradit, že pan Sýkora je za-
kladatelem projektu Hanácké glétování.

Účelem tohoto projektu je vyhledávat 
opravdu šikovné lidičky z oblasti Hané a tyto 

ocenit za jejich činnost, která je ve prospěch 
nás všech, „Hanáckym stavovskym glétem“, na 
němž je uvedena činnost, za kterou byl vydán. 
A pokud se jedná o malého řemeslníka, tak 
spolu s glétem získává i možnost na svých vý-
robcích používat logo „Hanácké vérobek“. Toto 
logo Vám zaručí, že výrobek je kvalitní a je vy-
roben poctivýma hanáckýma rukama. Tento 
projekt podporuje OHK v Prostějově.

SRDEČNĚ GRATULUJEME A JEN TAK 
DÁLE!

1. místo v soutěži Firma roku 2013 v Olo-
mouckém kraji získala � rma ZLKL z Loštic, jež 
vyrábí unikátní vozítko pro postižené. Ve své 
� rmě zřídil � remní školku s výukou angličtiny 
a s prvky waldorfské pedagogiky. V současné 
době zaměstnává téměř 80 osob. Firma ZLKL 
získala též ocenění Odpovědná � rma.

GRATULUJEME!

Poznej průmysl Prostějovska!

Tak by se dala charakterizovat snaha Aso-
ciace Radost z  Prostějova, sdružující rodiny 
s postiženým dítětem, aby mohla dětem ukázat 
zdejší výroby na vlastní oči, případně si něco 
doslova i ohmatat, přivonět atmosféře a zvu-
kům přímo na místě.

Osobní setkání s denní realitou pracujících 
ve svém okolí jim dává nenahraditelný přehled 
o dovednostech zdejších lidí. V tomto duchu 
proběhla před pár dny i prohlídka „srdce bý-
valého Agrostroje“ – � rmy „Wisconsin En-
gineering CZ s.r.o“, která pokračuje v tradici 
a produkuje malotraktory, pojízdné travní se-
kačky, sněhové frézy a podobné další mecha-
nizmy. Firma díky exportu dobře reprezentuje 
nejen naše město, ale i stále dobré jméno čes-
kých výrobců ve světě.

Prohlídku Asociaci Radost ve � rmě vyjed-
nala ředitelka Okresní hospodářské komory 
v Prostějově Helena Chalánková, které touto 
cestou děkujeme. Tato � rma nebyla vybrána 
náhodně, jak poznamenala ředitelka OHK. 
Zaměstnává i nad rámec zákona tělesně posti-
žené pracovníky. A právě tito jsou, dle vyjád-
ření personálního ředitele, přínosem pro chod 
� rmy, která si váží jejich odbornosti a pracov-
ního nasazení.

Rozlehlá hala, táhnoucí se podél Vrahovické 
ulice poskytla dokonalý pohled na jednotlivé 
etapy výroby. Kromě původních i  částečně 
zmodernizovaných strojů bylo možno vi-
dět i zcela nové dovezené z USA a Japonska. 
Účastníky zaujali zejména práce na velkých 
lisech, obráběcích strojích a v neposlední řadě 
předváděcí jízdy � nálních produktů. K dobré 
náladě dětí přispělo i drobné pohoštění a pro-
pagační materiály.

Za umožnění „exkurze“ třeba poděkovat 
vedení podniku zastoupeného přítomným pa-
nem Milošem Běhalem, personálním ředitelem, 
schopným odpovídat na nejrůznější dotazy a po-
dat výklad tak, aby tomu porozuměli především 
přítomné děti. Výbor Asociace Radost

/P.Z. zpráva byla redakčně upravena/

Poděkování Statutárnímu městu 
Prostějov za poskytnutí VFP

OHK v Prostějově si dovoluje touto cestou 
poděkovat Statutárnímu městu Prostějov 
za poskytnutí veřejné � nanční podpory na 
projekt „Informační a internetové místo při 
OHK v Prostějově pro rok 2013“. Díky tomu-
to projektu mají podnikatelé usnadněn přístup 
k  aktuálním a  kvali� kovaným informacím 
z podnikatelského prostředí. Cílovou skupinu 
tvoří nejen podnikatelé, ale i  nezaměstnaní, 
kteří mají zdarma přístup na internet a mají tak 
další možnost při hledání vhodného zaměst-
nání. Při realizaci tohoto projektu úzce spolu-
pracujeme s Úřadem práce v Prostějově.

Přehled seminářů a akcí

15. 11. – Důchodové pojištění – přednáší 
Bc. Taťána Sojková – zkušená a uznávaná lek-
torka v oblasti důchodového pojištění

18. 11. – Uplatňování DPH v roce 2013 
– přednáší Ing. Dagmar Fitříková - vysoce 
uznávaný expert na DPH, autorka mnoha 
praktických průvodců a  manuálů pro plátce 
DPH

20. 11. – Oborový den – Strojaři jsou stále 
v kurzu

27. 11. – Daň z příjmu PO a FO – přednáší 
Ing. Karel Kvítek

5. 12. – Roční zúčtování mezd – Ing. Mi-
lan Lošťák

Konkrétní termíny, podrobnosti o akcích 
a další nové aktivity jsou průběžně doplňo-
vány na webové stránky www.ohkpv.cz

Helena Chalánková
Ředitelka OHK v Prostějově

Nová Zlatá brána
se opět otvírá

HISTORIE
OBCHODNÍHO DOMU

V listopadu roku 1973 se pro 
zákazníky otevřel v té době mo-
derní obchodní dům PRIOR 
s 3 500 m2 prodejní plochy. Po-
čátkem 90. let došlo k rozšíření 
prodejní plochy na 4 000m2. 
Obchodní dům je situován 
v pěší zóně města. Stal se tradič-
ním místem nákupů jak míst-
ních obyvatel, tak návštěvníků 
z  širokého okolí města Prostě-
jova.

PROJEKT „ZLATÁ BRÁNA“
V  únoru 2013 byla zahájena 

rekonstrukce obchodního domu. 
Projekt komplexní rekonstrukce 
a modernizace celého objektu ob-
chodního domu je postaven na 
výměně všech technologií, rozší-
ření komerčních ploch na 8 000 
m2 a nové moderní fasádě. Hlav-
ním cílem projektu bylo vytvoření 
atraktivního obchodního prostředí, 
které by odpovídalo současným 
standardům a  požadavkům na 
komerční plochy v  centru města. 
Budova má 3 nákupní podlaží pro-
pojená vnitřní galerií s  eskalátory 
a výtahy. Také kvalita a atraktivita 
interiéru a exteriéru je velmi vyso-
ká. Budou se zde nacházet různé 
typy obchodů nabízející potraviny, 
módu, obuv, drogerii, knihkupec-
tví či restaurace. Samozřejmě bude 
součástí také dětský koutek, aby si 
i ti nejmenší přišli na své.

ZNOVUOTEVŘENÍ 
OBCHODNÍHO CENTRA 

ZLATÁ BRÁNA
Ke znovuotevření obchodního 

centra pro veřejnost dojde 21. lis-
topadu 2013, což je na měsíc přes-
ně 40 let od doby, kdy byl otevřen 
poprvé. -zh-
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RADNIČNÍ
   LISTY Zprávy z města

Radniční budova doznala 
během své staleté existence 
několik změn, z nichž některé 
zůstaly pouze na papíře.

V letech 1940 – 1942 se uva-
žovalo o  rozšíření budovy. Jak 
napsaly Lidové noviny: „Vlád-
ní komisař rozhodl provést 
přístavbu levého venkovního 
křídla a  nádvorního traktu.“ 
Na rok 1942 bylo vyčleněno na 
tyto úpravy celkem 5 500 000,– 
Kč. K  práci na projektu byli 
vyzváni architekti Hans Stratil 
z  Olomouce a  Miroslav Put-
na z  Prostějova. Přístavbou se 
měla vyřešit roztroušenost úřa-
du po celém městě a zároveň se 
měl dostavbou severního kří-
dla zlepšit vzhled asymetrické 
budovy. Stavební program byl 
schválen 6. 2. 1941, k  realizaci 
však nedošlo.

Další úprava, tentokrát in-
teriéru radnice se připravova-
la od konce 60. let 20. století. 
Jednalo se zejména o čekárnu 
obřadní síně a  obřadní síň. 
Autorem úprav byl ing. arch. 

Blahoslav Adamík, který za 
svou práci obdržel 5 654,– Kčs. 
V  roce 1974 začaly rozsáhlé 
rekonstrukční práce s  celko-
vým předběžným rozpočtem 
118 960,– Kčs. V  technické 
zprávě je zmíněno, že je „…
architektura historizující s no-
vorenesančními prvky a orna-
mentikou secesní. Výraz inte-
rieru je nutno navrhnout tak, 
aby do tohoto prostředí zapadl 
– na původní interiér navazo-
vat – aby nebyl s  ním v  roz-
poru. Proto musí být všechno 
zařízení demontovatelné“. Prá-
ce byly ukončeny v roce 1974. 
Po politickém převratu v  roce 
1989 byly zmíněné prostory 
opět uvedeny do původního 
stavu.

V roce 1988 bylo vyhlášeno 
další řízení na dostavbu rad-
nice, respektive jejího severní-
ho křídla. Při jednání poroty 
bylo vybráno řešení kolektivu 
Státního projektového ústavu 
v Brně (ved. kolektivu ing. arch. 
Ladislav Vlachynský). Vítězné 

řešení zachovává typickou silu-
etu a dostavbu řeší na parcelách 
na nám. T. G. Masaryka č. 15 
a  16 samostatným objektem. 
Ani k této realizaci však již ne-
došlo.

Na počátku 90. let 20. století 
již původní budova nemoh-
la z  kapacitních důvodů plně 
sloužit svému účelu. Proto byl 
pro úřední záležitosti adap-
tován dům na jižní straně (č. 
14) i  s  jeho dvorním traktem, 
kde byl městský úřad prozatím 
v  nájmu. Po převedení budovy 
do vlastnictví města v polovině 
roku 1992 se mohlo začít s jeho 
přestavbou, která proběhla v le-
tech 1993 – 1994. Stavba dostala 
čtvrté nadzemní podlaží, ko-
munikační propojení s původní 
radnicí a nové, současným úče-
lům vyhovující vybavení. Rov-
něž byla Miroslavem Srostlíkem 
vytvořena kopie dřevěné plas-
tiky Sv. Markéty, umístěné na 
fasádě, jejíž originál byl depono-
ván do prostějovského muzea.

 Miroslav Chytil

Historické stavební úpravy budovy radnice

Ilustrační foto – Jakub Čejka (radnice ve slunci)

Sbírky, expozice a pobočky
Koncem 30. let se v Prostějově 

uvažovalo o výstavbě Masarykova 
domu kultury, který by do svých 
prostor pojal i muzeum, aby mělo 
konečně dostatek místa k vystavení 
svých sbírek. Tyto plány však pře-
kazila druhá světová válka. V čer-
venci 1938 proběhl v  Prostějově 
sjezd československých muzeí se 
76 delegáty z  51 muzeí. Hlavním 
tématem jednání byly národopisné 
předměty v  muzejní systematice 
– sjezd se usnesl na jejich třídění 
podle chronologického vývoje.

Muzeum v  této době získalo 
významné soubory přírůstků, 
zejména tři značně obohatily 
zdejší kolekce – 1. byla to polovi-
na archeologických nálezů z  vý-
zkumů keltského oppida v Malém 
Hradisku prováděných v  letech 
1934–1936 pod vedením Jaroslava 
Böhma Státním archeologickým 
ústavem v  Praze a  Moravským 
zemským muzeem v Brně ve spo-
lupráci s prostějovským muzeem; 
2. roku 1939 darovali rodiče Jiřího 
Wolkera muzeu jeho pozůstalost; 
3. roku 1940 daroval prostějovský 
židovský továrník Bruno Winter 
(1873–1942) muzeu svoji sbírku 
hodin a tím ji zachránil před roz-
kradením během války. Ve své 
době bylo „nejbohatší a  nejúpl-
nější sbírkou toho druhu v ČSR,“ 
a v muzeu hned vybudovali samo-
statné hodinářské oddělení. Téhož 
roku otevřeli také pamětní síň 
Jiřího Wolkera. Muzeum naopak 
pozbylo své legionářské památ-
ky – „v roce 1939 je dalo gestapo 

zapečetit a po roce jeho sbírky za-
bavilo, dalo odvézt do Olomouce 
a tu je museli prostějovští političtí 
vězňové rozsekávat a ničit v budo-
vě gestapa.“ Ostatní sbírky se po-
dařilo uchovat a zabezpečit. Před 
hrozbou náletů odvezli roku 1943 
nejcennější předměty muzejních 
sbírek na venkov, kde se ukryly 
v zámcích v Brodku u Nezamys-
lic (odtud se později přesunuly na 
faru v  Určicích), v  Čechách pod 
Kosířem a  v  Náměšti na Hané. 
Jako v prvním moravském městě 
po válce se 26. srpna 1945 otevřelo 
prostějovské muzeum veřejnosti 
u příležitosti reinstalování pamět-
ní síně Jiřího Wolkera.

Po druhé světové válce k měst-
skému muzeu připojili dosud 
samostatné Muzeum MUDr. On-
dřeje Přikryla (1862–1936), lékaře, 
poslance, starosty, básníka a  spi-
sovatele, které existovalo od roku 
1934 v prostějovském zámku. Jeho 
expozice se zaměřovaly na historii 
Prostějova, Přikrylovo životní dílo, 
dějiny zámku a spolků. Materiály 
tohoto muzea se posléze delimito-
valy do sbírek Státního okresního 
archivu v Prostějově.

Roku 1954 převzal správu mu-
zea Okresní národní výbor v Pros-
tějově. Název se změnil na Okres-
ní vlastivědné muzeum. V letech 
1953–1955 vybudovali v  přízemí 
muzejní budovy na místě býva-
lých obchodů první depozitáře. 
Jako depozitární, později výstavní 
a  kancelářské prostory využíva-
lo muzeum v  letech 1969–1994 
budovu bývalé menší synagogy 

v Demlově ulici č. 2. Další depozi-
táře fungovaly v letech 1983–1993 
na faře ve Smržicích, v  letech 
1994–2004 v Hamrech a od roku 
2004 ve dvou objektech prostějov-
ské staré nemocnice. Do nového 
depozitáře byly sbírky přestěhová-
ny roku 2009.

V  50. letech vykazovalo mu-
zeum přes 48 tisíc sbírkových 
předmětů. V  letech 1964–1973 se 
obnovila ediční činnost vydáváním 
časopisu Zprávy Vlastivědného 
muzea v  Prostějově, na který od 
roku 1981 navázal Zpravodaj Mu-
zea Prostějovska v  Prostějově vy-
dávaný dosud. Od roku 1976 nese 
muzeum název Muzeum Pros-
tějovska v Prostějově. Roku 1955 
se definitivně odloučily archivní 
sbírky od muzejních a vznikl Státní 
okresní archiv v Prostějově, který se 
roku 1968 odstěhoval do zámku.

Koncem 60. a v 70. letech pře-
vzaly muzeum a  archiv sbírky 
Krajinského muzea v  Plumlově, 
které vzniklo roku 1945 zásluhou 
tamějších vlastivědných pracovní-
ků v čele s Josefem Blektou (1882–
1960). Už roku 1955 se stalo po-
bočkou prostějovského muzea. 
Soustředilo kolem 2800 předmětů. 
Jeho expozice představovaly pra-
věk, zemědělství a  krejčovství na 
Plumlovsku. Plumlovský zámek 
byl několik  let (asi 1987–1994) 
dočasně ve správě prostějovského 
muzea, poté ho získala obec Plum-
lov. Kromě toho převzalo muze-
um v  dubnu 1976 správu sbírky 
obrazů Umělecké galerie města 
Prostějova, která existovala v zad-

ním traktu nové prostějovské rad-
nice od dubna 1939 do září 1941. 
V  letech 1968–2002 provozovalo 
muzeum výstavní síň v  přízemí 
prostějovského zámku.

Pamětní síň Josefa Mánesa in-
stalovanou ve dvou místnostech 
silva-taroucovského zámku v Če-
chách pod Kosířem otevřelo mu-
zeum roku 1957. Na podzim 2011 
byla uzavřena a správy zámku se 
ujalo Vlastivědné muzeum v Olo-
mouci. Pobočnou expozicí prostě-

jovského muzea je Památník Petra 
Bezruče, který vznikl v červeném 
domku v  Kostelci na Hané roku 
1962. Roku 1976 se expozice roz-
šířila i do sousedního bílého dom-
ku. Od roku 2006 je památník 
mimo provoz, ale muzejní pane-
lovou expozici o životě a díle Petra 
Bezruče vystavilo muzeum v kos-
telecké základní a mateřské škole.

PhDr. Marie Dokoupilová, Muze-
um Prostějovska

v Prostějově, p. o. (pokračování příště)

120. výročí založení Muzea Prostějovska v Prostějově120. výročí založení Muzea Prostějovska v Prostějově120. výročí založení Muzea Prostějovska v Prostějově

Expozice hodin v prostějovském muzeu roku 1942

Z Bezručova domku v Kostelci na Hané, foto Jaroslav Grulich
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Dne 2. října 2013 zástupci 102. 
průzkumného praporu generála 
Karla Palečka předali rodině Vé-
vodových z Konice polohovací za-
řízení, jež bylo pořízeno z výtěžku 
Charitativní akce.

Již 5. ročník charitativní akce 
s  názvem „Sportovní desetiboj“ 
uspořádali vojáci ze stodvojky na 
letišti Prostějov dne 12. září 2013 
s  cílem vybrat co nejvíce � nanč-
ních prostředků pro pětiletou 
Verunku Vévodovou. Verunka se 
od malička potýká s kvadruparé-
zou, dětskou mozkovou obrnou 
a  vadou dolních končetin. Rodi-
na Vévodova, která byla vybrána 
ve spolupráci se Střediskem rané 
péče SRRP Olomouc, nutně pro 
svou dcerku potřebovala poloho-
vací židličku. Židlička totiž pomá-
há k bezpečnému podávání stravy 
a  navíc malé Verunce, odkázané 
především na pohyb na zemi po 
matracích, sezení v  polohovacím 
zařízení otevře nový rozměr k po-
znávání okolního světa. Částka 
k  pořízení tohoto speciálního 

vybavení nebyla malá, ale přítom-
nost rodiny Vévodových spolu 
s Verunkou po celou dobu konání 
charitativní akce vybičovala pří-
slušníky útvaru k  maximálnímu 
sportovnímu úsilí a  navyšování 
� nanční sbírky. Jedině tak mohla 
být dobrá věc realizována.

Za získanou částku 37 800 Kč se 
podařilo zakoupit polohovací zaří-

zení FLINT s abdukčním klínem, 
pásem a  opěrkou a  dále zbyly 
i prostředky k zakoupení stolečku 
a  závěsné brašny. „Jsem rád, že 
jménem svých vojáků Vám mohu 
dnes předat tuto židličku a  rád 
bych Vám a  především Verunce 
popřál, aby židlička sloužila co 
nejdéle a co nejlepším způsobem,“ 
uvedl velitel útvaru podplukovník 

Ing. René Sabela při předání daru.
„Malá si na židličku bude mu-

set nejdříve zvyknout, je to velká 
změna,“ a  na otázku, ohledně 
zvolené barvy nám paní Vévodo-
vá s úsměvem přiznala, „Zelenou 
kombinaci jsme vybrali záměrně, 
aby nám židlička připomínala, 
kdo byl dárcem.“

Rodina Vévodova by ráda touto 
cestou poděkovala příslušníkům 
102. průzkumného praporu, panu 

primátorovi města Prostějova Mi-
roslavu Pišťákovi, příslušníkům 53. 
brigády průzkumu a elektronické-
ho boje z Opavy, veliteli 601. skupi-
ny speciálních sil, Odboru vojsko-
vého průzkumu a  elektronického 
boje z Prahy a Velitelství Vojenské 
policie Olomouc za přispění do fi-
nanční sbírky pro Verunku a reali-
zaci celého charitativního projektu.
Autor: npor. Mgr. Kateřina Ramil

Foto: npor. Mgr. Kateřina Ramil

Zprávy z města

Regionální kancelář senátorky Boženy Sekaninové
ve spolupráci s Občanským sdružením ARCUS – ONKO CENTRUM

otevřela NOVOU PORADNU PRO RODINY S RAKOVINOU.
Poslání a cíl poradny směřuje k tomu, aby lidé v nepříznivé životní situaci (především onkolo-

gicky nemocní klienti, jejich rodinní příslušníci aj.) mohli žít co nejlépe běžným způsobem života 
a dostalo se jim základních potřebných informací, které slouží k řešení jejich situace. Tato poradna 
vzniká v rámci projektu „Nejste sami“, který je zaměřen na pomoc rodinám, jež mají sociální pro-
blémy spojené s rakovinou. V poradně se klienti dovědí o možnostech pomoci v sociální oblasti 
a možnostech následné péče apod. Touto poradnou nabídneme nové služby v regionu s lepší do-
stupností pro seniory. Klientům pomůžeme zlepšením sociální situace zapojit se zpět do normál-
ního života.

Místo : senátorská kancelář - Prostějov, Rostislavova 5,
Datum: každou středu od 8 hod. do 12 hod. a od 12,30 hod. 16,30 hod.
Bc. Hana Šopíková zde bude ZDARMA poskytovat poradenství
a v ostatní dny dle telefonické domluvy na čísle: 606 076 063 nebo e-mailem na hana.sopiko-

va.arcus@email.cz
ARCUS - ONKO CENTRUM poskytuje již 20 let na území celé České republiky pomoc lidem, 

kteří onemocněli některým z mnoha onkologických onemocnění. Dokázat se vypořádat s touto sku-
tečností je pro každého nepředstavitelně obtížné, zvláště tehdy, zůstane-li v  této situaci osamocen.
Občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM svou činnost směřuje k přímé pomoci onkologickým 
pacientům i jejich rodinným příslušníkům, ale i do oblasti zdravotní prevence. Významné jsou rovněž 
ozdravné pobyty pro nemocné a tradiční Mezinárodní onkologické kongresy. Za tuto činnost sdružení 
dosáhlo mnoha ocenění i mezinárodních uznání. Mezi nejvýznamnější v České republice patří

Cena Olgy Havlové.
Další informace o občanském sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM naleznete na www.arcus-oc.org.

Židlička z charitativní sbírky má již novou majitelku

Filemon & Baucis
„Filemon & Baucis“ je nejen 

obchůdek, který si vypůjčil 
název z  řeckých bájí, ale také 
nový partner Zdravého města 
Prostějov.

„Byla bych ráda, aby File-
mon & Baucis bylo místem 
setkávání a  „informačním 
centrem“, časem samozřejmě 
v  jiných prostorách. V  pro-
dejně najdete vždy poslední 
číslo seniorského čtvrtlet-
níku Vital plus nebo třeba 

dotazník na zjištění rizika 
osteoporózy. V  listopadu je 
plánovaná exkurze do mý-
dlárny k  Mydlidědkovi do 
Moravského krasu, spojená 
s  výrobou vlastního mýdla 
a  cestou zpět s  prohlídkou 
větrného mlýna v  Ruprech-
tově, který má letos 140 let,“ 
říká o  svých plánech nová 
partnerka PZM.

Významná část spolupráce 
bude probíhat především v ob-

lasti organizace „Dnů zdraví“, 
protože věříme, že se nám po-
daří rozšířit nabídku aktivit 
v  oblasti prevence a  ochrany 
zdraví.

V  prodejně najdete nejrůz-
nější věci včetně knih, protože 
četbou se mozek udrží „� t“. 
Téma „� t senior“ je také 
důvod, proč být partnerem 
Zdravého města.

-PR- Zdravé město, PaedDr. 
Alena Dvořáková

Podplukovník Sabela u předání daru pořízeného z chari-
tativní akce 102 pzpr.

Poděkování Olomoucké-
mu kraji za příspěvek 15 000 
Kč na akci se zaměřením na 
prevence dětských úrazů a ne-
mocí, konanou na Dopravním 
hřišti v Prostějově. Akce pro-
běhla 24.8, 31.8, 7.9 a 14.9 od 
9 do 12 hod. Děti a  rodiče si 
prakticky vyzkoušeli poskyto-
vání první pomoci – transport 
zraněného, polohování zra-
něného, obvazové techniky, 
ošetření zranění, resuscitaci. 
Na dalších stanovištích byla 
ochutnávka pokrmů zdra-
vé stravy a  pitného režimu. 
Akce se zúčastnili pracovnice 

ze Sonsu - děti a  dospělí si 
vyzkoušeli chůzi s  bílou holí, 
pohmat nominální hodnoty 
mincí a strážníci městské po-
licie – střelba laserovou pis-
tolí, brýle se simulací hladiny 
alkoholu v krvi.

 Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu Oblastního 

spolku ČČK Prostějov
e-mail:

prostejov@cervenykriz.eu

PoděkováníPoděkováníPoděkování

Poděkování městu Pros-
tějovu za příspěvek 5000 Kč 
na akci "Tvořím, tedy jsem" 1. 
ročník potkávání se s módou, 
pohybem, krásou a  mluve-
ným slovem… Akce proběh-
la 12. dubna 2013 v 17 hodin 
v  Národním domě. Výtěžek 
z akce byl použit ČČK na do� -
nancování nové aktivity – úkli-
dy seniorů v jejich domácnos-
tech, asistenční služby.

Poděkování za příspěvek 
10 000 Kč na propagaci dob-
rovolného dárcovství krve, kde 

jsme za tuto částku 3 x uspo-
řádali akci – Daruj krev ČČK 
Prostějov, které se zúčastnilo 
60 dobrovolných dárců krve 
a propagovali dobrovolné dár-
covství krve na našich kurzech 
první pomoci, na přednáškách 
pro školy, na odborných kon-
ferencích pro zdravotní sestry 
a na odborné praxi pro střední 
školy.Ing. Lenka Černochová

ředitelka úřadu Oblastního 
spolku ČČK Prostějov

e-mail:
prostejov@cervenykriz.eu

Maminka Verunky by ráda poděkovala všem, kteří se na 
projektu podíleli.
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V úterý 8. října se v Bruselu 
za aktivní účasti Olomouckého 
kraje konala jedna z aktivit Ev-
ropského týdne regionů a měst 
neboli Open Days 2013.

Open Days se věnují regio-
nálnímu rozvoji a letošní již je-
denáctý ročník se koná v době 
vrcholících jednání o  budoucí 
podobě politiky soudržnosti. 
Během celého týdne navští-
ví pořádané aktivity přibližně 
6000 účastníků nejen z  člen-
ských států EU, v  Bruselu se 
uskuteční více než 100 seminá-
řů a debat, které doplní výstavy 
a doprovodné programy. Cílem 
Open Days je umožnit setkání 
zástupců regionů, odborníků 
z  praxe, politiků, podnikate-
lů, zástupců univerzit a  médií 
s pracovníky Evropské komise, 
Evropského parlamentu nebo 
Výboru regionů. Vybraná téma-
ta jsou diskutována v kontextu 
příprav na následující progra-
movací období Evropské unie 
2014–2020.

Olomoucký kraj se této ce-
loevropské akce účastní pra-
videlně a  jeho zástupci vystu-
pují na odborných seminářích 
a konferencích. V letošním roce 
připravil Olomoucký kraj spolu 
s dalšími osmi evropskými regi-
ony debatu na téma „Demo-
gra� cké výzvy – regionální 
řešení”. Příspěvky věnované 
nezaměstnanosti ukázaly kon-
krétní příklady dobré praxe, jak 
lze snížit negativní dopady de-
mogra� cké krize spojené např. 
s vylidňováním určitých oblastí 
či stárnutím společnosti.

Partnery, kteří spolupraco-
vali s  Olomouckým regionem 
na přípravě, byli např. partner-
ský region Olomouckého kraje 
z  Polska Opolské vojvodství, 
župa Karlovac z  Chorvatska, 
Východní Švédsko, Svobod-
ný stát Sasko. Příspěvek Olo-
mouckého kraje o  tematice 
nezaměstnanosti a  situaci na 
Jesenicku přednesl zástupce 
Krajského úřadu Olomoucké-

ho kraje Mgr. Ondřej Večeř. 
„Demogra� cké změny před-
stavují zvýšené náklady v  ob-
lasti zdravotnictví, politiky 
zaměstnanosti, sociálních slu-
žeb a mnoha dalších. Zástupci 
Olomouckého kraje, kteří jezdí 
na Open Days, mohou v  bru-
selském prostředí získat cen-
né zkušenosti a  navázat nové 
kontakty,“ dodává náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje 
Michael Fischer.

Účast Olomouckého kraje na 
Open Days připravilo sdružení 
OK4EU, které zastupuje kraj při 
Evropské unii. Debatu navští-
vilo více než 100 zájemců a po 
jejím skončení byla připravena 
ochutnávka regionálních vý-
robků. Olomoucký kraj nabídl 
účastníkům mj. Váhalovy klo-
básky, müsli tyčinky Fit nebo 
čokolády Orion.

Michaela Vráželová
OK4EU, Brusel

+420 737 331 647
vrazelova@ok4eu.cz

V  návaznosti na již tradič-
ní soutěž „ O  pohár Zdravé-
ho města“ věnovaný žákům 
šestých tříd připravila Městská 
policie Prostějov ve spoluprá-
ci s  Ochránci přírody IRIS 
a  SportCentrem podobnou 
aktivitu i  pro děti z  vyšších 
ročníků. Dvacátého září tedy 
proběhl I. ročník branného 
závodu „O  pohár primátora 
města Prostějova“ v lesoparku 
Hloučela.

Ve třech kategoriích zápolili 

žáci sedmých, osmých a  devá-
tých tříd základních prostějov-
ských škol. Děti ve čtyřčlenných 
družstvech (dvě dívky, dva 
chlapci) měly za úkol zdolat trať 
v délce 3 500m, v co nejkratším 
čase. Na trase, od Abrahám-
ka až po dětské hřiště poblíž 
sídl. E. Beneše bylo rozmístěno 
osm stanovišť. Jedno, připravilo 
Sportcentrum, a  to stavění sta-
nu na čas. ČSOP Iris prověřilo 
závodníky ve znalosti bylinek, 
hub, živočichů a nechyběla ani 

orientace na mapě a práce s bu-
zolou. Další úkoly, jako střelba 
z praku, zdolání úseku chůzí na 
laně, plížení a  hod granátem, 
vědomostní test z  dopravních 
předpisů a  paměťovka byla 
v rukou strážníků. Za každé ne-
splnění úkolu sbírali závodníci 
trestné body. Za 1 bod se přičí-
talo 30 sec. k běžeckému času.

I  přes velmi chladné počasí 
se závodu zúčastnilo všech osm 
základních škol. Nejpočetnější 
byla kategorie sedmých a  de-
vátých tříd - po čtrnácti druž-
stvech. V kategorii osmých tříd 
o  jedno méně, tedy třináct. 
V  průběhu dopoledne se na 
startu vystřídalo 41 družstev, 
celkem 164 dětí.

Slavnostního zahájení byli 
přítomni, náměstkyně primá-
tora RNDr. Alena Rašková, ve-
doucí Odboru školství, kultury 
a sportu PaedDr. František Říha, 
ředitel Městské policie Prostějov 
Mgr. Jan Nagy a koordinátorka 
Zdravého města Prostějov Pa-
edDr. Alena Dvořáková. Vítě-
zové z každé kategorie obdrželi 
z rukou náměstkyně primátora 
Mgr. Ivany Hemerkové pohár 
i  věcné ceny. Na úplný závěr 
soutěže dostalo každé družstvo 
žáků za odměnu pizzu.

Velké poděkování patří pro-
vozovateli občerstvení u Abra-
hámka i  majiteli stadionu za 
poskytnutí prostorů. V  nepo-
slední řadě děkujeme i  stu-
dentkám Střední zdravotnické 
školy za vzorný zdravotnický 
dozor.

Olomoucký kraj diskutoval o nezaměstnanosti v Bruselu

12121212121212

1. ročník branného závodu
„O pohár primátora města Prostějova“.

Vítězná družstva:
Kategorie sedmých tříd

1.místa 2.místa 3.místa
RG a ZŠ města PV ZŠ E.Valenty ZŠ Palacká
Třída 7.A třída 7.B třída 7.B
Natálie Lugrová Vojtěch Tetera Michal Glacner
Sára Korbařová Dominik Medek Šimon Lízner
Dominik Dopita Andrea Kučerová Terezie Ondroušková
Vojtěch Micka Anežka Nečasová Natálie Šterclová

Kategorie osmých tříd
1.místo 2.místo 3.místo
ZŠ Kollárova ZŠ Melantrichova ZŠ J.Železného
třída 8.A třída 8.B třída 8.A
Pavel Entner Magdaléna Burgetová Domina Bušina
Dominik Kyselý Karolína Látalová Viktor Janečka
Sabina Rožičová Ondřej Láník Simona Ošťádalová
Markéta Svobodová Kryštov Rochla Lucie Hromková

Kategorie devátých tříd
1.místo 2.místo 3.místo
Třída 9.A třída 9.C třída 9.A
ZŠ J.Železného ZŠ Železného ZŠ Palacká
Filip Slouka Tomáš Machač Pavel Soldán
Martin Hladký Ondřej Klimeš Michal Hromek
Tereza Slavíková Pavlína Žižková Kristýna Kejíková
Ema Cetkovská Michaela Pěnčíková Adéla Láníková

Hledáte vhodnou střední
školu pro Vaše dítě?

Myslíte na jeho uplatnitelnost po ukončení školy?
Dne 20.  listopadu  2013 

ve 14:30 hod. se uskuteční 
v rámci dne otevřených dveří 
v  prostorách SOŠ průmys-
lové a  SOU strojírenského 
Prostějov, Lidická č. 4, ve 
spolupráci s  Úřadem práce 
ČR, Hospodářskou komo-
rou ČR a  významnými za-
městnavateli, akce s  názvem: 
„STROJAŘI JSOU STÁLE 
V KURZU“.

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

Představitelé � rem MU-
BEA - HZP s.r.o., PRECI-
OSA, a.s., Hanácké železárny 
a  pérovny, a.s. a  WISCON-
SIN ENGINEERING CZ 
s.r.o. seznámí přítomné např. 
s  historií � rmy, výrobním 
programem, pracovními pro-
fesemi, požadavky na absol-
venty škol, možnostmi jejich 
uplatnění a  kariérním růs-
tem, dále s nabídkou exkurzí 
pro zájemce, spoluprací se 
školami, sociálním progra-
mem apod.

Zástupce úřadu práce po-
skytne údaje o vývoji situace 
na trhu práce se zaměřením 
na technické obory, zejména 

strojírenství, o  možnostech 
uplatnění absolventů a  po-
žadavcích zaměstnavatelů 
v Olomouckém kraji.

Ředitelka Okresní hospo-
dářské komory v  Prostějově 
stručně pohovoří o  priorit-
ním významu strojírenství 
v  našem regionu a  seznámí 
přítomné s  možnostmi zís-
kání stipendií u  vybraných 
oborů.

Zástupce vedení SOŠ 
průmyslové a  SOU strojí-
renského Prostějov bude 
informovat přítomné o  hlav-
ních učebních a  studijních 
oborech, které škola vyučuje, 
jejich perspektivou v  souvis-
losti s uplatnitelností na trhu 
práce, a  nabídne možnost 
prohlídky učeben a  dílen po 
ukončení programu.

Během přednášek budou 
mít zúčastnění možnost po-
kládat dotazy a  dozvědět se 
další podrobnosti, které neby-
ly v prezentacích jednotlivých 
vystupujících uvedeny. Akce 
potrvá přibližně 60-90 minut. 
Účast na ní je zcela zdarma.

Půjde o jedinečnou příleži-
tost, jak získat další informa-
ce užitečné při rozhodování 
se o  volbě vhodného oboru 
uplatnitelného na trhu práce 
po ukončení studia. Správnou 
volbou dalšího směru vzdělá-
vání snížíte riziko budoucí 
nezaměstnanosti. Strojaři 
jsou stále v kurzu. -red-
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U  příležitosti 310. výročí po-
svěcení kostela vydala Římskoka-
tolická farnost Povýšení sv. Kříže 
za finanční podpory Statutárního 
města Prostějova a Společnosti ka-
tolického domu v Prostějově pub-
likaci Karla Kavičky Farní chrám 
Povýšení Svatého Kříže v  Prostě-
jově. Vytiskla ji firma ESMEDIA 
DTP s. r. o. v  Olomouci. Autor 
publikace Karel Kavička, bývalý 
vedoucí arcidiecézního archivu 
v Olomouci, se dlouhodobě zabývá 
církevní historií a církevním umě-
ním. Je autorem osmi svazků pu-
blikací, které vyšly v edici církevní 
památky v  Historické společnosti 
Starý Velehrad se sídlem na Vele-
hradě. Uvedená publikace vznikla 
rozšířením a přepracováním pub-
likace Prostějov/ děkanský a farní 
kostel Povýšení sv. Kříže vydané 
v edici církevních památek v roce 
2003.

Publikace obsahuje 110 stran textu, 
barevnou fotografickou přílohu a ce-
lou řadu dobových a současných foto-
grafií, kreseb a plánků. Její součástí je 
seznam pramenů a literatury, slovní-
ček odborných výrazů a resumé v an-
gličtině, němčině, italštině a polštině.

Po úvodních slovech olomoucké-
ho arcibiskupa Jana Graubnera, pri-
mátora města Prostějova Miroslava 
Pišťáka, dlouholetého faráře farnosti 
Povýšení sv. Kříže P. Dana Žůrka ná-
sleduje kapitola Dějiny chrámu.

Autor v  ní podává nástin histo-

rie kostela od listiny Petra  I. Kravař 
(z  1.  11.  1391), kterou zakládá au-
gustiniánský klášter, do současnosti. 
Připomeňme si některé mezníky, 
např. výstavbu kostela ve stylu vrchol-
né gotiky na přelomu 14. a 15. století 
jako součást areálu augustiniánského 
kláštera, vypálení kostela s klášterem 
za husitských válek a  plenění města 
vojsky Albrechta Rakouského (1431), 
přenechání majetku kláštera za náhra-
du Janovi z Pernštejna (1522), období 
nekatolické duchovní správy (1522–
1622) a  obnovu zničeného kostela 
utrakvisty, kdy chrám získal podobu 
prostorné haly s  rovným stropem 
a třemi dřevěnými pavlačemi, navrá-
cení kostela katolické duchovní správě 
(od roku 1622), vyrabování kostela 
švédskými vojsky generála Tors-
tenssona za třicetileté války (1643), 
velký požár Prostějova (27. 4. 1697), 
opravy kostela po požáru (dokončené 
v roce 1703, stavitelé Matyáš Klingsei-
sen a Martin Kafka, pravděpodobný 
autor projektu Giovanni Pietro Ten-
calla, narušené vysoké gotické zdi kos-
tela byly staticky posíleny přistavěním 
pilířů uvnitř  lodi, tím vzniklo osm 
nových kaplí, nad jejichž oblouky byl 
vybudován ochoz spojený s  hudeb-
ním kůrem a zřízení nového hlavního 
vchodu u severní strany kostela).

K obnově kostela se vztahuje i pří-
běh Zázračného kříže u  severního 
vchodu do kostela. Dubový dřevěný 
kříž s  korpusem Krista z  lipového 
dřeva zůstal totiž po požáru neporu-

šen, což bylo považováno za zázrak. 
Proto děkan František Xaver Leffler 
požádal olomouckého biskupa o do-
volení umístit tento kříž na hlavní oltář 
kostela a kostel konsekrovat na titul „ 
Povýšení svatého kříže.“ 14. 9. 1703 při 
průvodu věřících byl kříž přemístěn 
na hlavní oltář a 16. 9. 1703 konsekro-
val nově opravený a přestavěný chrám 
světící biskup olomoucký František 
Julius z Braidy. Od toho data začíná 
tradice prostějovských poutí.

V  dalších historických podkapi-
tolách nás autor seznámil s vývojem 
farnosti v době josefínských reforem, 
s opravami kostela v 19. a 20. stole-
tí, s  chátráním církevních památek 
v době komunistické totality i s úsilím 
věřících o jejich obnovu a s poslední-
mi opravami kostela v 90. letech mi-
nulého století.

Kapitola Architektura a  stavební 
vývoj sleduje stavebně-historický 
a  umělecký vývoj chrámu, včetně 
popisu exteriéru a  interiéru. Za při-
pomenutí stojí např. skutečnost, že na 
jednom ze čtyř svorníků v presbytáři 
najdeme nejstarší zobrazení znaku 
Prostějova.

Průvodce kostelem je další ka-
pitolou podávající podrobný popis 
kostelních oken (celkem 13, jsou zdo-
beny barevnými vitrážemi), mobiliáře 
(např. hlavní oltář z roku 1759 a osm 
bočních oltářů – Nanebevzetí Panny 
Marie, Čtrnácti sv. Pomocníků, Panny 
Marie Bolestné, sv. Cyrila a Metodě-
je, sv. Josefa, Anděla Strážce, Úzkostí 

Kristových, sv. Václava, Jana a  Pavla 
a sv. Jana Sarkandera, chórové lavice 
v  presbytáři, kazatelna z  roku 1727, 
varhany). Autor věnuje pozornost 
také historii a  uměleckému popisu 
dalších částí chrámu a  přístavkům 
(např. kaple Nejsvětější Trojice vybu-
dovaná na základech bývalé kapitulní 
síně kláštera, nová sakristie, Památka 
olivetská, náhrobní kameny). Pozor-
nost věnuje K. Kavička i  působení 
významných umělců povolaných P. 
Karlem Dostálem -Lutinovem, jimiž 
byli malíř a  sochař František Bílek 
(Křížová cesta – obrazy kombino-
vané s  řezbami, reliéf sv. Václava na 
Památníku obětem 1. světové války, 
hlavy apoštolů v  presbytáři) a  malíř 
Jano Köhler (dvě okenní vitráže, fres-
ky v  presbytáři, např. sv. Václav na 
koni, olejomalba Kristus na duze nad 
vítězným obloukem). Připomenout 
můžeme i  malbu kaple Nejsvětější 
Trojice od malíře Pantaleona (Jarosla-
va Majora).

Neobyčejně cennou částí knihy 
je kapitola Posloupnost duchovních 
správců farnosti od 14. století do 
současnosti. Podává nám přehled 
duchovních správců od historicky 
prvního doloženého duchovního 
správce z let 1383–1389, plebána Ja-
kuba, přes augustiniánské probošty 
k současným duchovním správcům 
z  řádu Salesiánů Dona Boska. Za 
všechny můžeme připomenout na-
příklad luterána a uznávaného lékaře 
Matouše Brodského, děkana P. Jiří-

ho Sigmunda Hofmanna, za něhož 
došlo k obnově chrámu po požáru, 
děkana a kněze- vlastence, význam-
ného podporovatele českého národa 
a  češtiny ve 2. polovině 19. století 
a čestného občana Prostějova P. Jo-
sefa Nováka a básníka, překladatele 
a významného obnovitele chrámu P. 
Karla Dostála-Lutinova. Funkční vý-
znam má kapitola Významné osob-
nosti farnosti. Obsahuje medailónky 
význačných kněží-rodáků a  církev-
ních historiků (Jan Filipec, Jindřich 
Václav Richter, František Koželuha, 
Karel Dostál-Lutinov, František Sta-
rý, Oldřich Beránek). Publikaci uza-
vírají výpovědi některých duchov-
ních a kulturních osobností o jejich 
vztahu ke kostelu.

Publikace je cenná zvláště spoje-
ním autorova pohledu odborníka 
a znalce církevních dějin s pohledem 
aktivního člena farnosti Povýšení 
sv. Kříže i účastníka oprav kostela. „ 
Kostel Povýšení svatého Kříže v Pro-
stějově je nejstarší a  nejvýznamnější 
stavební památkou ve městě. Jeho 
dnešní podoba je výsledkem práce 
mnoha generací. Každá z  nich zde 
zanechala svou nesmazatelnou stopu. 
Je svědkem hluboké víry a zbožnosti 
našich předků i současných generací 
věřících,“ uvedl Karel Kavička v pu-
blikaci. Jeho slova jsou bezpochyby 
i  výzvou k  poznání bohaté historie 
farního chrámu Povýšení sv. Kříže. 
Věřme, že k tomu přispěje i tato publi-
kace.  Hana Bartková

Vyšla publikace Karla Kavičky Farní chrám Povýšení Svatého kříže v Prostějově

Úspory energie, dřevěné stavění, moderní architektura - témata 
podzimního veletrhu STAVOTECH – Moderní dům Olomouc

Další již 46. pokračování sta-
vebního a  technického veletrhu 
STAVOTECH - Moderní dům 
Olomouc se uskuteční ve dnech 7. 
– 9. listopadu 2013 na olomouckém 
Výstavišti Flora. Listopadový veletrh 
STAVOTECH – Moderní dům je 
největším podzimním stavebním 
veletrhem na Moravě a  přináší bo-
hatou nabídku stavebních materiálů, 
výrobků, služeb a  technologií. Sou-
částí veletrhu je řada doprovodných 
výstav, konferencí, seminářů a pre-
zentací - právě tady mohou stavaři, 
investoři i individuální stavebníci na-
jít spoustu nových myšlenek, nápadů 
a informací…

Průřez stavebním oborem
Nosnou částí celého veletrhu STA-

VOTECH – Moderní dům je prezen-
tace firem ve výstavní části. Přes 130 
vystavovatelů představí nabídku širo-
kého stavebního oboru i interiérového 
vybavení a nábytku.

Topit, svítit, šetřit
Úspory energie a využití obnovitel-

ných zdrojů energie obsáhne speciali-
zovaná sekce EKOENERGA ve své 
výstavní i  přednáškové části. Témata 
letošních přednášek jsou - využití 
tepelných čerpadel a  další moderní 
způsoby vytápění. Informace zde na-

jdou i zájemci o program Nová Zelená 
úsporám.

Dřevostavby jsou moderní
Aktuální téma dřevěného stavě-

ní je obsahem doprovodné výstavy 
a  konference MORAVSKÁ DŘE-
VOSTAVBA. Přednáškový blok 
představí tradiční i specifické materiály 
a technologie vhodné pro dřevostavby, 
jejich realizaci i rekonstrukci v nízko-
energetickém a  pasivním standardu. 
Odborným garantem této části je Aso-
ciace montovaných domů.

Architektura inspiruje
Další tradiční součástí veletrhu 

jsou OLOMOUCKÉ DNY AR-
CHITEKTURY A  STAVEBNIC-
TVÍ. Architektonická procházka dává 
prostor pro prezentace výjimečných 
staveb a diskusi s autory projektů k té-
matům aktuálním nejen v Olomouci. 
Ta letošní povede do prostor přístav-
by Slovanského gymnázia Olomouc 
za doprovodu Ing.arch. Miroslava 
Pospíšila a  jeho kolegů z Ateliéru R. 
Dřevostavby jsou předmětem ar-
chitektonických přehlídek Dřevěná 
stavba roku a  Salon dřevostaveb. 
Studentské práce představí architek-
tonické přehlídky Young Architects 
Award a Diplomové práce studentů 

fakult architektury. Také zde budou 
vystaveny prezentační panely všech 
47 staveb, které se účastní soutěže 
„Stavba roku 2012 Olomoucké-
ho kraje“, vyhlášené Olomouckým 
hejtmanstvím. Návštěvníci budou 
mít možnost naposled pohromadě 
shlédnout a zhodnotit to nejlepší, co 
bylo v Olomouckém kraji za poslední 
dva roky postaveno.

Regiony se rozvíjí
Olomoucký kraj zastřešuje expo-

zici měst a obcí Olomouckého kraje, 
která je součástí přehlídky investičních 
příležitostí pod názvem RegionInvest. 
Kromě Olomouckého kraje se zde 
představí města Olomouc, Přerov, Pro-
stějov, Litovel a  Šternberk. Své místo 
pro prezentaci tady mají oceněné obce 
krajského kola soutěže Vesnice roku.

Podzimní veletrh STAVOTECH 
- Moderní dům a souběžně probíha-
jící výstavy a  prezentační akce jsou 
dobrou příležitostí pro konzultaci 
s odborníky i bohatým zdrojem hod-
notných informací a  inspirace. Ne-
nechte si tedy ujít příležitost a zavítejte 
do zadní části olomouckého Výstaviš-
tě Flora (pavilony G,H a M) ve dnech 
7. - 9.  listopadu mezi 9,00 – 18,00, 
v sobotu do 17,00 hodin. 

 Více naleznete na www.omnis.cz
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V srpnu letošního roku byla 
zahájena realizace regenerace 
panelového sídliště E. Beneše 
funkční celek Sever a funkční 
celek Jih.

V rámci investiční akce dojde 
k  výstavbě a  rekonstrukci ko-
munikací, chodníků, parkova-
cích ploch, rekonstrukci veřej-
ného osvětlení, povrchů ploch 
pro sportovní hry, osazení

nového mobiliáře a obno-
vě zeleně. Řešeno bude také 
odpadové hospodářství for-
mou přístřešků pro sběrné 

nádoby na komunální od-
pad.

Regenerace je realizována za 
příspěvku Ministerstva � nancí 
a Ministerstva pro místní rozvoj 
ve výši 8,4 mil Kč. Celkové � -
nanční náklady činí 14 mil. Kč.

Zhotovitelem je � rma Modos 
spol. s  r.o., Olomouc. Stavební 
práce obou funkčních celků Se-
ver i Jih budou ukončeny v pro-
sinci 2013.

Sadové úpravy proběhnou 
v roce 2014.

Miloslav Svoboda, Iva Veselá

Regenerace panelového sídliště E. Beneše Prostějov

Oprava západní fasády zámku v Prostějově
Projektovou dokumentaci 

vypracovala projekční kan-
celář CAD Projekt Plus, s.r.o. 
Prostějov, Zhotovitelem byla 
na základě výběrového řízení 
� rma Stavimal s.r.o. z  Vinič-
ných Šumic.

Finanční náklady činily cca 
2,3 mil. Kč. Realizace byla za-
hájena v dubnu letošního roku 
a byla ukončena koncem září.

V  minulých letech byla 
provedena sanace zdiva pro-
ti vlhkosti. Stávající omítky 
byly podrobeny laboratorním 
zkouškám a  na jejich základě 
proběhly restaurátorské práce 
na sgra� tech a omítkách. Dále 
byly restaurovány kovové mří-
že a kamenné prvky. Na fasád-
ní práce byly použity vápenné 
malty a  nátěry, které jsou po-
dobné renesančním stavebním 
materiálům.Miloslav Svoboda,

Antonín Zajíček
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Dokument o spolku Historia míří na plátno
Očekávaný dokumentár-

ní � lm o  Divadelním spol-
ku Historia, od jehož první 
klapky uplynul rok a  půl, 
čeká na premiéru. Poprvé 
se � lm na plátně odehraje 
9. listopadu v 16 hod.

Tématem dokumentární-
ho � lmu je Divadelní spolek 
Historia, jehož činnost se da-
tuje od roku 1990. Za tu dobu 
spolkem prošly desítky lidí, 
odehrály se stovky vystou-
pení a podařilo se populárně 
naučnými pořady seznámit 
širokou veřejnost nejen s his-
torií odívaní, ale i  se zajíma-
vými osobnostmi minulých 
let.

Právě snímek režiséra On-
dřeje Sovíka, který byl od-
malička členem spolku, se 
snaží připomenout minulou 
činnost spolku Historia. Kro-
mě něj se na � lmu podílí také 
TF studio a  společnost cine-
4net. Přinášíme s ním o � lmu 
rozhovor.

Jak se cítí režisér, jehož 
premiéra se uskuteční za ne-
celý měsíc?

Momentálně žijeme, jak se 
říká „ve fofru“. Jsme ve fázi, 
kdy děláme grading (barvu), 
mícháme zvuk, dolaďujeme 
detaily. Je to náročné. Já osob-
ně pociťuji nervozitu, jak se to 
celé bude líbit. Je to pro nás 
velká věc. Premiéra je důle-
žitý moment, ale popravdě 
to mám tak, že si zřejmě fakt 
„premiéry“ plně uvědomím 
až po jejím skončení. A  až 
s  odstupem času si výsledek 
užiji.

Zkuste zmínit nejzajíma-
vější okamžik z natáčení…

Myslím, že to bylo natáčení 
na zámku ve Slavkově u Brna. 
To místo mám spojené s mým 
dětstvím v  rámci Historie 
a  návrat tam byl silný záži-
tek.  Člověk si zejména uvě-
domil rozsah celé věci a  uni-
kátnost spojenou s  existenci 
divadelního spolku Historia. 
Domnívám se, že u dokumen-
tu se člověk musí umět stáh-
nout, být neviditelný, a  pře-
devším pozorovat dění okolo 
sebe, ze kterého pak vybírá 
jednotlivé fragmenty. Slavkov 
pro mě byl z  tohoto hlediska 
důležitým momentem v  usa-
zování představy o  tom, jak 
bude celý dokument kompo-
novaný. Samozřejmě, že máte 
představu o podobě a obsahu, 
ale nitky vidíte, až se před 
vámi začnou spřádat. Mož-
ná je to také tím, že to místo 
souvisí s  počátky Historie. 
Myslím, že jsem nebyl jediný 
na koho tento „návrat“ zapů-
sobil.

Co bylo v průběhu natáče-
ní nejtěžší?

Organizace takového 
množství lidí, příprava kos-
týmů. Myslím, že moje babič-
ka - Eva Suchánková, v tomto 
směru podala nadlidský vý-
kon. Nejnáročnější bylo určitě 
natáčení na Slavkově. Myslím, 
že pro účinkující, bez kterých 
by se to neobešlo, byl nároč-
ný samotný proces natáčení. 
Mnozí s tím neměli zkušenost 
a  ono to natáčení pro „natá-
čené“ je vlastně o  postávání, 
čekání a pak následném opa-
kování akce pořád dokola. 
Nicméně všechno jsme mu-

seli maximálně zjednodušit 
s  ohledem na čas. Což bylo 
místy stresující.

S  � nancemi to asi nebylo 
jednoduché…

Natáčení čehokoliv je vel-
mi nákladné. U  dokumentů, 
zejména v  českém prostředí, 
je s  � nancemi vždy problém. 
V  případě Historie pracovali 

všichni zadarmo, investo-
vali čas, benzín, své kuchař-
ské umění. Naštěstí se našli 
i  sponzoři, kteří projekt pod-
pořili � nančně. Těm patří vel-
ký dík. Celý projekt rozhodně 
není o  tom, že bychom něco 
vydělali.

Jak byste diváky nalákal na 
premiéru jednou větou?

Možná jen to, že nevadí, 
když o  divadelním spolku 
Historia nic nevíte. Doku-
ment jsme se snažili konci-
povat tak, aby to bylo takové 
příjemné „setkání“, zejména 
pro ty, kteří Historii neznají. 
 -jč-

Projekt Historia v číslech

36 členů Koboubovéko klubu
36 členů Divadelního spolku Historia
5 členů Klubu Vojenské historie Znojmo
6 pomocníků
83 historických kostýmů
33 současných klobouků
32 dobových klobouků
32 dobových paruk a příčesků
8 členů natáčecího štábu
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Rezervace vyzvedněte nejpozději 
1 den před projekcí!!!

PÁTEK 1. LISTOPADU
15.30 Ptačí úlet  americký animovaný rodinný � lm
Šílený pokus dvou krocanů odstranit pomocí stroje 
času krůty ze svátečního stolu
Režier: Jimmy Hayward, ?? min, český dabing, premié-
ra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
17.30 Donšajni  česká � lmová komedie
Netrpělivě očekávaná nová komedie Jiřího Menzela. 
Hvězdné herecké obsazení!
V hl. rolích: J. Hartl, L. Šafránková aj., Režie Jiří Menzel, 
102 min, repríza, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 Apokalypsa v Hollywoodu  americká komedie
Čekání na konec světa v Hollywoodu….
V hl. rolích: J. Franco, M. Cera, E. Watsonová, J. Hill, aj.
Režie: S. Rogen a E. Goldberg, 107 min, české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 140 Kč

SOBOTA 2. LISTOPADU
15.30 Ptačí úlet
17.30 Donšajni
20.00 Apokalypsa v Hollywoodu

NEDĚLE 3. LISTOPADU
15.30 Ptačí úlet
17.30 Donšajni
20.00 Apokalypsa v Hollywoodu

PONDĚLÍ 4. LISTOPADU
14.00 Pondělní Bijásek- Červená kůlna
ČR 1968, 70 min, režie: Ota Hofman
17.30 Donšajni
20.00 U Konce světa  americká komedie
Připravte se na výplach…
V hl. rolích: S. Pegg, N. Frost, M. Freeman, P. Brosnan, 
R. Pikeová, režie: Edgar Wright, 109 min, české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 5. LISTOPADU
14.00 Úterní Bijásek – Červená kůlna
ČR 1968, 70 min režie: Ota Hofman
17. 30 U Konce světa
20.00 Ticho na moři 
francouzsko/německý � lm
Krutost války v tom nejdrsnějším slova smyslu. Nejno-
vější � lm režiséra Volkera Schlöndor� a!
V hl. rolích: L.P. Salmain, M. Barbé, aj. 
Režie: Volker Schlöndor� , 90 min, české titulky, premié-
ra, pro mládež do 12 let nevhodné, vstupné 95 Kč

STŘEDA 6. LISTOPADU
17.30 U Konce světa
20.00 U Konce světa

ČTVRTEK 7. LISTOPADU
17.30 Lásky čas  anglická komedie
Jeden z nejmilejších, nejzábavnějších a nejpozitivněj-
ších � lmů letošního roku.
V hl. rolích: D. Gleeson, R. McAdamsová, B. Nighy, 
režie: Richard Curtis, 123 min, české titulky, premiéra
Mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
20.00 
 or – Temný svět 2D  americký akční � lm
Asgardský bůh hromu � or se musí vydat na nebez-
pečnou cestu….
V hl. rolích: Ch. Hemsworth aj. Režie: Alan Taylor, 111 
min, český dabing, premiéra, pro mládež do 12 let ne-
vhodný, vstupné 140 Kč pro děti do 15 let 110 Kč

PÁTEK 8. LISTOPADU
17.30 Lásky čas
20.00 
 or 3D vstupné: 175 Kč pro děti 145 Kč

SOBOTA 9. LISTOPADU
16.00 SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA FILMU
Historia: Malé dějiny o třech obrazech
Premiéra se koná pod záštitou náměstka hejtmana 
Olomouckého kraje Mgr. Radovana Rašťáka
Součástí slavnostní premiéry bude doprovodný pro-
gram Doporučujeme společenský oděv. 
Režie: Ondřej Sovík, 35 min, Vstupné 50 Kč
20.00 
 or 3D

NEDĚLE 10. LISTOPADU
17.30 
 or 2D
20.00 Lásky čas

PONDĚLÍ 11. LISTOPADU
17.30 Battle of the Year In 3D  americký taneční � lm
Breakdance má něco – jako je olympiáda….a oni ji 
chtějí vyhrát!
Režie: Benson Lee, 109 minut, české titulky, premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 155 Kč pro děti do 15 let 
vstupné 135 Kč
20.00 Nepravděpodobná romance
České � lmové melodrama
Film o romancích, které nám dokážou změnit život, 
� lm o láskách, kterým podléháme.
V hl. rolích: B. Kohoutová, A, Pažoutová aj.
Režie: Ivan Vojnár, 105 min., premiéra, mládeži pří-
stupný, vstupné 95 Kč

ÚTERÝ 12. LISTOPADU
17.30 Battle of the Year In 3D
20.00 Nepravděpodobná romance

STŘEDA 13. LISTOPADU
17.30 Battle of the Year In 3D
20.00 Battle of the Year In 3D

ČTVRTEK 14. LISTOPADU
17.30 Křídla Vánoc  český � lm
Dejme šanci zázrakům. Zimní příběh o naději v nás….
V hl. rolích: R. Krajčo, V. Kerekes, D. Novotný aj.
Režie: Karin Babinská, 110 min, premiéra, pro mládež 
do 12 let nevhodný, vstupné 140 Kč
20.00 Křídla Vánoc

PÁTEK 15. LISTOPADU
15.30 Cesta za Vánoční hvězdou norská � lmová pohádka
Nezlomná víra a odhodlání překonají všechny překáž-
ky. Pohádka se natáčela na nedalekém hradě Pernštejn!
Režie: Nils Gaup, 80 min, český dabing, premiéra, mlá-
deži přístupný, vstupné 95 Kč
17.30 Křídla Vánoc
20.00 Insidious 2  americký horor
Tajemná stařena se znovu vrací
V hl. rolích: P. Wilson, R. Byrneová, aj., režie: James 
Wan, 108 min, české titulky, premiéra, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 110 Kč

SOBOTA 16. LISTOPADU
15.30 Cesta za Vánoční hvězdou
17.30 Křídla Vánoc
20.00 Insidious 2

NEDĚLE 17. LISTOPADU
15.30 Cesta za Vánoční hvězdou
17.30 Křídla Vánoc
20.00 Křídla Vánoc

PONDĚLÍ 18. LISTOPADU
14.00 Pondělní Bijásek- Zambezia
JAR 2012, 83 min režie: Wayne � ornley
17.30 Crazy Joe  americký akční � lm
Joey utíká před svou minulostí londýnským podsvětím.
V hl. rolích: J. Statham, A. Buzková aj.
Režie: Steven Knight, 96 min, české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Enderova hra  americké sci � 
Je to ještě hra?!
V  hl. roli: H.Ford, A. Butter� eld aj., režie: Gavin 
Hood, 115 min, české titulky, premiéra, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 19. LISTOPADU
14.00 Úterní Bijásek – Zambezia
JAR 2012, 83 min režie: Wayne � ornley
17.30 Crazy Joe
20.00 Enderova hra
Dočkali jste se dalšího záznamu z MET!

STŘEDA 20. LISTOPADU
18.00 Giacomo Puccini: Madam Butter� y
Délka představení: 2 hodiny 42 min; 1 přestávka, v zázna-
mu jsou použity anglické a české titulky, vstupné 300 Kč

ČTVRTEK 21. LISTOPADU
17.30 BYZANTIUM: Upíří příběh  anglická upíří romance
Zvítězí láska nebo věčný život?!
V hl. roli: G. Artertonová, S. Ronanová, aj.
Režie: Neil Jordan, 118 min, české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Hunger Games: Vražedná pomsta am. akční sci-� 
Podaří se zabránit krvavému střetnutí, jehož důsledky 
by byly víc než hrozivé?
V  hl. rolích: J. Lawrenceová, J. Hutscherson, L. 
Hemsworth, E, Banksová, režie: Francis Lawrence, 146 
min, české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let ne-
vhodný, vstupné 110 Kč

PÁTEK 22. LISTOPADU
17.30 BYZANTIUM: Upíří příběh
20.00 SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA FILMU
Pan Enky  český studentský � lm
“Jmenuji se Alex, ale ty mi můžeš říkat Enky”
V hl. rolích: O. Halámek, B. Jurtíková, A. Gajdošová
Režie: Štěpán Gajdoš, 90 min, mládeži přístupný, vstupné 50 Kč
Předprodej vstupenek v pokladně Kavárně malého 
prince, KASCentrum!

SOBOTA 23. LISTOPADU
17.30 BYZANTIUM: Upíří příběh
20.00 Hunger Games: Vražedná pomsta

NEDĚLE 24. LISTOPADU
17.30 BYZANTIUM: Upíří příběh
20.00 Hunger Games: Vražedná pomsta

PONDĚLÍ 25. LISTOPADU
17.30 Plán útěku  americký akční thriller
Ven se ještě nikdo nedostal. Ale teď jsou na to dva.
V hl. rolích: S. Stallone, A. Schwarzenegger aj.
Režie: Mikael Hafström, 115 min, české titulky, premié-
ra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Kapitán Phillips  americký thriller
V hlavní roli dvojnásobný držitel Oscara Ton Hanks!
Dramatické dobrodružství na širém moři.
V hl. rolích: T. Hanks, B. Abdi, B. Abdirahman, aj.
134 min, české titulky, premiéra, mládeži do 15 let ne-
přístupný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 26. LISTOPADU
17.30 Plán útěku
20.00 Hoteliér
Dokudrama o hraní, stáří tvorbě a pevném přátelství
Režie: Josef Abrhám ml. 75 min, premiéra, mládeži pří-
stupný, vstupné 95 Kč

STŘEDA 27. LISTOPADU
17. 30 Plán útěku
20.00 Kapitán Phillips

ČTVRTEK 28. LISTOPADU
17.30 Klauni  koprodukční drama o komedii
Oldřich Kaiser a Jiří Lábus jsou jednou z nejvýrazněj-
ších komediálních dvojic naší historie. Jejich spojení 
v  rolích klaunů je největší hodnotou tohoto � lmu!!! 
Scénář z pera Petra jarchovského!
V hl. rolích: O. Kaiser, J. Lábus aj., režie: Viktor Tauš, 
120 min, české titulky, pro mládež do 12 let nevhodný, 
premiéra, vstupné 110 Kč
20.00 Klauni

PÁTEK 29. LISTOPADU
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
20.00 Klauni

SOBOTA 30. LISTOPADU
15.30 Husiti
17.30 Husiti
20.00 Klauni

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!

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

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

Objednané vstupenky je nut-
né odebrat nejpozději půl hodi-
ny před začátkem projekce.

SOBOTA 2. LISTOPADU
15.00 Do pohádky za zvířátky I. 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Tísňová linka  americký thriller
Jediná naděje na záchranu života je 
právě tísňová linka!
V hl. rolích: H. Berryová; A. Breslinová, 
M. Chestnut, M. Eklund
Režie: Brad Anderson, 95 min, české 
titulky, repríza, mládeži do 15 let ne-
přístupný, vstupné: 80 Kč
20.00 Tísňová linka vstupné: 80 Kč

SOBOTA 9. LISTOPADU
15.00 Cvrček a spol.  pásmo pohádek
vstupné 20 Kč
17.30 Babovřesky  česká komedie
aneb Z dopisů venkovské drbny…
“ Je to prostě � lm tak „trošku“ ze života!“
V  hl. rolích: V. Žilková, J. Synková, L. 
Plekancová-Vondráčková, L. Langmajer, 
P. Kinkinčuk, J. Dolanský, M. Noga, J. 
Sedláčková aj.
Režie: Z. Troška, 120 min, pro mládež do 
12 let nevhodný, repríza, vstupné 80 Kč
20.00 Babovřesky Vstupné 80 Kč

STŘEDA 13. LISTOPADU
15.00 Bio Senior – Nezapomeň na mne
Režie: Allen Coulter, 113 min, české 
titulky, vstupné 35 Kč

SOBOTA 16. LISTOPADU
15.00 Krtek a hodiny  pásmo pohádek
vstupné 20 Kč
17.00 Nespoutaný Django  am. western
Nový � lm QUENTINA TARANTINA!!!
V hl. rolích J. Fox, Ch. Waltz, L. DiCa-
prio, Samuel L.Jackson
Režie: Quentin Tarantino, 165 min, čes-
ké titulky, mládeži do 15 let nepřístupný, 
repríza, vstupné: 80 Kč
20.00 Nespoutaný Django 
Vstupné 80 Kč

SOBOTA 23. LISTOPADU
15.00 Do pohádky za zvířátky II. 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Jako za starejch časů 
 americká krimikomedie
Herecké legendy v roli stárnoucích gangsterů..
V  hl.rolích Al Pacino, Ch. Walken aj., 
režie: Fisher Stevens, 95 min, české titulky, 
repríza, mládeži přístupný, vstupné 80 Kč
20.00 Jako za starejch časů 
Vstupné 80 Kč

STŘEDA 27. LISTOPADU
15.00 Bio Senior – Profesionální manželka
Režie: Francois Ozon, 103 min, české 
titulky, vstupné 35 Kč

SOBOTA 30. LISTOPADU
9.00 Prostějovská zima 2013
Tom a Jerry: Výroční Deluxe edice 
vstup volný  pásmo pohádek
20.00 Pravidla mlčení  americký thriller
Thriller ze staré školy otevírá dávné zločiny….
V hl. rolích: S. LaBeouf, R. Redford, aj.
Režie: Robert Redford, 125 min, české
titulky, premiéra, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 80 Kč

Kultura - program kina

ARTfilm

ARTfilm

Kulturní
klub  DUHA

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625
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Ptačí úlet  Režie: Jimmy Hayward

Kultura - recenze � lmů

Film Ptačí úlet je příběhem dvou 
odvážných krocanů, kteří vymyslí am-
biciózní plán. Jejich misí je vrátit čas a 
zachránit sebe a další svého druhu od 
jistého konce. Cíl je jasný – ukradnout 
vládní stroj času, vrátit se do sedmnác-

tého století a odstranit krůty ze svá-
tečního stolu Dnu díkůvzdání jednou 
provždy! Ptačí úlet je plný dobrodruž-
ství, zábavy, dojemné lásky, loajality 
a odvahy. Je to příběh dvou hrdinů a 
jejich šíleného pokusu změnit dějiny.

Komedie sleduje šest kamarádů, je-
jichž divoký večírek se promění v boj 
o život. Za podivných okolností je Los 
Angeles devastováno apokalypsou, 
před kterou se skupinka snaží ukrýt v 
domě jednoho z nich. Zásoby jídla a 

pití ubývají, dostavuje se ponorková ne-
moc a pánové jsou nuceni své útočiště 
opustit. Přežije v ničivé atmosféře jejich 
přátelství a hlavně přežijí oni sami? V 
bláznivé komedii hrají všichni herci 
sami sebe.

Apokalypsa v Hollywoodu Režie: Seth Rogen, Evan Goldberg

KOSMICKÁ TURISTIKA A TOURFILM V  PROSTĚJOVĚ
Od pondělí 4. listopadu do 

soboty 9. listopadu 2013 (ne-
platí ve čtvrtek 7. listopadu, 
kdy hvězdárna v   18 hodin 
nabídne veřejnosti přednáš-
ku brněnského ing. Tomáše 
Přibyla na téma Kosmická 
turistika) bude prostějovská 
hvězdárna každý podvečer 
v   17 hodin nabízet reprizo-
vání většiny vítězných sním-
ků karlovarského filmového 
festivalu TOURFILM 2013. 
TOURFILM je nejen nejstar-
ším festivalem turistických 
filmů na světě, ale také nej-
větší festival tohoto druhu 
na světě. Festival vznikl v 
roce 1967 a jeho první roč-
ník byl v horském středisku 
zimních sportů Špindlerově 
Mlýně. Jeho existence byla 
ohrožena hned v úvodu, 
neboť porota II. ročníku v 
roce 1968 zasedala během 
okupace Československa. 
Celý tranzit do Rakouska 
probíhal velmi komplikova-
ně, neboť všude byly tanky. 
Festival byl do roku 1970 po-
řádán státem a ten také nesl 

jeho celé finanční krytí. Od 
roku 1992 festival připravu-
je pražská agentura AVANT 
Promotion s.r.o. pro státní 
agenturu Czech Tourism. Z 
původních třiceti států se v   
současné době účastní festi-
valu přes 130 zemí. Festival 
má kategorie filmů, DVD 
a videa s tematikou zemí, 
regionů a měst. Dále pak 
samostatně soutěží celá ob-
last komerční turistiky. Již 
devátým rokem se úspěšně 
rozvijí samostatná kategorie 
televizních cestovatelských 
filmů. Prostějovská hvězdár-
na je jedinou institucí v  této 
zemi, která výběr nejlepších 
festivalových snímků už řadu 
let v   původních jazykových 
verzích reprizuje. Letos se 
tak stane po dvaadvacáté. Od 
pondělí do pátku sami diváci 
vyberou nejlepší film večera 
a v   sobotu se bude jednat o 
přehlídku snímků, které pro-
stějovskou veřejnost zaujaly 
nejvíce.

Denní rozpis promítaných 
snímků je uveden vpravo.

DATUM KAT. ČÍSLO NÁZEV JAZYK STOPÁŽ 
(MINUTY)

PO 4/11
I 67  MEET IN DUBLIN – GRAND PRIX  E 4
I 149 GLORIOUS STOCKHOLM – PRIX JURY E 4
II 1 OSTERREICH WERBUNG – TŘETÍ 

CENA V KATEGORII II E 2
I 1 ARGENTINA M 5
I 12 COSTA RICA E 11
I 148 SURINAME E 16
I 95 NAMIBIA G 16

CELKEM 58
ÚT 5/11

I 114 ROTA VICENTINA – PRVNÍ CENA 
V KATEGORII I E 6

I 41 SIXT MOVES – PRIX JURY E 6
II 30 DENMARK FOR KIDS – PRIX JURY E 3
I 136 TEMPLÁŘSKÉ LEGENDY SK 42
I 102 TASTES OF SOPOT – PRIX MAYOR OF 

KARLOVY VARY E 7

II 44 BIKING ON THE GREENLANDIC ICE 
CAP – PRIX FIJET E 2

CELKEM 64
ST 6/11

I 171 DEFINITELY DUBAI 
– DRUHÁ CENA V KATEGORII I M 9

II 97 VISIT KOŠICE – PRVNÍ CENA V KATE-
GORII II E 3

I 178 VIETNAM M 12
I 151 THAILAND E 14
I 167 UGANDA E 16
I 53 CHINA - SHANGHAI M 4

CELKEM 58
PA 8/11

I 2 A WINTER WALTZ – WINTER IN 
AUSTRIA – TŘETÍ CENA V KATEGORII I E 4

II 81 TOUCH THE MYSTERY – DRUHÁ 
CENA V KATEGORII II E 2

I 77  ISRAEL E 22
I 119 RUSSIA M 12
I 84 JORDAN E 12
I 87 LEBANON E 13

CELKEM 65
SO 9/11

NEJLEPŠÍ SNÍMKY Z KAŽDÉHO 
PŘEDCHOZÍHO DNE
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Proměny vstupují na scénu
Pěvecký sbor Proměny, který 

vznikl na jaře letošního roku, 
uspořádá v listopadu svůj první 
koncert pro veřejnost Při této 
příležitosti nám o sboru po-
skytla několik informací jedna 
z jeho zakladatelek Lenka Cop-
ková.

„Měly jsme s kolegyní Simo-
nou Černou chuť zpívat svěží a 
posluchačsky vděčné melodie, 
které by ale současně splňovaly 
jistou technickou úroveň. Obě 
máme za sebou pěvecké zkuše-
nosti, takže nápad uzrál poměrně 
rychle.

Klíčové bylo najít sbormistra. 
Oslovily jsme profesionálku, pro-
stějovskou rodačku Annu Králo-
vou, a té se náš nápad zalíbil. Ihned 
jsme začaly s několika děvčaty 
zkoušet a jak nám to jde, jsme si 
ověřovaly nejdříve na soukromých 
akcích. Absolvovaly jsme dvě více-

denní soustředění a na hostování 
přizvaly i mužské posily. Od jara se 
náš sbor rozrostl na téměř dvacet 
členů a zpíváme pestrý repertoár. 

Teď už se těšíme, že si nás přijdou 
Prostějované poslechnout na 
naše první veřejné vystoupení do 
PAXU na Brněnské ulici.“ -lc- 

Kultura

Sportcentrum DDM zve dospělé i děti na:
Odpoledne plné zábavy s  čerty a anděly

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

Informace: Sportcentrum – DDM, 582 332  297, 737  069  621
E-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz

Vstupné: 20 Kč / osoba
Všichni účastníci soutěží budou 

odměněni drobnými dárky.
Na děti, které přijdou v  maskách, 

čeká odměna.
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MUZEUM PROSTĚJOVSKA 
V PROSTĚJOVĚ, p.o.

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

VÝSTAVY
112.9. – 24.11. KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Výstava hraček ze soukromé sbírky Miroslavy Pecháčkové pro všechny, kteří si rádi hrají. 
Bránu do světa dětských her otevírá hračka a po skočení prázdnin je tady hravá výstava 
s velkým souborem historických i současných hraček. K vidění budou klukovské i holčičí  
hračky rozvíjející cit, fantazii, motoriku, představivost, logické myšlení či strategii. Hračky 
jsou členěny podle zaměření a jejich výchovného významu do jednotlivých tematických 
celků. Součástí instalace budou hrací koutky, kde si děti mohou mnohé vyzkoušet a po-
hrát si.

12.9.- 24.11. PUTOVÁNÍ PO MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH SOPKÁCH
Pozvání na tuto výstavu  znamená pro návštěvníka jedinečnou možnost seznámit se s vý-
bušnou historií Moravy a Slezska. Je těžké uvěřit, že i na naši na pohled klidnou krajinu se 
vylévala žhavá láva, krátery četných sopek vyvrhovaly sopečné pumy, mračna ohnivého 
popela a z úbočí se valily smrtící bahnotoky. Přesto tomu tak bylo a to v době dokonce 
geologicky „nedávné“, během třetihor a čtvrtohor. Důkazy o sopečné činnosti na četných 
lokalitách v Nízkém Jeseníku na Drahanské vrchovině a také v okolí Uherského Hradiště 
představí naše výstava. Historické informace o největších světových katastrofách, které 
mají na svědomí právě sopky, jsou doplněny také údaji o současných vulkanicky aktiv-
ních oblastech. 
Součástí výstavy je i vzdělávací program pro dětské návštěvníky. Během výstavy připra-
vujeme přednáškový cyklus o sopkách nejen u nás, ale i ve světě. 
Přijďte se podívat do muzea, co všechno se může stát, když „Země zatopí“ v magmatic-
kém krbu“! 

MUZEJNÍ PODVEČERY
7. 11. v 16.30   Prezentace knihy Michela Huttarsche „Mezi Němci, Čechy a 

Židy na Moravě – Vzpomínky z let 1923-1966. 
Literární večer, který je pořádán ve spolupráci s občanským sdružením PERLE, seznámí 
posluchače s knihou spisovatele, jehož matka byla Židovka a otec Němec.
Kniha, která vypráví velmi poutavý příběh, byla vydána letos v červnu pod záštitou pri-
mátora statutárního města Brna Romana Onderky u příležitosti oslav autorových 90. 
narozenin.
Pro obyvatele našeho města je zajímavá i tím, že se v ní mohou dočíst o osudu rodiny 
Arnošta Rolného, který se oženil s dcerou autorovy sestřenice.
Knihu � nančně podpořilo i statutární město Prostějov a bude možné si ji během večera 
zakoupit. 

ŠPALÍČEK,  Úprkova 18
10. 10. – 1.12.  ZLOČIN A TREST
Stejnojmenná výstava mapuje prostřednictvím předmětů zapůjčených z Východočeské-
ho muzea v Pardubicích, ( kde tato výstava proběhla již v roce 2011) doplněných sbírkami
z fondů MPP, období 16. – 18. století. Návštěvník se může podívat, jak se nakládalo v teh-
dejší společnosti s různými vyvrhely – vrahy, zloději, násilníky, prostitutkami, cizoložni-
cemi, žháři, kacíři zpupnými sedláky či klevetnicemi a Cikány.  

Kultura - akce

Povídání o prostějovské nemocnici
přednáška Klubu historického a státovědného v Prostějově
Na listopad letoš-

ního roku připravil 
Klub historický a 
státovědný v  Pro-
stějově další pra-
videlný podvečer, 
na kterém vystoupí 
primář centrálních 
operačních sálů a 
centrální sterilizace 
MUDr. Jiří Šťastný 
s povídáním o pros-
tějovské nemocnici. 
MUDr. Šťastný je hlavní organizátor 
výstavy věnované letošnímu 125. vý-
ročí otevření nemocnice v Prostějo-
vě, 60. výročí úmrtí primáře Jaroslava 
Mathona a 10. výročí přestěhování 
celé nemocnice do nového areálu za 
Plumlovskou ulicí. Výstavu umís-

těnou v  prostějovské 
nemocnici připravo-
val s  pomocí svých 
kolegů za spolupráce 
se Státním okresním 
archivem Prostějov a 
Muzeem Prostějovska 
v  Prostějově. Podařilo 
se shromáždit množ-
ství různorodého ma-
teriálu dokumentující 
vývoj prostějovského 
nemocničního ústa-

vu, s  čímž MUDr. Šťastný seznámí 
návštěvníky klubového podvečera. 
Akce se uskuteční v  tradiční třetí 
úterý v měsíci dne 19. listopadu 2013 
v  17 hodin ve výstavním sále Stát-
ního okresního archivu Prostějov 
v Třebízského ulici. -tc-
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Galerie umìní Prostìjov 
Vás zve na výstavu:

Jakub Svoboda - Duše

Navštivte výstavu fotografií 
Jakuba Svobody s názvem “DUŠE”.

Termín konání výstavy: 
od 1.10. do 29.11. 2013

Vernisáž se koná 
za úèasti autora
v úterý 
1. øíjna 2013 
od 18 hodin.

Srdeènì zve,
Jindøich Skácel

Výstava se koná 
za finanèní 
podpory mìsta 
Prostìjova.
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Hadová v  Národním domě
Přijměte naše pozvání na 

výstavu kreseb a maleb Ro-
many Hadové, úspěšné ab-
solventky naší školy ART 
ECON - Střední škola, s.r.o. 
oboru Umění módního 
designu.

Dnes je studentkou 
Univerzity Palackého v 
Olomouci v oborech Vý-
tvarná tvorba a hudební 
kultura se zaměřením 
na vzdělání a v současné 
době se především věnuje 
� gurální malbě, kresbě a 
krajinomalbě. 

Studuje zároveň i zpěv 
a oba umělecké obory 
ráda spojuje. Proto se 
často v   její výtvarné 
tvorbě objevují nejen 
hudební motivy, ale i 
módní návrhová tvorba, 
které se věnovala při stu-
diu na naší škole.  Má za 
sebou řadu autorských 
výstav a na nejbližší z   
nich - od 31. října 2013 
v ArtMoravia - Galerii 
v Národním domě Vás 
zveme 

Základní umělecká škola 
V. Ambrose v Prostějově

Kravařova 14, telefon: 582 406 050
LISTOPAD 2013

HUDEBNÍ OBOR :

Besídky žáků – sál ZUŠ v 17.00 hod.
14.11., 19.11., 21.11., 26.11., 27.11.2013

Koncert starších žáků – sál ZUŠ 
20.11.2013 v 17.00 hod sál ZUŠ

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ  S VELKÝM 
DECHOVÝM ORCHESTREM

1.12. 2013 v 17.00 hod. 
v sále Městského divadla 

VÝTVARNÝ OBOR:

Galerie LINKA, Kravařova 14  pořádá výstavu
listopad – prosinec: 

Ohlédnutí – výběr oceněných prací žáků VO v  Mezinárodní 
dětské výtvarné soutěži v Lidicích. 

Kravařova 14, telefon: 582 406 050

Již třináctý rok navštěvují děti i dospělí 
výtvarný Atelier modrý Anděl na Partyzán-
ské ulici v Prostějově. Zájemci ovšem nena-
vštěvuji pouze pravidelné úterní kreslení a 
keramiku pro malé děti nebo pro mládež, 
ale také pondělní figurální kreslení a přípra-
vu na talentovky na střední a vysoké školy, 
které pak skládají s převážnou úspěšností v 
přijetí na školy. O prázdninách spolupracují 
starší návštěvnící i absolventi s divadlem 
Point na workshopech Filmového tábora 
Sobotín, malé děti tvoří na příměstském 
táboře. Velkým výtvarným workshopem je i 
site-specific v rámci Tajemných prohlídek v 
rámci Kulturního léta, jako bylo letošní hle-
dání Fantoma divadla, kde si vyzkouší práci 
s prostorem, různými materiály, světlem, 
animací, zvukem i s improvizací. 

Od 1. listopadu se chystá zatím jedno-
denní výtvarná mateřská škola pro skupinu 
samostatných dětí, které rády kreslí a tvoří, 
ale nemají místo v mateřské škole. Mamin-
ky s dětmi se mohou přidat k výtvarným 
dopoledním aktivitám.

Při dostatečném počtu zájemců by mohl 
vzniknout ve středečních podvečerech od 6. 
listopadu také Klub 40, ve kterém mohou 
zájemci bez věkového omezení vytvářet 
nejen keramické výrobky, zvláště teď, před 
vánocemi, ale také kreslit, malovat nebo vy-
tvářet jiné dárky... a Klub 4O proto, že mno-
ho lidí se obává, že jsou na podobné aktivity 
již ne zcela mladí, chtějí se aktivizovat mezi 
přáteli a nechtějí sedět sami doma a něco 
vyrábět.  Podrobnější informace získáte pří-
mo v Atelieru, pokud vás některá z aktivit 
Atelieru modrý Anděl zaujala. Doufáme, že 
v činnosti Atelieru bude třináctka šťastným 
rokem.   -mj-

Třináct let Atelieru 
modrý Anděl 
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KOČÁR
 VLADIMÍR 
A ONDŘEJ
Výstava potrvá 
do 30. listopadu

úterý - pátek
10:00 – 17:00

sobota
  9:00 – 12:00

Galerie N7 Netušilova 7, Prostějov zve:
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StART 2 – výstava studentů Střední školy designu a módy, Prostějov
Ve středu 25. září se konala 

v  kině Metro 70 v  Prostějově 
vernisáž druhého ročníku vý-
stavy StART. Výstava Střední 
školy designu a módy v  Pro-
stějově představuje výběr 
z  toho nejlepšího, co na její 
půdě vzniklo během poslední-
ho roku. Studenti uměleckých 
oborů Multimediální tvorba, 
Užitá malba se zaměřením na 
design interiéru a Design odě-
vu jsou vedeni ke kreativitě a 
samostatné práci. Využívají 
tradiční výtvarné postupy, stej-
ně tak jako moderní IT, video a 
audio technologie. V několika 
výtvarných ateliérech, plně vy-
bavených počítačových učeb-
nách i ve foto - video atelieru 
mají dostatečné zázemí pro 
práci na vlastních uměleckých 
projektech.

Na výstavě můžete zhléd-
nout práce studentů za uply-
nulé pololetí, v jehož průběhu 
objevovali nové podněty a in-
formace z  oblasti olejomalby, 
které jim pomohly při výběru 
vlastních námětů a rozvoji 
osobní tvorby. Tato tvorba ob-
sahuje pestré malířské před-
stavy studentů o krajině, por-
trétu i abstraktních formách. 
Malba se přetvořila v  proces, 
kdy je zaznamenána myšlenka 
stopou štětce, jasem barvy a 
hloubkou tvaru.

Výrazným a nepřehlédnu-
telným prvkem výstavy jsou 
konceptuální objekty, např.: 
zavěšené chlupaté koule, kože-
šina, trofeje.

Pohledy návštěvníků při-
tahují také netradiční foto-
gra� e, které až na výjimku 

nevznikaly v klasických ateli-
érových podmínkách. Téma-
ta, která jsou na fotogra� ích 
zachycena, čerpali studenti ze 
života kolem sebe. Zaměřili 
se především na kompozici, 
technickou kvalitu a skvěle 

zachycenou atmosféru díla. 
Protože jsou žáci vedeni ve 
své práci k maximální svo-
bodně a kreativitě, výsledkem 
jsou fotogra� e s obsahovou a 
estetickou hodnotou. 

 Text a foto: Jarmila Vacková

Kultura - akce

 SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV 
 

Pracoviště Vápenice 9 Prostějov, telefon: 420 582 344 125 
e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz     

               

 

vánoční dílna pro děti i dospělé 

 29.11.2013:16,30-17,30h 
  6.12.2013:16,30-17,30h  
 13.12.2013:16,30-17,30h  
 

 výroba originálních dárků z keramické hlíny 
 šablony, formy, předlohy, vykrajovačky… 
 různé druhy hlín, engoby 
 zdobení barevnými glazurami  

            s sebou:  
             přezůvky  

                pracovní oděv 
              40,- Kč/hod 

 

 
 

SC-DDM Vápenice 9, Prostějov, tel: 582 344 125   
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LISTOPAD 2013 

1. LISTOPADU V  19 HODIN 
HELLOWEEN V  POINTU

Tradiční Halloweenská akce doprovázená 
improvizačním zápasem zkušených herců a 
vystoupením kapely Chilly Weather. Můžete se 
těšit na taneční skupinu Hello Kitties a možná 
přijde i kouzelník! K dispozici bude také ob-
čerstvení. 

Vstup s maskou vítán! Nejzajímavější kos-
týmy budou odměněny.

8. LISTOPADU V  19 HODIN
HOTEL PALERMO - Štěpán Gajdoš 

„Všichni občas tak trochu zešílíme!“
Autorské hororové představení divadla 

Point vzdávajíc poctu nejvýznamnějším dí-
lům tohoto žánru.

Inspirováno skutečnou událostí.
Scénář: Soubor divadla Point
Hrají:
Lukáš Kameníček, Jakub Hyndrich, Moni-

ka Nevrlá, David Krchňavý, Karolína Vejměl-
ková, Marek Musil, Alžběta Formanová

Režie: Štěpán Gajdoš

14. LISTOPADU
Hans Sachs – KOCOURKOVSKÉ PRÁVO
Soubor Pointík uvede hříčku německého 

autora H. Sachse o hloupých kocourkov-
ských sedlácích, které napálí vykutálený lotr.

 Teď pravdivou chci stvrdit řečí, / že neviděl 
jsem blázny větší, / vždyť kocourkovské sedlá-
ky, / zvou plným právem hlupáky.

Hrají: M. Buriánek, L. Hejlová, A. Daněč-

ková, M. Švestková, J. Trunečka, M. Pokor-
ský, A. Šimáčková. M. Mencelová a L. Gru-
lichová 

Režie: A. Procházka

15. LISTOPADU ve 22.30 - KD Václavov, 
Zábřeh na Moravě

TESTOSTERON -Andrzej Saramonowicz
překlad: Tomáš Svoboda

 „To znamená, že ony s náma vyjebávají 
za to, že se špatně chováme,… my to vůbec 
nemůžeme ovlivnit, protože nám to poroučí 
nějakej zasranej hormón …a nakonec, když 
ony dostanou trochu toho testosteronu... tak se 
chovají stejně jak my?“

Sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur, 
sedm rozdílných hladin testosteronu. Avšak je-
den 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 Kame-
níček, Jan Šprynar a Miroslav Ondra nebo 
David Kolba

Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !
V   rámci soutěžní přehlídky ochotnic-

kých souborů O Václava 2013.

25. LISTOPADU – Městské divadlo Zlín 
– Dílna 9472

TESTOSTERON-Andrzej Saramonowicz
Přístupné od 15 let ! ! !

Jumping Drums. Tisíce lidí vidělo jejich 
show EAST a SOUTH. Mluvili o nich jako o 
zjevení na hudebním nebi.  Nejnovější bube-
nická show JUMPING DRUMS   WEST - Od-
kaz posledních Aztéků je na programu prostě-
jovského divadla ve středu 30. října v  19 hodin.

„Bubenické seskupení Jumping Drums vel-
mi dobře zná školní mládež,“ uvedla ředitelka 
Městského divadla v  Prostějově Jana Maršál-
ková. „Jejich koncerty jsou každoročně součástí 
naší programové nabídky pro školy. Atmosféra 
těchto vystoupení je nabitá neuvěřitelnou ener-
gií a školáci po skončení jen neradi opouštějí 

sedadla,“ dodala ředitelka divadla s   tím, že 
chystaný koncert tak může být úžasným rodin-
ným zážitkem.

„Prostřednictvím strhujícího bubenického 
umění, stovky bubnů a perkusí i unikátních 
aztéckých masek prožijete nádhernou show 
plnou jemných melodií, pomalých, ale i do-
slova válečných rytmů. Koncert je hudebním 
ztvárněním zrodu a úpadku tajemné civilizace, 
střetu dvou světů duchovna a reality, který nám 
svým příběhem posílá důležitý vzkaz,“  nastínil 
ideu bubenické show lídr Jumping Drums Ivo 
Batoušek. -eze-

LISTOPAD 2013 
DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera  Olomoucká 25, Prostějov

Jumping Drums - bubenická 
show pro celou rodinu
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RADNIČNÍ
   LISTYKultura - hvězdárna

PROGRAM LISTOPAD 2013 
7. 11. V  18.00 HODIN PŘEDNÁŠKA „KOSMICKÁ 

TURISTIKA“ 
Chcete si udělat dovolenou ve stavu beztíže? Jaké máte 

možnosti a s  jakým rozpočtem počítat? Co všechno musí-
te podstoupit a na co se naopak máte těšit? Kdo vlastně jsou 
dosavadní kosmičtí turisté, kteří navštívili Mezinárodní kos-
mickou stanici? A kdy se konečně dočkáme hotelů na oběžné 
dráze nebo na Měsíci? Přednáší: Ing. Tomáš Přibyl (*1975), 
Brno – publicista a konzultant v  oblasti kosmonautiky a in-
formační bezpečnosti. Autor řady publikací vydaných u nás i v  
zahraničí. Sběratel podpisů kosmonautů. Spolupracuje s řadou 
kosmických středisek a muzejních institucí celého světa. Osob-
ně se setkal s  téměř dvěma stovkami kosmonautů. Osobní 
stránka: www.kosmonaut.cz, E-mail  tomas.pribyl@seznam.cz 
. Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invali-
dé 20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

 
TOURFILM 2013 

46. ročník mezinárodního filmového festivalu turistických 
filmů a videí se uskutečnil v říjnu 2013 v  Karlových Varech. 
TOURFILM je nejstarší filmový festival turistických filmů 
na světě (http://www.tourfilm.cz). Prostějovská hvězdárna je 
jediná v  republice, která převážnou část soutěžních a přede-
vším vítězných snímků reprizuje. Letos se tak stane po dvaa-
dvacáté a to v  následujících podvečerech 4., 5., 6., 8. a 9. 11., 
vždy v 17. 00 hodin. Přehled konkrétně nabízených snímků 
nabídnou plakáty, naše www stránky, získáte je i telefonicky 
– vše, z  pochopitelných důvodů, až těsně před termínem. 
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a inva-
lidé 20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

4. – 10. 11. ASTRONOMICKÝ TÝDEN S  PŘEDNÁŠ-
KOU A TOURFILMEM

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena: 
- ve středu od 15.30 hodin, kdy bude nabízena pohádka pro děti, 
- každé odpoledne od  14.00 hodin na pozorování Slunce. 

Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná 
obloha), 

-v pondělí, úterý, středu, pátek a sobotu od 17.00 hodin na 
Tourfilm,

- každý večer od  18.30 hodin na pozorování hvězdné oblo-
hy dalekohledy (neplatí 7. 11. – večerní přednáška), ve středu 
také od 17.30 do 18.30 hodin. Nutnou podmínkou pro konání 
pozorování je bezmračná obloha.

- v  neděli od 15.00 hodin na soutěž pro děti.

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ

- POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pondělí a 
čtvrtek i o celém ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 14.00 
do 15.00 hodin. 22. 11. ve  4.47 hodin přechází Slunce ze zna-
mení Štíra do znamení Střelce.

- VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALE-
KOHLEDY se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 7. 11. 
– večerní přednáška) i o celém Astronomickém týdnu od 18.30 do 
19.30 hodin a také každou středu od 17.30 do 18.30 hodin.

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

HVĚZDNÝ SEN
Každou listopadovou středu v  15. 30 hodin. Malá Hanička 

má zvláštní přání, hrát si s  hvězdami. Je velmi smutná, splní ji 
její panenka toto přání a rozveselí ji? Dostane Hanka na hraní 
hvězdu? Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, seni-
oři a invalidé 10 Kč.

 
10. 11. V 15.00 HODIN NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z  CYK-

LU SOUTĚŽÍ 2013/14  „KOSMONAUTIKA“ – PRVNÍ 
KOSMONAUTÉ 

Soutěži bude předcházet povídání o počátcích kosmonau-

tiky, o letech prvních lidí do vesmíru. 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 středu 

v  16.30 hodin. Obsahem listopadových setkání bude sezná-
mení s  malými tělesy sluneční soustavy, s  Měsícem, jeho pro-
měnami i útvary na Měsíci. Za bezmračné oblohy doplněno 
pozorováním Měsíce, planet a souhvězdí. Pololetní klubový 
poplatek 200 Kč. 

XLIII. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Astronomický klub Gemini je na rozdíl od minulých roč-

níků rozšířen a rozdělen na dvě části - Gemini I (pro žáky ZŠ 
od 10 let) a Gemini II (pro studenty středních škol a případ-
ně i starší zájemce o astronomii). Členové klubu Gemini I se 
schází každý čtvrtek v  16:30 hodin a členové klubu Gemini II 
každé pondělí v  17:30 hodin v  přednáškovém sále hvězdár-
ny. Podrobný rozpis obsahů setkávání obdrží každý člen při 
první návštěvě klubu. Obsah bude upravován dle přání sa-
motných členů. Obě části klubu Gemini stále přijímají nové 
členy. Celoroční klubový poplatek činí 300 Kč. 

VÝSTAVY, EXPOZICE
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI

Z  DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
EXPOZICE OPTIKA

Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozo-
rování a v   tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i 
kdykoliv jindy. V  takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, 
děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. První tři jme-
nované 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 I. 

Iridium – je systém družic 
sloužících pro činnost družico-
vých mobilních telefonů kdekoli 
na světě. Téměř každý vlastník 
běžného mobilního telefonu 
závislého na pozemních základ-
nových stanicích už někdy zažil 
situaci, kdy se ocitl tzv. mimo 
signál.  Aby se zabránilo tako-
výmto výpadkům, konstruktéři 
systému Iridium přemístili zá-
kladnové stanice ze Země do 

kosmu. Původně měl být systém 
tvořen 77 družicemi.  A proto-
že 77 elektronů obíhá  atomové 
jádro prvku Iridium, stalo se, že 
systém dostal právě toto jméno. 
Tak, jak projekt dozrával, bylo 
rozhodnuto snížit počet potřeb-
ných družic na 66 satelitů a šesti 
družic záložních. Tyto družice 
byly vyneseny během patnác-
ti startů americkými raketami 
Delta II, ruskými Proton a čín-
skými Long March 2C/SD. V 
září 1998 bylo všech 72 družic 
na oběžné dráze. Družice se po-
hybují na ve výšce 780 kilome-
trů v šesti rovinách s inklinací 
90°. Každá družice má hmot-
nost 690 kg a je vybavena třemi 

druhy antén a párem solárních 
panelů. Od 23. 9. 1998 je díky 
systému Iridium možné volat 
odkudkoli kamkoli po celé pla-
netě. Vlastní telefonní přístroj 
je přitom jen o něco málo větší 
než klasický mobil. Samotná 
komunikační síť byla spuštěna 
1. listopadu 1998, hlavním tech-
nologickým dodavatelem byla 
společnost Motorola. Komerční 
úspěch se však tehdy nedostavil 
a Motorola vyhlásila 13. srpna 
1999 bankrot. Neúspěch byl 
dán intenzivním rozvojem po-
zemního systému GSM, jehož 
cenám tehdy nešlo konkurovat. 
Obzvláště nákladná byla prvot-
ní fáze vypouštění satelitů, které 
musely být všechny vypuštěny 
ještě před zahájením provozu 
sítě. Oživení programu přišlo v 
roce 2001, kdy byla založena ny-

nější společnost Iridium Satellite 
LLC, vlastněná soukromými 
investory. Ačkoli byla cena sítě 
odhadována na 4 - 6 miliard US 
dolarů, noví vlastníci ji získali za 
pouhých 25 milionů US dola-
rů. Síť je velmi využívaná ame-
rickým ministerstvem obrany, 
které platí 36 milionů US dolarů 
ročně za neomezené použití pro 
20 000 svých zaměstnanců. Iri-
dium má ještě jednu zvláštní a 
velice důležitou i cennou  vlast-
nost. Pokud voláme pouze v síti 
Iridium, hovor nebo SMS jsou 
prakticky neodposlechnutelné. 
Iridium zaručuje neprosté sou-
kromí. 

Velice často se na noční oblo-
ze dají pozorovat záblesky družic 
Iridium způsobené odrazem slu-
nečních paprsků buď od re� ex-
ních ploch antény nazývané Main 
Mission Antenna (MMA), která 
slouží ke spojení telefon -  družice 
– zpět nebo od solárních panelů. 
Tyto plochy odráží sluneční svět-
lo na Zemi a na obloze se projeví 
jako krátký, jasný záblesk. Světelný 
úkaz může být dokonce jasnější 
než planeta Venuše.  Předpovědi 
takovýchto úkazů, které astro-
nomové nemají v lásce pro jejich 
podobnost s meteorickou stopou, 
naleznete na www.heavens-abo-
ve. com. -jp-

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - I
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RADNIČNÍ
   LISTY Kultura - knihovna

Kdo napsal Maryšu a kdo je 
autorem Psa Baskervilského? 
Jak se vlastně jmenuje Gogol 
křestním jménem a odkud 
přijel Revizor? Kolik dětí měla 
Babička? I na takové otázky 
odpovídali soutěžící v   minu-
lém Audiostopu. V   soutěži, 
kterou vymyslel, připravuje i 
moderuje Jaroslav Knejp, se 
na rozdíl od oblíbeného tele-

vizního Videostopu poznávají 
ukázky z   audioknih – tedy z   
knih načtených na CD. Na hu-
debním oddělení prostějovské 
knihovny na své čtenáře (nebo 
spíš posluchače) čeká více než 
tisíc takových „knih do ucha“. 
Výběr je velký – od klasických 
děl české a světové literatu-
ry až po nově vydané tituly 
pro děti i dospělé. Audiokni-

hy právě zažívají velký boom 
a vychází jich každý měsíc 
několik. Další pokračování 
Audiostopu se bude konat v   
úterý 12. listopadu v   10 hod. 
dopoledne, v   rámci setkání 
Senior klubu, ale zúčastnit se 
ho může každý, kdo má chuť 
a náladu. Výborně se baví jak 
soutěžící, tak diváci. Přijďte se 
sami přesvědčit.

Audiostop pokračuje

Karel Hynek Mácha, Karo-
lína Světlá, Magdalena Dobro-
mila Rettigová, Karel Havlíček 
Borovský, So� e Podlipská, 
Josef Kajetán Tyl a Růžena 
Svobodová – to jsou postavy 
známé ze školních učebnic. 
Ale co se ve skutečnosti skrývá 
za jejich učesanými životopi-

sy? Jaké životní příběhy, lásky 
a mnohdy dramatické osudy 
tito lidé prožívali? Spisovatel-
ka a literární publicistka Mar-
tina Bittnerová se dlouhodobě 
zajímá o literární historii pře-
devším 19. století a tráví mno-
ho hodin studiem archivních 
dokumentů. Ve svých knihách 

Utajené životy slavných Čechů 
a Spisovatelky a Erós ukazu-
je známé osobnosti v   jiném 
světle. Nechce je skandalizo-
vat, chce je představit jako ne-
všední postavy naší minulosti. 
Nenechte si ujít její zajímavou 
besedu v  pondělí 11. listopadu 
v  17 hod.

Martina Bittnerová: Utajené
životy slavných Čechů
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PROGRAM NA LISTOPAD:

4/11/PO/17:30H/PODKROVNÍ SÁL   
DEN PRO IZRAEL
Diskusní podvečer určený jak těm, kteří se chtějí  dozvědět o Izra-
eli něco nového, tak těm, kteří vědí a chtějí diskutovat. Hosty bu-
dou přední čeští odborníci na blízkovýchodní problematiku Daniel 
Haslinger, RNDr. Mojmír Kallus a Ing. Daniel Žingor.

7/11/ČT/15–17H/UČEBNA   
PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte kam se obrátit? Každý první 
čtvrtek v měsíci se v Městské knihovně Prostějov koná pravidel-
ná „Poradna pro spotřebitele“. Pracovnice olomoucké pobočky 
Sdružení obrany spotřebitelů s Vámi bude řešit Váš konkrétní pro-
blém. 

11/11/PO/17H/ PODKROVNÍ SÁL   
UTAJENÉ ŽIVOTY SLAVNÝCH ČECHŮ    
ANEB PARTNERSKÉ VZTAHY V 19. STOL.
Spolu se spisovatelkou a literární publicistkou Martinou Bittne-
rovou nahlédneme do života několika významných osobností 19. 
stol. –  Magdaleny Dobromily Rettigové, Josefa Kajetána Tyla, 
Karla Hynka Máchy, Karolíny Světlé, Karla Havlíčka Borovského, 
Sofie Podlipské a Růženy Svobodové. Akce se uskuteční za finanč-
ní podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K 21. 

12/11/ÚT/10H/ PODKROVNÍ SÁL   
SENIOR KLUB 
Na listopadovém setkání Senior klubu si opět zahrajeme Audios-
top – tedy audioverzi oblíbeného zábavného pořadu Videostop, 
kterou bude moderovat Jaroslav Knejp. Poznáte ukázky ze zvuko-
vých nahrávek knih? Pokud chcete soutěžit, nahlaste prosím svoji 
účast předem v čítárně. Ale vítáni budete, i když se přijdete jen 
podívat a fandit.
 
14/11/ČT/13.30H/ KNIHOVNA PRO DĚTI  
SOVIČKIÁDA
Velké finále, slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen dětské 
literární soutěže za účasti představitelů magistrátu, dalších členů 
odborné poroty, hromady dětí, rodičů, prarodičů, novinářů a te-
levizních štábů. Zaposloucháme se do oceněných příběhů a po-
řádně to oslavíme.

14/11/ČT/14H/ KNIHOVNA PRO DĚTI   
VERNISÁŽ ADÉLY NAVAROVÉ
Na slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže bude navazo-
vat neméně slavnostní zahájení obsáhlé výstavy obrazů začínající 
prostějovské výtvarnice Adély Navarové, patnáctileté studentky 
GJW.

20/11/ST/10H/PODKROVNÍ SÁL
POSLOUCHEJTE S NÁMI 
ANEB KNÍŽKY DO UCHA PRO DĚTI I PRO RODIČE
Znáte hudební oddělení prostějovské knihovny? Víte, že si tam mů-
žete vypůjčit také spoustu pohádek a příběhů pro děti načtených 
na CD? Přijďte se podívat na program plný pohádek, písniček a 
vyprávění, určený dětem od 3 do 5 let a jejich rodičům. 

20/11/ST/17H/ PODKROVNÍ SÁL
CESTOU NECESTOU (NE)BEZPEČNOU KOLUMBIÍ
Kateřina Francová bude vyprávět a promítat fotografie ze své 
cesty do Kolumbie – jedné z přírodně nejrozmanitějších a kultur-
ně nejzajímavějších zemí Jižní Ameriky. Je Kolumbie opravdu tak 
nebezpečná, jak se o tom dovídáme z médií?

26/11/ÚT/9H/PŮJČOVNA    
TVOŘIVÁ KNIHOVNA
Pokračuje pátý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá knihovna“. 
Tentokrát budeme vyrábět adventní věnce. Tato akce je určena 
především seniorům. Zájemci se mohou hlásit v půjčovně, počet 
míst je omezen. Těšíme se na Vás.

CELÝ MĚSÍC

SOUTĚŽ NA DRAKA
Do knihovny pro děti a mládež (Vápenice 9) mohou děti celý listo-
pad nosit vlastnoručně vyrobené draky. Ty, kteří už dolétali, kteří 
se teprve létat učí nebo i takové, kteří nikdy létat nebudou. Kdo 
svůj dračí výtvor přinese, bude tímto soutěžit o věcné ceny pro 
nejpovedenější dráčky a dračice.

Pondělí 4.11.2013 v 17:30
podkrovní sálMěstské knihovny Prostějov

Diskusní!večer!s!Danielem!Haslingerem,!

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

na!téma!Proč!stojíme!za!Izraelem?S

IZRAEL
DEN PRO

MĚSTO!PROSTĚJOV
www.proizrael.cz

ekumenické!sdružení
církví!v!Prostějově
a!církev!Slovo!života
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Trnko-vinobraní v Centru 
sociálních služeb Prostějov 

V pátek 13. září jsme v Cen-
tru sociálních služeb Prostě-
jov uspořádali již třetí ročník 
slavností vína a švestek tzv. 
Trnko-vinobraní. Pro nepřízeň 
počasí proběhla celá akce ve 
vnitřních   prostorách domova, 
kde se sešlo na sedm desítek 
účastníků. V programu vystou-
pily členky Sokola Prostějov se 
svou taneční sestavou a mno-
hým seniorům připomněly je-
jich mládí a chvíle, prožité v So-
kole. Hanáckou hudbu, tance a 
kroje jsme mohli obdivovat při 
vystoupení tanečního souboru 
Mánes Prostějov, který je vý-
znamným představitelem ná-
rodopisné tradice Prostějova. K  
tanci a poslechu hrála Zámecká 
kapela z Nezamyslic a vytvářela 

svou hudbou jako vždy výbor-
nou atmosféru. Senioři prožili 
příjemné odpoledne plné hud-
by, tance a dobrého jídla, spoje-
né s ochutnávkou moravských 
vín a slivovice. Jsme rádi, že 
jsme mohli našim uživatelům 
připravit kulturní akci, která 
oživila vzpomínky na tradiční 
slavnosti podzimu a zpestřila 
jejich život v  domově. Všem 
zúčastněným a všem, kteří se 
na přípravě akce podíleli, patří 
velké poděkování. Velmi si také 
vážíme účasti zástupců sociální 
a zdravotní komise Rady města 
Prostějova, paní PhDr. Štoura-
čové a paní Bc. Bratterové, LLM 
a děkujeme městu Prostějovu za 
� nanční spoluúčast na realizaci 
této kulturní akce. -lp-

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci AKADEMIE SENIORŮ

Termín Hodina Tematické zaměření setkání Lektor
5.11.2013 14.00 Typologie osobnosti  II. - Kdo jsme a jací jsme. 
  Pokračování přednášky oblíbené lektorky Mgr. Lenka Fréharová

12.11.2013 13.30 Trénujeme paměť 
  Druhý díl populárního cyklu Miroslava Vyroubalová 
   
19.11.2013 13.30 Dechová cvičení 
  Cvičíme v  tělocvičně. S  sebou přezůvky a vhodný oděv. Pavla Glocová
     
26.11.2013 13.30 Trénujeme paměť 
  Již třetí díl populárního cyklu Miroslava Vyroubalová
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 září oslavili svá jubilea

tito občané města a příměstských částí: 

70 let  Anna Boháčková, Jiří Kočař, Rostislav Žáček, Zdeněk Kočica, 
Vladimír Skácel, Ludmila Takácsová, František Studený, Hana 
Hošťálková, Jana Pospíšilová, Břetislav Lutera, Ludmila Staníková, 
Vladimíra Krebsová, Stanislav Regál, Josef Fryštenský, Miroslav 
Kolařík, Marijka Halvadžieva, Miloš Zima, Jaroslav Seidl, Jaroslava 
Andrlová, Milada Fodorová, František Bednár, Marta Štolpová, 
Jana Jurniklová, Vlastimila Stančíková, Božena Lukešová, Věra 
Skládalová, Blanka Moučková, Milada Texlová

 75 let  Marta Klíčová, Miloslava Macharáčková, Věra Vitásková, Jaroslav 
Došla, Mgr. Marie Kočendová, Aloisie Brablecová, Ing. Rudolf 
Zapletal, Marie Prinzová, JUDr. Arnošt Přikryl, Vladimír Grasse, Jana 
Hanáková, Václav Štěpnička, Marie Procházková, Vlasta Soldánová, 
Marie Faltýnková, Marie Švalbová, Věra Páleníkova, Dagmar 
Hubáčková, Jaroslava Mejzlíková

 80 let PaedDr. František Ho� mann, Jaromír Čech, Antonín Peštuka, 
Božena Zichová, Terezie Köverová, Jarmila Vláčilová, Žo� e 
Zdráhalová, Milada Sedláková, Věra Halamásková, Miroslav Hošek

 85 let František Janál, Ludmila Náglová, Josef Horeš, Věra Štullerová, 
Stanislava Vyroubalová

 90 let  Ludmila Kvapilová, Blažena Pituchová, Blanka Homolová, Jarmila 
Zatloukalová

 91 let Anežka Matušková

 92 let Večeslav Tomek

 93 let Františka Dokoupilová

 94 let Miroslava Hájková

vás zve na svoje listopadové akce:
9. 11. 2013 so 10.00 hod
 TRADIČNÍ USUIHO REI-

KI – II. ST. – ART ECON Střed-
ní škola, Husovo nám. 91,

 2. NP, multimediální poslu-
chárna  Seminář začne indivi-
duálním naladěním každého 
účastníka na tři symboly   dru-
hého stupně. V rámci semináře 
Vám budou poskytnuty po-
třebné informace, metodiky a 
vyzkoušíte si zajímavé techniky 
spadající do druhého stupně.

 Mimo to získáte certifikát a 
manuál. Stejně jako u prvního 
stupně, ti, kteří již absolvovali 

 II. stupeň u Dr. Hodka nebo 
Mgr. Frantise, mohou přijít na 
opakování (doporučujeme pří-
chod okolo 12 hod tj. po úvodu a 
iniciaci nových účastníků.).

 23. 11. 2013 so 10.00 hod
 TRADIČNÍ USUIHO RE-

IKI – III. ST. – ART ECON 

Střední škola, Husovo nám. 
91, 2. NP, multimediální poslu-
chárna

Po krátkém úvodu o mož-
nostech práce s mistrovským 
stupněm REIKI je provedena  
iniciace na mistrovský symbol 
tradičního Usuiho REIKI. Ná-
sleduje celodenní seminář, při 
němž se naučíte pracovat s tech-
nikami a postupy tohoto mimo-
řádně účinného stupně REIKI.

Získáte diplom a manuál. Sa-
mozřejmě ti, kteří již absolvovali 
III. stupeň u Dr. Hodka nebo 
Mgr. Frantise mohou přijít na 
opakování. 

 Projekt „Seznamování ve-
řejnosti s tradičním Usuiho 
REIKI“  je spolufinancován 
Olomouckým krajem 

VZDĚLÁVACÍ AKCE

Přihlaste se na výše uvedeném mailu. Na všechny výše uvedené 
akce vás srdečně zvou členové Rady 
ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.

ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.
web: www.reikimorava.cz 
IČ: 22902881, tel: 00 420 582 336 195, 
mob: 00 420 608 707 122 
e-mail: asociace@reikimorava.cz
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Husovo náměstí 67, Prostějov  www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278
pořádá v listopadu tyto akce:

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

tvořivá dílna
Bylinkové kouzlení
KDY: pátek 8. listopadu od 16:00 
do 18:00 
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Voňavá bylinková dílna, na kte-
ré si můžete vyzkoušet vyrobit 
různé bylinkové drobnůstky. 
Dozvíte se, které bylinky jsou 
vhodné pod polštář na klidný 
spánek, které bylinky využijeme 
v  kuchyni na bylinkovou sůl či 
olej, ochutnáme bylinkové čaje a 
vyrobíme si bylinkovou pomádu 
na rty. Cena: 50 Kč.

akce pro školy
Sovy mezi námi
KDY: pátek 15. listopadu od 8:30 
do 13:30
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov  
Beseda o sovách i setkání s  ně-
kterými z  nich. Paní Věra Malát-
ková z  České Třebové představí 
živé sovy ze záchranné stanice 
Charlie a popovídá o zajímavos-
tech z   jejich života. Program 
bude vždy maximálně pro 40 
žáků a začínat bude v   každou 
hodinu (od 8:30 hodin, poslední 
skupina ve 12:30 hodin). Cena 
30 Kč za žáka.
Na program je nutné se pře-
dem objednat na adrese iris@
iris.cz nebo telefonicky na 
číslech 582  338  278, 603 298 
039. 

beseda
Je sova moudrá?
KDY: pátek 15. listopadu od 16:00 
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov  
Beseda o sovách i setkání s  někte-
rými z  nich. Paní Věra Malátková z  
České Třebové představí živé expo-
náty ze záchranné stanice Charlie. 
Dozvíte se spoustu zajímavostí o 
těchto nočních ptácích, některé z   
nich si i pohladíte. Cena: 30 Kč na 
osobu.

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

akce na pomoc zvířatům
Uspáváme ježky
KDY: pátek 22. listopadu od 15:30 
do 17:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov  
Benefiční akce – beseda o ježcích, 
jejich životě a zimním spánku. 
Povídání bude doplněno ukázkou 
živých ježků – dozvíte se, jak ježek 
dělá klubíčko, kolik má bodlinek, 
jestli má ocásek a jaký má zrak. 
Společně zjistíme hmotnost ježků, 
podíváme se do ježčího kalendáře 
a dozvíme se, jestli by tito ježci v 
přírodě přežili zimu. Besedou nás 
bude provázet vedoucí Stanice pro 
handicapované živočichy v Němči-
cích nad Hanou. 
Vstupné (kočičí masová konzerva 
nebo 15 Kč) bude věnováno na 
podporu ježků ve stanici.
Pokud se nemůžete akce zúčastnit, 
ale rádi byste na ježky přispěli, mů-
žete nadílku donést do Ekocentra 

Iris, a to každé úterý a čtvrtek 8-11 a 
13-16 hod. O předání do Stanice se 
postaráme. 

tvořivá dílna
Adventní věnce
KDY: pátek 29. listopadu od 16:00 
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Tradiční výtvarná předvánoční 
dílna – výroba adventních věnců. 
Přineste si korpus na věnec a svíčky. 
Základní přírodní materiál na věn-
ce poskytneme. Poplatek 50 Kč za 
vyrobený věnec.

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

Švestkové zastavení v  
ovocném sadu 

KDY: sobota 7. prosince od 9:30 
do 12:30
KDE: Kosíř – ovocný sad Oulehle
Pro všechny, kteří budou putovat 
při Mikulášském výstupu na vrchol 
Kosíře, budou připraveny nejen 
informace o letošních zásazích ve 
starém ovocném sadu na Kosíři, ale 
i krátké hravé aktivity se švestkami 
a horké švestkové občerstvení.

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov,

Nadace Partnerství v  rámci Bloko-
vého grantu – Fondu pro NNO

ČSOB prostřednictvím Nadace 
VIA v  rámci Velkých 
komunitních grantů

Krajský úřad 
Olomouckého kraje

Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris

Služby ICM Prostějov
Potřebujete pomoci vyhledat informace, zformátovat správně 

text, svázat seminárku, zalaminovat diplom, pořídit si ISIC kartu? 
Využijte některou z  našich služeb pro mladé i širokou veřejnost 
kdykoliv v  naší otevírací době, tj. Po-Pá 12.00 – 17.00 hod. Více 
informací najdete na www.icmprostejov.cz. 

Nová dobrovolnice z  Německa
Od 4. listopadu bude pracovat v  ICM jako dobrovolnice Laura 

Kapitza z  Německa. V  Prostějově bude působit až do konce srpna 
2014, a to v  rámci Evropské dobrovolné služby. Laura nabídne ve 
spolupráci s ICM Prostějov řadu zajímavých akcí pro veřejnost i 
pro střední školy na Prostějovsku: např. Německou konverzaci pro 
veřejnost, Německo-české jazykové tandemy, besedy a semináře 
pro SŠ. Chcete-li se o Lauře dozvědět víc, podívejte se na www.
icmprostejov.cz nebo přijďte přímo do ICM Prostějov, Komenské-
ho 17. 

Akce plánované na listopad
Omezení otevírací doby ICM Prostějov

Ve dnech 5. listopadu, 13. listopadu a 19. listopadu 2013 bude 
ICM Prostějov z  provozních důvodů zavřeno. Děkujeme za po-
chopení.

Dobrodružství s počítačem
Devátý ročník tradiční počítačové soutěže pro čtyřčlenná druž-

stva žáků 4. a 5. tříd ZŠ, Dobrodružství s  počítačem, kterou pořádá 
CMG a MŠ v  Prostějově ve spolupráci s ICM Prostějov, proběhne v  
úterý 5.  listopadu 2013. Bližší informace najdete na www.icmpros-
tejov.cz a www.cmgpv.cz. 

Scholaris – Job Challenge – Veletrh neziskovek
Ve středu 13. listopadu 2013 proběhnou hned tři akce, kterých 

se ICM Prostějov zúčastní. V  rámci prostějovského veletrhu střed-
ních škol, který proběhne v  KaSCentru v  Prostějově (Komenské-
ho 6), bude na stánku CMG a MŠ v  Prostějově přítomen i pracov-
ník ICM Prostějov, na kterého se můžete obrátit se svými dotazy. 
Na veletrhu práce pro studenty a absolventy VŠ Job Challenge v  
Brně bude ICM Prostějov prezentovat evropskou informační síť 
pro mládež Eurodesk a možnosti mladých lidí v  rámci EU. A na 
půdě Univerzity Palackého v Olomouci se v rámci projektu Syste-
matizované odborné praxe bude ICM Prostějov prezentovat také 
na Veletrhu neziskovek.

Den internetu zdarma – Den vězněných spisovatelů
U příležitosti Dne vězněných spisovatelů (15. listopadu) pro vás 

připravuje ICM Prostějov na pátek 15.  listopadu 2013 Den inter-
netu zdarma. Přijít můžete od 14.00 do 17.00 hod. (a to na max. 1 
hodinu). Také pro vás bude připravena tematická nástěnka se zají-
mavými informacemi.

Co skrývá web ICM
Od pondělí 18. listopadu 2013 můžete opět soutěžit s  ICM Pros-

tějov v  internetové soutěži s  názvem „Co skrývá web ICM“. Soutěž 
je vyhlášena ve spolupráci s  EUROPE DIRECT Olomouc a zapo-
jit se do ní můžete kdykoli od 18. listopadu do 16. prosince 2013. 
Soutěž bude mít 4 týdenní soutěžní kola. Více k  soutěži najdete na 
našem webu www.icmprostejov.cz. 

Den diecéze
ICM Prostějov se bude v sobotu 23. listopadu 2013 prezentovat 

v  rámci spolupráce s  Cyrilometodějským gymnáziem a MŠ v  Pro-
stějově také na Dnu diecéze v  Olomouci. Pro návštěvníky budou 
přichystány zajímavé informační materiály a každý zájemce si bude 
moci přijít zdarma vytvořit vlastní placku. 

Konverzace pro veřejnost a jazykové tandemy
V   průběhu listopadu budou v   ICM zahájeny jazykové kon-

verzace s   dobrovolnicí Laurou Kapitza z   Německa. Zájemci se 
mohou hlásit na e-mailu info@icmprostejov.cz, na telefonu 582   
302  553 (od 12.00 do 17.00 hod.) nebo osobně v  ICM Prostějov, 
Komenského 17. Více informací najdete na stránkách www.icm-
prostejov.cz. 

Obyčejné obilí – pro většinu 
lidí zdravá základní potravina, 
ale při celiakii může být životu 
nebezpečné. Pšenice, ječmen, 
žito a špalda patří ke zdravým 
potravinám. Někteří lidé však na 
tyto druhy obilí  reagují nesná-
šenlivostí. Vinu na tom má obil-
ná bílkovina lepek. Dostane-li se 
do tenkého střeva nemocných, 
způsobuje životu nebezpečné 
záněty. Celiakií jsou postižené 
zejména děti, ale i u dospělých se 
může náhle vyskytnout nesná-
šenlivost vůči lepku. 

Jako u každé nemoci, tak i u 
celiakie je velmi důležitá infor-
movanost a komunikace. Žít s   

touto nemocí bude snadnější, po-
kud se o ní dozvíte více a své sta-
rosti a pochybnosti budete sdílet 
se stejně zdravotně postiženými. 
Rady, postřehy a pomoc najdete 
ve Sdružení rodičů a přátel zdra-
votně postižených celiakií a Der-
matitis herpetiformis Duhring 
„Sedmikráska“. Setkáváme se 1x 
za 14 dní v   kanceláři na Koste-
lecké č. 17 v   Prostějově. V  po-
sledním čtvrtletí tohoto roku se 
setkáváme v  kuchyňce Základní 
školy Melantrichova, kde pořádá-
me Kursy bezlepkového vaření a 
pečení. 

 První kurs proběhl  v  pátek 
11. 10. 2013   od 16.00 hod. – 

19.00 hod. v  kuchyňce  ZŠ Me-
lantrichova  v   Prostějově. Ter-
míny dalších kursů: 25. 10. (již 
také proběhl – pozn.red.), 8. 11., 
22.11., 6.12. a 13. 12. 2013 ve 
stejném čase a na stejném místě. 
Prosincové kursy budou věno-
vány bezlepkovému vánočnímu 
pečení.

Telefonní kontakt na nás je: 
777  140  734 

Tento projekt byl realizován 
za � nanční spoluúčasti města 

Prostějova. Děkujeme 
za podporu naší činnosti. 

Ludmila Bednářová
Předsedkyně Sdružení 

„Sedmikráska“

DRŽÍTE BEZLEPKOVOU DIETU?
MÁTE DOMA CELIAKA?
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o.s.
Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice, http://cprpv.ic.cz/, cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126

Rodiče s jejich ratolestmi 
zveme do

KŘESŤANSKÉHO MATEŘ-
SKÉHO CENTRA MATKY 

MARKÉTY
každé dopoledne v PONDĚLÍ, 

ÚTERÝ, STŘEDU A PÁTEK od 
9 - 12 hod. 

V pondělí a ve středu začíná spo-
lečný program v 10.00 hod. krátkou 
modlitbou a četbou z Písma a zpí-
váním s kytarou. Následují hry, 
zpívání s dětmi, hraní na nástroje, 
učení nových říkadel a ukazovaček. 
Nakonec je připravené tvoření pro 
nejmenší. 

V úterý od 9 do 11 hod. je při-
praven pro děti program Na No-
emově arše –nejen dětem přiblíží-
me jeden z příběhů Starého zákona 
- budeme zpívat, tancovat a vyrábět 
různá zvířátka.

V pátek je volná herna - tj. bez 
organizovaného programu si může-
te přijít pohrát s dětmi a popovídat. 
Od 10 do 11 hodin bude probíhat 
diskusní program pro maminky na 
MD – MATEŘSTVÍM ZÍSKÁVÁM. 

Stále přijímáme přihlášky do 
kroužků:

TVOŘIVÁ DÍLNA 
PRVNÍ ŠKOLIČKA 
ABY MALÉ BYLO 

ANGLIČTINA
Dále nabízíme:

MATEŘSTVÍM ZÍSKÁVÁM 
- diskusní program pro rodiče na 
MD, který je zaměřen na posílení 
sebevědomí ženy, sebepoznání, ko-
munikační dovednosti, psychohygi-
enu a zvládání stresu, timemanage-
ment, ale i na vymezení osobních 
možností a perspektiv do budoucna.

V pátek od 10 do 11 hodin, dopro-
vodnou službou bude hlídání a péče 
o děti. I zde přijímáme přihlášky.

Kurz MAŽELSKÉ VEČERY
Kurz „Manželské večery“ se 

skládá z osmi setkání a je určen 
pro všechny manželské páry v kte-
rékoliv etapě společného života. 
Záměrem kurzu je pomoci všem 
manželským párům posílit a pro-
hloubit jejich partnerský vztah, ale 

i manželům, kteří chtějí své man-
želství zlepšit, nebo procházejí ná-
ročným obdobím. Každé setkání 
probíhá v restauraci a začíná večeří. 
Následuje promluva, po které má 
každý pár příležitost o samotě spo-
lečně prodiskutovat téma večera. 
Páry spolu mluví v soukromí, vše 
co si řeknou, zůstane jen mezi nimi. 

Témata jednotlivých večerů:
Vybudovat pevné základy, 

Umění komunikace, Řešení kon-

fliktů, Síla odpuštění, Rodiče a 
rodiče partnera, Dobrý sex, Lás-
ka v akci a Slavnostní závěrečný 
večer.

Kurz, ačkoliv je založen na křes-
ťanských principech, je vhodný pro 
všechny manželské páry.

Cena kurzu pro pár je 1800Kč. 
Zahrnuje dvě příručky a cenu jed-
notlivých večeří. Kurz bude zahájen 
v druhé polovině října. Přijímáme 
přihlášky. 

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ
Cílem přípravy je ukázat na 

hodnotu manželství a jeho význam 
a dát snoubencům příležitost k in-
tenzivnímu společnému zamyšlení 
se nad různými aspekty manželství. 

 Příprava obsahuje tato témata:
• Manželský vztah 
•  Komunikace, konflikty a jejich 

řešení 
• Láska, sexualita, rodičovství 

V případě zájmu o církevní sňa-
tek je nutné doplnit si témata týka-
jící se života z víry s oddávajícím 
duchovním.

KURZ PPR 
Kurzy symptotermální metody 

přirozeného plánování rodičovství 
organizuje mezinárodní křesťanská 
organizace Liga pár páru. Kurz se 

zabývá důvody, které vedou k roz-
hodnutí pro PPR, k motivaci pro 
jeho používání a tím k  většímu 
úspěchu s metodou. V kurzech je 
probírána symptotermální me-
toda, fyziologie ženské plodnosti, 
pozorování a hodnocení příznaků, 
určování plodných a neplodných 
období, pomoc v  docílení těho-

tenství, kojení a návrat plodnosti 
po porodu. Nabízíme i soukromé 
poradenství.

INFORMACE a PŘIHLÁŠKY: 
Centrum pro rodinu Prostě-

jov o.s., Mgr. Jitka Havlíčková, 
tel. 731  626  126, cprpv@se-
znam.cz

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o.s.
Kaleidoskop

Ema Pichlová
Erik Lošťák
Ema Krejčí
Jan Patka
Kateřina Navrátilová
Amálie Rozsívalová
Eliška Páleníková
Vojtěch Tesařík
Natálie Klemešová
Matyáš Vybíhal
Vanesa Tomanová
Eliška Frnková
Tereza Přemyslovská
Adéla Pavlíková

Matyáš Hrabal
Helena Korhonová
Maya Etzi
Nela Richterová
Sára Lakomá
Štěpán Kincl
Anna Vymětalová
David Komárek
Simona Haluzová
Michaela Piňosová
Matěj Moudrý
Sára Zbožínková
Ondřej Lehký

Julie Vinklárková
Kristian Kresta
Tereza Rychlíková
Patricie Greplová
Adéla Křečková
Max Vojtek
Matyáš Valenta
Adam Josífek
Ellen Procházková
Tereza Kul� erzová
Karolína Koldová
Vendula Kubíčková
Jáchym Sedlák

Tadeáš Holeňa
Patrik Šlézar
Teodora Hangurbadžová
Kryštof Spáčil
Dana Šramatá
Michaela Horáková
Alex Jirák
Tereza Horáčková
Viktorie Němcová
Vojtěch Alexa
Madla Dvořáková
Rosabella Němcová
Vratislav Marek

Jiří Pospíšil
Karolína Gálová
Jakub Jelínek
Lucie Texlová
Eliška Fajtová
Tomáš Zmrzlík
Adam Skutka
Lucie Sobotová
Martin Werner
Samuel Zlámal
Ondřej Kiršbaum
Tereza Froncová
Barbora Salajová
Claudia Kim Fridrichová
Viktorie Černá

Štěpán Drnovský
Julie Popelková
Zuzana Vyroubalová
Kristian Koucký
Nikolas Majer
Anna Greplová
Marek Špičák
Pavlína Pencová
Natálie Ludvíková
Filip Orság
Marie Hájková 
Richard Khýr
Natálie Veselá
Natálie Vaňková

Seznam dětí přivítaných
dne 1. 8. 2013

Seznam dětí přivítaných
dne 19. 9. 2013

Seznam dětí přivítaných
dne 17. 10. 2013

Pozvání pro rodiče a děti
Žebřík o.s. , Vás srdečně zve do multikulturního 

Klubu pro rodiče s dětmi ve Vrahovicích:
Úterky 9.30 – 11.30 jsou vyhrazeny pro děti 

(0,5 - 4 let) a čekají je pohybové hry, říkanky, písničky,…  a 
rodiče si mohou společně vydechnout u šálku něčeho teplého 
(příspěvek na vstup 10,-).

Čtvrtky 9.30 – 11.30 patří pro změnu rodičům (pro děti je 
v herně zajištěn kvali� kovaný dozor s programem). Každý týden 
pro vás vybíráme zajímavé besedy a přednášky a tvořivé dílny 
(příspěvek na vstup 10,-).

PROGRAM LISTOPAD:
  5. 11. Klub rodičů a dětí
  7. 11. Háčkované sněhové vločky
 Tvořivá dílna 
12. 11. Klub rodičů a dětí
14. 11. Významní čeští hudební skladatelé
 Přednáška 
19. 11. Klub rodičů a dětí
21. 11. Odpuštění 
 Beseda 
26. 11. Klub rodičů a dětí
28. 11. Adventní věnec
 Tvořivá dílna 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Dále nabízíme poradenské a sociální služby rodinám, které 
k nám přesídlily z  jiných zemí. Cizincům nově nabízíme hlí-
dání dětí ve středy 9.00 – 12.00 (Nutno objednat telefonicky či 
emailem min. den předem).

Kontakty: Žebřík o.s., Centrum podpory cizinců, Dům služeb, 
Vrahovická 83, Prostějov Multikulturní klub pro rodiče s dětmi, 
Hlídání dětí cizinců, tel: 605  121  002. Poradna pro cizince, tel: 
731 065 267www.procizince.cz, email: cpc@zebrik-os.cz

NABÍDKA PRAVIDELNÝCH TÝDENNÍCH AKTIVIT 

PONDĚLÍ 9-12 hod.   Dopolední setkání pro maminky s dětmi - 
s programem 15-17 hod 

  Tvořivá dílna
ÚTERÝ 9-11 hod.  Dopolední setkání pro maminky s dětmi - 

s programem „Na Noemově arše“ 
 19 - 21 hod Tvořivé podvečery pro ženy
STŘEDA 9-12 hod.  Dopolední setkání pro maminky s dětmi - 

s programem
ČTVRTEK 8.30-12 hod.  První školička - dopolední kroužek typu mi-

niškolky vhodný pro děti  předškolního věku
 16-17 hod.  Aby malé bylo velké - náboženství hrou a 

zábavou pro děti od 3 do 6 let
 17.30 hod. Dětská mše svatá s katechezí pro děti 
PÁTEK 9-12hod.  Dopolední setkání pro maminky s dětmi - 

volná herna
 9-10 hod. Angličtina
 10-11 hod.  Mateřstvím získávám
  – program pro ženy na MD
 16-17.30 hod.  JUNÁK – družina předškoláků
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Odborná konference pro nelékařské 
zdravotnické pracovníky 

dne 2. listopadu 2013 (sobota) 
a 4. listopadu 2013 (pondělí)

pořádá Oblastní spolek 
ČČK Prostějov, Milíčova 3, 
79601 Prostějov, zast. Ing. Len-
kou Černochovou, ředitelkou, 
mobil:  723005411, e-mail: 
prostejov@cervenykriz.eu, 
IČ: 00426369, www.cervenykri-
zprostejov.cz

Odborná konference bude 
probíhat v sídle organizace.

Akreditováno od české asoci-
ace sester dle Vyhl. MZ za 4 pa-
sivní kredity a poplatek 200 Kč!

Konference je určena pro 
obory:

• Všeobecná sestra,
• porodní asistentka,
• zdravotní laborant,
• asistent ochrany veřej-

ného zdraví,
• nutriční terapeut,

• zubní technik,
• dentální hygienista,
• zdravotnický záchranář,
• farmaceutický asistent,
• zdravotně sociální pra-

covník.
• Téma:
1/ Prevence onkologických 

onemocnění
2/ Choroby způsobené nega-

tivními energiemi
3/ Gemmoterapie – vliv pu-

penů a choroby způsobené stre-
sem

4/ Psychosociální aktivity pro 
seniory

Pokud máte o  konferenci 
zájem, napište Vaše jméno 
a  datum narození na mail: 
prostejov@cervenykriz.eu nebo 
mobil: 72300541

Kaleidoskop

Ostrov objevů - objevování světa nejmenšími

Kurzy Ostrov objevů v Prostějově
Každý týden budou mít 

maminky se svými děťátky 
možnost zapojit se v  kavárně 
U piráta do kurzů, díky nimž 
se dostanou na jiný „ostrov“ 
plný nového poznání a prožijí 
spousty nových multismyslo-
vých dobrodružství. 

Hlavním cílem kurzů je po-
vzbuzovat děti k citovému, fy-
zickému a sociálnímu vývoji, 
procvičovat jazykové dovednos-
ti a schopnost koncentrace za 
použití multismyslových pod-
nětů. Objevováním světa všemi 
smysly dochází ke stimulaci 
mozku dítěte a vytváří se v něm 
nová nervová spojení. Spojení 
(synapse), která jsou velmi dů-
ležitá pro jeho další vývoj. Spoje 
mezi jednotlivými nervovými 
buňkami se začínají vytvářet ih-
ned po narození.

A nejvyšší rychlost jejich spo-

jování probíhá právě v prvních 
měsících a letech dítěte. 

Kurzy Ostrov objevů jsou 
vyučovány kvali� kovanými, 
proškolenými a certi� kovanými 
učiteli 

ve skupinkách 6-9 dětí. 
S ohledem na věk a s ohledem 
na míru vývojového stupně, 
jsou děti rozděleny do dvou 
úrovní – Námořníci (cca 15-26 
měsíců) a Kormidelníci (cca 24-
36 měsíců). 

A jak vlastně taková hodina 
probíhá a v  čem je unikátní? 
Krátké, dynamické aktivity 
plné zábavy jsou pro děti sesta-
veny tak, aby při nich dochá-
zelo vždy k  co největší stimu-
laci všech pěti smyslů (zraku, 
sluchu, hmatu, čichu a chuti). 
Např. na „ostrově Ovoce“ se 
děti nejen naučí, jaké existují 
druhy ovoce, ale zároveň je i 

ochutnají, zjistí, jak voní, třídí 
je podle barev, tvarů a velikos-
ti, počítají, objevují souvislosti 
(např. kde jaké ovoce roste), 
nakreslí si obrázek, naučí se 
písničku a uvidí krátkou po-
hádku.

Unikátní na kurzech Ostrov 
objevů je také to, že nabízí všem 
zájemcům možnost vyzkou-
šet si jednu ukázkovou hodinu 
zdarma. 

Více informací o projektu Os-
trov objevů, včetně elektronické 
přihlášky na ukázkovou hodinu, 
najdete na www.ostrovobjevu.cz.

Pro více informací, prosím, 
kontaktujte:  

Zuzana Ludvíková
GSM: +420 721 403 422

E-mail: 
ludvikova@ostrovobjevu.cz

www: www.ostrovobjevu.cz

V  roce 2011 jich bylo de-
vět. Letos již dvacet jedna! 
Dvacet jedna prostějov-
ských dětí z  Big Benu sklá-
dalo mezinárodně uzná-
vané zkoušky Cambridge 
University KET a PET. 
Všechny uspěly, sedmnáct z  
nich dokonce s vyznamená-
ním! Cambridgské zkoušky 
jsou objektivním měřítkem 
jazykového vzdělání a v   
tomto ohledu nemají mladí 
prostějováci v   České re-
publice konkurenci!

Mezinárodně uznávané 
certi� káty Cambridge Uni-
versity jsou součástí CEF (Ev-
ropského referenčního rámce 
pro jazyky) a platí celoživot-
ně. Znamenají lepší pracovní 
uplatnění v mezinárodních 
� rmách a otevřené dveře ke 
studiu na domácích i zahra-
ničních univerzitách. Větši-
na českých vysokých škol je 
uznává při přijímacích zkouš-
kách a v průběhu studia.

Při slavnostním předávání 
certi� kátů jsme vyzpovídali 
dva čerstvé absolventy, kteří 
zkoušku PET zvládli s  vyzna-
menáním. Prvním je čtrnác-
tiletý Ondřej Nejezchleba z   
Cyrilometodějského gymná-
zia a druhým šestnáctiletý Mi-
chael Kukla ze Střední školy 
designu a módy.

Jak dlouho už se učíš ang-
licky?

O: Asi osm let, od školky. Ze 
začátku mě k  tomu vedli rodi-
če, potom už jsem to sám vy-

žadoval, protože mě angličtina 
bavila.

M: Už je to asi deset let, za-
čal jsem s  Big Benem ve školce. 
Později mi rodiče dali na vybra-
nou, nutit mě nemuseli, proto-
že jsem chtěl pokračovat.

Co tě na angličtině baví?
O: Můžu sledovat � lmy bez 

titulků, popovídat si s  kamará-
dy přes internet. Babička jezdila 
do Ameriky, mám tam nějaké 
přátele.

M: Můžu se bez problémů 
domluvit se všemi, co mluví 
anglicky. Mám kolem padesáti 
známých, s   nimiž denně sky-
puji. Jelikož mluvím anglicky 
nejlíp z  celé naší rodiny, tatínek 
se na mě obrací, když jsme v   
zahraničí na dovolené.

Jak jsou na tom tvoji vrstev-
níci ve škole, co se týká anglič-
tiny?

O: Záleží na tom, jaký má 
ten člověk nadání na jazyky, ale 
rozdíl je velký. Zatímco ve škole 
se pořád dokola opakuje kvůli 
slabším žákům, tady je to zají-
mavější a příjemnější.

M: Tady je to sice těžší, ale 
příjemnější. Některým učite-
lům ve škole navíc moc nezále-
ží na tom, co dítě naučí. Prostě 
jdou dál.

Jaké máš další plány?
O: Zlepšovat se a získat certi-

� káty, abych mohl třeba později 
studovat v  Británii.

M: Dokud jsem mladý, chci 
dosáhnout co nejvyššího stup-
ně, aby mi to pomohlo ke stu-
diu nebo práci.

Prostějovský BIG BEN předával 
certifikáty Cambridge!

Konference ČČK

BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ, ANEB 
LAMPIONOVÁ CESTA ZA PANEM MYSLIVCEM

12. ročník akce pro celou rodinu. Lampiony a 
krmení pro lesní zvěř s sebou!

úterý 5.11.- sraz 16.45 před MC Cipísek, sídl. 
Svobody 6

PROČ DĚTI ZLOBÍ, PROČ VZDORUJÍ, 
PROČ S NIMI NENÍ ŘEČ A JAK TO ZMĚNIT?
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ- základní 

kurz o výchově a komunikaci v rodině

Pro rodiče i všechny ostatní, kdo přemýšlí 
o tom, co a jak dělat nebo co a jak změnit, aby 
prožívali výchovu i život s dětmi ve větší pohodě!   
Kurz tvoří 3 sobotní   setkání. Zahájení v sobotu 
2.11. nebo později po naplnění kurzu.

POKRAČOVACÍ KURZ 
EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ

večerní kurz dle rozpisu pro absolventy základ-
ních kurzů ER

VÝCHOVA DĚTÍ V NEÚPLNÝCH 
A DOPLNĚNÝCH RODINÁCH

beseda s psycholožkou 
středa 20.11. v 18.00

KREATIVNÍ VEČER 
PRO ŽENY-ADVENTNÍ TVOŘENÍ

relaxační večer pro ženy, které mají chuť tvořit
středa 27.11. od 18 hodin
  

PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DĚTÍ do 1 roku

beseda pro maminky s miminky v rámci Mi-
miklubu

ZDRAVÝ POHYB PRO RODIČE A DÍTĚ

besedy v pravidelných programech dle rozpisu 
skupin

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ 
PORADENSTVÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

konzultace s psycholožkou dle objednání

INDIVIDUÁLNÍ PRÁVNÍ 
KONZULTACE PRO RODINU

konzultace s právničkou dle objednání

INDIVIDUÁLNÍ VÝŽIVOVÉ 
PORADENSTVÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

výživové poradenství pro děti i dospělé s výži-
vovou poradkyní dle objednání

VOLNÉ HERNY

pro rodiče s dětmi do 5 let
herny probíhají vždy v pondělí 15.00-17.00
bez společného programu a bez předchozího 

nahlášení

Připravujeme na prosinec:

Mikulášská nadílka v Národním domě
Vánoce s Cipískem
Malování na hedvábí

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

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

tel: 723 436 339,602 364 874

MC Cipísek- komunitní 
centrum pro rodinu
Program MC Cipísek listopad
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COUNTRY PLES
v Kulturním domě v Ohrozimi 9. 11. 2013 od 19 hodin

Celým večerem provází a hraje bluegrassová 
a country legenda POUTNÍCI.

Welcome drink, tombola a bohaté občerstvení! Svoz zajištěn! 
Vstupné: 120 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě. 

Předprodej od 29.10. v Dětském koutku v OG ARKÁDA, v re-
klamní agentuře VENDI s.r.o. a v MŠ Ohrozim.

Srdečně Vás zve senátorka BOŽENA SEKANINOVÁ.

Medailonky laureátů Ceny města Prostějova – PhDr. Miroslav Šmíd 
PhDr. Miroslav Šmíd je 

s Prostějovem spjat nejen svou 
profesí archeologa, ale i malíře 
inspirovaného krajinou Pros-
tějovska. 

Po vysokoškolském studiu 
archeologie a historie působil 
Miroslav Šmíd jako ředitel Mu-
zea Prostějovska v  Prostějově. 
Poté odešel na Archeologický 
ústav Akademie věd ČR v Brně, 
kde se plně věnoval svému pro-
fesnímu zaměření – kultuře 
nálevkovitých pohárů a dnes se 

řadí k předním specialistům na 
období staršího eneolitu v  čes-
kých zemích. 

Nyní pracuje na prostějov-
ském pracovišti Ústavu arche-
ologické památkové péče Brno.

Miroslav Šmíd pravidelně 
publikuje nejen u nás, ale i v 
zahraničí. Je autorem několi-
ka monogra� í a podílel se i na 
vzniku poslední syntézy mo-
ravského pravěku – Pravěkých 
dějin Moravy. V  povědomí 
středoevropské archeologické 

veřejnosti je Miroslav Šmíd 
zejména díky objevu celé řady 
středomoravských mohylo-
vých pohřebišť kultury ná-
levkovitých pohárů a výzkumů 

soudobých opevněných sídel 
– hradisek. V roce 2012 vyda-
ná monogra� e věnovaná po-
hřebišti nejstarších zemědělců 
v  Kralicích na Hané je prací 

přínosnou pro poznání mladší 
doby kamenné v  celé střední 
Evropě. 

Text: Martina Drmolová
Foto: Lukáš Andrýsek

Každou neděli od 14,30 hodin
3.11 Perníková chaloupka
10.11.  Perníková chaloupka
17.11. Začarovaný Kašpárek
24.11. Začarovaný Kašpárek
1.12. Začarovaný Kašpárek
8.12. O zvědavé panence
15.12. O zvědavé panence

Zveme všechny děti a jejich rodiče!!!

Představení loutkového divadla 
TJ Sokol I Prostějov, Skálovo náměstí 4

Vánoční Krakov
Pořadatel: Sportcentrum – DDM Prostějov

www.sportcentrumddm.cz

Datum: sobota 7. prosince 2013
Odjezd: 6:40 hod.  od nástupiště H u hlavního 

nádraží v Prostějově
Příjezd: přibližně ve 21:30 hod.
Program: - prohlídka historického centra
 -  seznámení s největšími 

pamětihodnostmi města
 - vánoční trhy

Cena: 490,- Kč 
  (v ceně je doprava, průvodce, 

pojištění)
S sebou:  platný cestovní doklad, evropský 

průkaz zdravotního pojištění, teplé 
oblečení

Kontakt a přihlášky:
Jan Zatloukal

jzatloukal@sportcentrumddm.cz
+420 777 311 108

Tak by se dala popsat mo-
tivace všech zájemců o Rozši-
řující začátečnický kurz práce 
na počítači. V  základním 
kurzu se učili, jak zapnout a 
vypnout počítač, seznámili se 
s klávesnicí a s myší, podívali 
se na základní programy jako 
Malování nebo Kalkulačka a 
také zabrousili na internet. 
Nyní mohou zájemci pokra-
čovat v  Rozšiřujícím kurzu, 
který začíná 29. října ve 14:00 
v  Informačním centru mlá-
deže na Cyrilometodějském 
gymnáziu.

Přihlásit se mohou všich-
ni, kteří zvládají práci s myší 
a psaní na klávesnici a kteří 
se umí pohybovat v systému 
oken. Rozšiřující kurz je za-
měřen především na práci 
s  emailem počínaje jeho za-
ložením a používáním, včet-
ně práce s přílohami. Dále si 
účastníci prohloubí znalost 
práce s počítačem na úroveň 
běžného uživatele, seznámí 
se se strukturou počítače a 
systémem složek a pokro-
čilejší práci s  Wordem. Na 
internetu se pak podívají na 

další zajímavé internetové 
stránky.

Cyrilometodějské gymná-
zium ke kurzům vydává také 
dárkové poukazy, kterými 
můžete potěšit tak někoho ze 
svých blízkých. V  případě va-
šeho zájmu o některý z kurzů 
nebo o poukazy kontaktujte 
Ing. Markétu Novotnou, tel: 
582  302  555, emailem na 
adrese: novotna@cmgpv.cz 
nebo se můžete stavit osobně 
ve škole. Více informací nalez-
nete také na webových strán-
kách: http://ccu.cmgpv.cz.

Začátky už umíme, ale chceme umět víc
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Jestliže výborný výkon celé-
ho týmu ve Zlíně sliboval ko-
nečně pořádný rozjezd sezóny, 
další dva domácí zápasy hrané 
kolem poloviny září trend ne-
potvrdily. Zpětně se dá říci, že 
zlínské představení zanechalo 
v  hráčích mylný pocit, že teď 
už to půjde „samo“ a soupeř se 
porazí sám. Že to tímto stylem 
nepůjde, bylo jasné už v  mě-
ření sil s další rezervou, tento-
krát prvoligového Slovácka. Po 
prvním poločase měl Prostě-
jov dvoubrankový náskok a o 
vítězství nikdo nepochyboval. 
Jenže v  tom druhém jsme slo-
vy asistenta Romana Popelky 
„hráli příliš zataženě a ustraše-
ně, nechali jsme soupeři příliš 
iniciativu,“ a potrestání zákoni-
tě přišlo. Remíza 2:2 znamenala 
zbytečnou ztrátu dvou bodů, 
což by se tak zkušenému týmu 
stávat nemělo, jak sebekriticky 
poznamenal gólman Zdeněk 
Kofroň.

Další domácí zápas přede-

hrávaného 15. kola, hraný ve 
středu, byl jakoby zrcadlovým 
obrazem. Přes optickou pře-
vahu jsme se v  prvním polo-
čase dopustili několika chyb, 
za které jsme zaplatili gólem, a 
celý druhý poločas pak manko 
doháněli, až modrobílé spasil 
tři minuty před koncem zku-
šený Pospíšil. Další dva ztrace-
né body se logicky odrazily na 
psychice hráčů, kteří následně 
propadli venku s kvalitním tý-
mem Zábřeha. „Předvedli jsme 
velmi nezodpovědný výkon,“ 
neměl slov Roman Popelka. 
Fakt, že mužstvo předvádělo 
pravý opak taktických poky-
nů, svědčil o notně nahlodané 
psychice, což konečně potvrdil 
velezkušený Lukáš Zelenka: 
„Nevěříme si, zodpovědnost za 
tým se vytrácí.“

Tehdy situace nazrála k oka-
mžitému řešení. Klub mobi-
lizoval své vnitřní odborné 
zdroje a nový přístup na trénin-
cích i při zápasovém koučingu 

přinesl své ovoce následující 
víkend v  Orlové. „Celý zápas 
jsme odpracovali velmi dobře 
a zodpovědně,“ pochvaloval si 
po závěrečném hvizdu Popelka. 
Opravdu rozhodla především 
síla vůle a šťastný zásah Tomáše 
Machálka, který stál konečně 
pět minut před koncem na tom 
správném místě. Kardinální 
otázka ovšem byla, zdali se 
zlepšený výkon podaří zopako-
vat i doma, navíc letos s velmi 

dobře hrajícím Hulínem. Tento 
duel rozhodl brzký gól už po 
pěti minutách hry, kdy se te-
prve podruhé v prostějovském 
dresu prosadil Krč. Zatímco 
hosty tento vývoj viditelně za-
skočil, naši „šli štěstí naproti a 
zápas už dotáhli do vítězného 
konce,“ byl po utkání spoko-
jen Popelka. Nezanedbatelnou 
zásluhu na třígólové výhře měl 
s  několika těžkými zákroky 
brankář Bureš.

Kýžený obrat byl patrný také 
v  Hlučíně, kde šly naše barvy 
tvrdě za vítězstvím, které nej-
těsnějším výsledkem 1:0 zařídil 
svým prvním gólem velice ak-
tivní záložník Hirsch, přestože 
šancí jsme měli mnohem víc. 
„Celý tým dřel a je vidět, že s 
patřičným nasazením umíme 
soupeře porážet,“ svěřil se po 
zápase šťastný střelec. Jestli se 
to podařilo i v atraktivním due-
lu se zatím první Opavou, jsme 
se dozvěděli až po uzávěrce to-
hoto vydání.

Možná ještě atraktivnější 
zápas nás čeká doma Za Míst-
ním nádražím hned v  sobotu 
2. listopadu, kdy od 14. hod. 
hostíme v tradičním derby re-
zervu Sigmy Olomouc. Před 
„zimním spánkem“ se přijďte 
s našimi kluky rozloučit v  so-
botu 16. listopadu od 13:30 
hod. proti Uničovu, kterému 
máme co vracet!

Tomáš Kaláb
1. SK Prostějov

Jestliže výborný výkon celé- hrávaného 15. kola, hraný ve 

Hrajeme srdcem a věříme si, zní ze šatny

TŠ Hubený na světové taneční scéně
V druhé  polovině září vy-

vrcholila v  německé Bochumi 
světová discodance taneční 
sezóna. TŠ Hubený reprezen-
tovalo několik zástupců, kteří 
si vedli velmi dobře. Nejlepšího 
umístění dosáhla dětská sku-
pina s  formací Jump!, která si 
vytančila skvělé čtvrté místo. 
Šestou příčku si v sólech vybo-
joval Dominik Svoboda a Tobi-

áš Stejskal obsadil osmou pozi-
ci. Za ženy soutěžily Markéta 
Možná a Valentyna Stejskalová, 
které v  silně zastoupené kate-
gorii dosáhly na 24. a 53. místo 
z  téměř stovky zúčastněných. 
Pěkné umístění se podařilo i 
duetu ve složení Alice Špalková 
a Tobiáš Stejskal.

„Jsme moc spokojeni. Je 
celkem obtížné udržet si for-

mu, když přecházíte z  kate-
gorie do kategorie, zvláště ve 
formacích. U nás jsou totiž 
tanečníci zařazeni například 
v  juniorech, na světových 
soutěžích jsou však ještě jako 
děti. Navíc konkurence je rok 
od roku větší. K bronzu nám 
chyběla pouze jedna známka 
a to i přesto, že ve skupině 
máme dvě nové členky“, při-

blížila trenérka Martina Vla-
chová. 

„Touto cestou chci podě-
kovat především rodičům za 
neutuchající podporu a věřím, 
že naše děti budou i nadále vý-
tečně reprezentovat nejen naši 
taneční školu, ale i celé město 
Prostějov“, uzavřela šé  ̈renérka 
Katka Hubená.

 Alice Molovčáková, DiS.

V neděli 6.10.2013 se v 10:30 
postavilo na start v Ivani (okres 
Prostějov) celkem 22 běžců a 
běžkyň, kteří si chtěli vyzkoušet 
něco netradičního. Maratonský 
klub Prostějov pořádal první 
ročník běhu Přes okres Pros-
tějov. Běžeckou akci v duchu 
RUN FREE s daným startem a 
cílem, ale pouze s doporučenou 
trasou. Z Ivaně, která je nejniž-
ším místem okresu se běželo 
k radiolokační stanici Skalky 
na Drahanské vrchovině, která 
je zase tím nejvyšším místem. 
Prostějovští se inspirovali od 
svých kamarádů v Blansku, kte-
ří podobnou akci běhají již 17 
let. Shodou okolností mají oba 
okresy společné nejvyšší místo 
a tak stačilo pouze sladit termín 
a organizaci a více než 50 běž-
ců a běžkyň vyrazilo v neděli ze 

dvou okresů ke stejnému cíli. 
Běželi jak jednotlivci, tak štafe-
ty, přičemž štafetu tvořila dvou 
a tříčlenná družstva, z nichž 
vždy jeden běžel a ostatní jeli na 
kole. Střídání nebylo nijak limi-
tované, což umožnilo postavit 
týmy i z rozdílně výkonných 
běžců. Prostějovská trasa měla 
několik variant a v závislosti na 
tom, jak se komu podařilo trať 
naplánovat se konečné vzdále-
nosti pohybovaly mezi 44 a 46 
km s kumulovaným převýše-
ním mezi 700 a 900 m. 

“Na začátku léta jsem se 
potkal s Milanem Daňkem, 
dlouholetým organizátorem a 
propagátorem mnoha různých 
běhů v Blansku a okolí a jak 
jsme si tak povídali, vypadla z 
něj informace o přeběhu okre-
su Blansko, který již 16 krát 

pořádali, a který je typickým 
nesoutěžním volným během 
v duchu RUN FREE, což je 
symbol odkazu Caballa Blanca, 
našeho společného vzoru, se 
kterým měl Milan to štěstí se se-
tkat. Cíl u radiolokační stanice 
Skalky mě zaujal, protože jsem 
měl zato, že je v našem okrese. 
Ukázalo se, že je to společný 
nejvyšší bod obou okresů, no a 
pak už to bylo všechno snadné.” 
říká organizátor závodu, Martin 
Plachý, předseda Maratonského 
klubu Prostějov. 

Na závěr dodejme, že všich-
ni účastníci závod dokončili a 
přestože si někteří sáhli až na 
dno svých sil, v cíli bylo 22 vy-
čerpaných a šťastných běžců, 
kteří oslavovali dokončení běhu 
společně s kamarády z Blanska. 

 -mp-

Fotbalisté 1. SK Prostějov míří v tabulce vzhůru

Přes okres Prostějov
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Velkou pozornost věnuje 
Územní sdružení Českého za-
hrádkářského svazu práci s dětmi 
a mládeží. V průběhu roku uspo-
řádalo několik regionálních kol 
zajímavých soutěží.

V únoru to byla výtvarná soutěž 
na téma Náš život na zahrádce. Zú-
častnilo se jí přes 300 dětí od 3 do 
15 let. Po vyhodnocení a okresní 
výstavce byly nejlepší práce odeslá-
ny do celostátního kola. Zde získalo 
ocenění 19 mladých autorů. Kate-
řina Hlávková, Antonín Zapletal 
a Samuel Holub z  MŠ A.Krále, 
Prostějov, Eliška Janečková – ZUŠ 
Prostějov, Pavlína Linhová, Adéla 
Šustrová, Anna Fojtíková, Kamila 
Pírková, Karolína Taberyová, Jana 
Kotrysová, Kateřina Polcrová – 
všichni CMG Prostějov, Kateřina 
Limberková, Karel Jelínek, Patrik 

Dvořák, Kristýna Novotná, Jana 
Šimberová ze SŠ a ZŠ Komenské-
ho Prostějov, Roman Faltýnek, Jiří 
Kolínský a Josef Novotný ze SŠ, ZŠ 
a DD Prostějov.

Začátkem května se uskutečnila 
okresní kola Floristiky a Mladého 
zahrádkáře. Ve floristické soutěži 
účastníci vytvářeli vypichované 
misky na slavnostně prostřený 
stůl a kytici pro přítelkyni. Vítězky 
kategorie žáci (ZŠ) a junioři (SŠ) 
reprezentovaly okres na zemském 
kole v  Olomouci. Nikola Kyllaro-
vá ze ZŠ Majakovského, Prostějov 
stejně jako Veronika Rajsiglová ze 
ZŠ a RG města Prostějova skončila 
na 2. místě.

V Mladém zahrádkáři žáci pro-
kazují své znalosti z  pěstování a 
určování rostlin. Vítězové mladší 
kategorie (4. – 6.tř.) a starší katego-

rie (7. – 9.tř.) úspěšně bojovali v ná-
rodním kole v Klatovech. Roman 
Šnajdr a Dominik Zajíček (oba ZŠ 
Brodek u Konice) skončili shodně    
na 3. místě.

Děti se také zapojily do soutěže 
Mladý pěstitel. Na okresní výstavě 
ovoce, zeleniny a květin v Čelčicích 
měly své expozice MŠ Čelčice, MŠ 
a ZŠ Bedihošť, ZŠ Majakovského 
Prostějov.

Žáci vystavovali své výpěstky i 
na podzimní Flóře v  Olomouci. 
Nejvyšší ocenění získali Linda Am-
brožová ze ZŠ E. Valenty  Prostějov 
(1. místo, mladší kategorie) a Adam 
Nor ze ZŠ Majakovského Prostějov 
(2. místo, starší kategorie).

Velké poděkování patří statutár-
nímu městu Prostějov za finanční 
podporu všech pořádaných akcí 
pro děti a mládež. -va-

Práce s dětmi a mládeží

Evid. č. 582/13 (Freedom) – 
pes, kříženec, odchycen na 
ul. Bratří Čapků

Evid. č. 588/13 (Kolja) – pes, kříženec, odchycen
v  lesoparku Hloučela

Evid. č. 600/13 (Valinka) – fena, kříženec, odchycena na 
ul. Dr. Horáka

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/
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INTERNET

TELEVIZE

TELEFON

www.infos.cz
INFOS Art, s.r.o., Barákova 5, 796 01 Prostějov

Pro připojení volejte na 

tel. 588 882 111 nebo pište 

na e-mail: infos@infos.cz

Kaleidoskop

INZERCE

Halloween s Angličtinou pro děti HDEE patří už nerozlučně k podzimnímu, 
dušičkovému programu. Již po šesté se bude angličtina oblékat do oranžovo-čer-
ných barev, bude zaklínat, strašit, divoce tančit a zpívat. 

Letos poprvé se ale studenti chystají do ulic. Angličtina přišla s nápadem, vyzkou-
šet si Halloween tak, jak ho znají  v zemích, kde se přece jenom tradice Halloweenu 
udržuje déle a ortodoxněji než v Česku. 
Prvního listopadu (tj. den po o� ciálním 
Halloweenu) se prostějovští angličtiná-
ři ve strašidelných kostýmech vypraví 
na Trick or Treat koledu. CHCETE-LI 
PŘIJÍT ANGLIČTINÁŘE PODPOŘIT, 
KONTAKTUJTE ANGLIČTINU!

Kromě Halloweenu, který patří k ext-
ra akcím angličtiny, začíná příprava ško-
láků na Cambridge zkoušky. Zájemci o 
přípravu a realizaci Cambridge zkoušek 
Young Learners hravě a multisensoricky, 
spojte se s Angličtinou pro děti HDEE. 
Helen Doron Early English je o� ciálním 
partnerem Cambridge pro  realizaci 
těchto zkoušek a připravuje děti hravě, 
multisensoricky, jak je u ní standardem. 

Aktuální informace o Angličtině 
pro děti najdete na webu angličtiny 
na www.helendoron.cz - LC Prostějov. 
Nebo, jednoduše napište na  info@ang-
lictinaprodetiprostejov.cz nebo zavolej-
te na tel. 608 272 947.

HELEN DORON EARLY ENGLISH -  ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV 

HALLOWEEN S  ANGLIČTINOU: 
POJĎTE S  NÁMI TRICK OR TREAT!

Sportcentrum DDM
pořádá pro děti a pro rodiny s dětmi od 16. 2. do 21. 2. 2014

zimní lyžařský tábor OSTRUŽNÁ,  HOTEL PARK 
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 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 
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www.helendoron.cz
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VÝUKA BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ ZÁBAVNOU FORMOU 

NA BĚŽKY S ÚSMĚVEM 1 

        Jiří Novák, t: 776 583694     < PŘIHLÁŠKY >  Jnovak.pv@seznam.cz 

 Sportcentrum-DDM, Olympijská 4, Prostějov 

      Zapůjčení běžeckého vybavení ZDARMA ! 

 Začátečníci i pokročilí 

 Hry na sněhu 

 Výlety do okolí 

 Biatlonový závod 

Termín: 16.-20.12. 2013 

Místo: Jeseníky, Nová Ves 

Cena: 2 100,- 

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, 
stravu, výuku běžeckého lyžování,  za-
půjčení vybavení, program, odměny... 

O místě pobytu: Hotel  Park  se nachází v obci Ostružná v oblasti Ramzovského sedla v Jeseníkách 
(708 m nad mořem) v ráji lyžařských středisek Ramzová-Ostružná-Petříkov-Branná. Pro Vaše spor-
tovní zimní  vyžití zde naleznete spoustu upravených běžeckých tratí. 

Hotel nabízí pro relaxování wellness centrum – bazén, saunu, � tness a restauraci

Lyžování:   v dosahu 2 km se nachází 19 lyžařských vleků, hodných pro začátečníky i 

náročné lyžaře (Branná, Ostružná, Petříkov, Ramzová).
  Svoz do lyžařských areálů skibusem nebo autem Sportcentra – DDM.
Ubytování: 3lůžkové pokoje se soc. zařízením a TV 
  5lůžkové apartmány se soc. zařízením a TV 
  Bližší informace naleznete na www.hotelparkcz.cz
Termín: odjezd v neděli 16.2.2014, návrat v pátek 21.2.2014
Doprava:  vlakem, přeprava zavazadel autem
Strava:  plná penze 
Cena:  3.700,- Kč

Lyžařský instruktor pro děti (výuka lyžování a snowboardu pro začátečníky a zdokonalování pro pokročilé) je 
zajištěn po celou dobu tábora zdarma (v dopoledních hodinách).

Pedagogický dozor a program pro děti je zajištěn.
Závazné přihlášky a zálohu ve výši 2.000,- Kč/osoba odevzdat na Sportcentrum – DDM 

nejpozději do: 30.11.2013
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, tel.: 582 332 297, 737 069 621
  e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz



?
Splòte si své sny
Pøejete si zajistit sebe a svoji rodinu za stejných podmínek 
jako lidé žijící napø.v Nìmecku, Rakousku, Švýcarsku, USA?

Chcete zajistit studia svých dìtí?

investice mìsíènì již od 1.300 Kè do nejlepších svìtovì 
uznávaných spoleèností Vám zajistí nadinflaèní výnos

Peníze kdykoliv k dispozici.

Výhodné zhodnocení penìz také pro firmy.

Fišerová Eliška, poradím,
mobil 774 719 362.

CP Prostejov 100x70.indd   1 15.10.13   14:01

Medibene  s.r.o.

MUDr. Eva Peèová

 Sídl. E. Beneše 24/31, 796 03 Prostìjov,  733 110 222 

 www.medibene.cz 

A: T:

W:

Praktický lékaø pro dospìlé

Registrujeme nové pacienty
Moderní lékaøské vybavení

Reality Kocourek znalecká a realitní kancelář  mobil: 608 630 108

Prodej STAVEBNÍCH POZEMKŮ
Mostkovice

• 13 stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů
• výměry dle výběru od: 484 m² - 904 m²

• veškeré inženýrské sítě na hranici pozemku
Přemyslovka 3, Tel.: 582 334 822, e-mail: kocourek.fr@seznam.cz, www.reality-kocourek.cz



Motorové pily již od 4.490,– Kč vč. DPH

INTERFORST CZ s.r.o.
Kapitána Nálepky 2
798 11 Prostějov - Vrahovice
Tel.: 603 288 731
Tel.: 588 207 244
E-mail: prodejna.pv@interforst.cz
PO - PÁ 8.00 - 17. 00

Navštivte nově otevřené
CENTRUM ZDRAVÉ VÝŽIVY A KOJENECKÉHO SORTIMENTU

U NÁS NAJDETE:

K dispozici dětský koutek

Kde nás najdete: Blahoslavova 11, Prostějov
(v areálu firmy SEMAR plus, naproti Městským lázním)

Těšíme se na vaši návštěvu!

Pro vás:     
 
BIO POTRAVINY
• luštěniny, obiloviny
• těstoviny, rýže
• potraviny pro bezlepkovou dietu 
• široký výběr čajů a kávy
• ovocné šťávy, sirupy a nektary
• koření
• čokolády 

BIO KOSMETIKA (i pro těhotné)

EKO ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY

…. a mnohé další

Pro vaše nejmenší: 
 
BIO KOJENECKÁ VÝŽIVA
• čaje, ovocné šťávy
• kaše, přesnídávky

BIO KOSMETIKA

KOJENECKÝ TEXTIL
• spodní prádlo
• čepice 
• body, dupačky, overaly
• pyžama 
• kvalita od českých výrobců
• z přírodních materiálů 
  (bio bavlna, bio bambus)

NOVĚ V PROSTĚJOVĚ JIŽ OD ŘÍJNA 2013

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

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 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

Sleva až 70% 
na výrobky Koutný 

v prodejně Koutný, Okružní 4200, Prostějov. 

Sleva platí do vyprodání zásob.


