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Dne 8. prosince 2005 byli v obřadní síni prostějovské radnice
slavnostně přivítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města
Prostějova tito noví občánci města Prostějova: 
Patricie MÜLLEROVÁ, Dominik KAŠTYL, Adam MALÍK, Patrik
PEŠTUKA,  Marcel MIKOLÁŠ, Tomáš PREJZA, Anna GRULI-
CHOVÁ, Patrik MACHÁŇ,  Štěpán MACHÁŇ, Kryštof BALHÁ-
REK, Ondřej HALOUZKA, Anna KLOFÁČOVÁ,  Jaroslav KAL-
VODA, Jaroslav TABERÝ, Lukáš CHAPČÁK, Pavel MASAŘÍK,

Lucie NOVOTNÁ, Kateřina VLACHOVÁ, Julie TALANDOVÁ, Žaneta  LUBĚNKO-
VÁ, Jana DRMOLOVÁ, František MÁJEK, Magdalena MARKOVÁ, Shon  KLEINER,
Oliver BURGET, Markéta PAVLÍKOVÁ, Jiří KŘÍŽEK. 

Noví občánci města Prostějova

Program kulturních akcí na prosinec
v Národním domě Prostějov

NÁRODNÍ DŮM Prostějov, o. p. s., Vojáčkovo nám. 1,
tel./fax: 582 336 840, mobil: 602 789 045
Rezervace - informace: 10.00 - 22.00 hodin
DIVADELNÍ RESTAURACE - KAVÁRNA „GALERIE“
LETNÍ ZAHRADA

VERNISÁŽE, VÝSTAVY, 
KULTURNÍ AKCE 

NOVÁ KAVÁRNA GALERIE 
Do 1. února 2006

výstava obrazů Jana Rapína z Prahy. 

ADVENTNÍ KONCERTY 

NOVÁ KAVÁRNA GALERIE 
Úterý 20. prosince ve 20 hodin 

VOXTET - úspěšná vokální 
skupina - jazz, swing.

NOVÁ KAVÁRNA GALERIE 
Čtvrtek 22. prosince v 19 hodin 

REMINISCENCE - nová hudební 
skupina Miroslava Srostlíka 

SILVESTR 2005 
V NÁRODNÍM DOMĚ 

31. prosince od 19 hodin 
v nové secesní kavárně GALERIE, 
v Divadelní restauraci a ve vinárně 

SKLÍPEK Národního domu.
K tanci a poslechu hrají:

„VOCAL EURO“ 
a „DISCO SHOW - DAWE“.

Informace a rezervace míst: telefon:
582 336 840, 602 789 045. 

Hravé Vánoce v Muzeu Prostějovska
Až do 8. ledna 2006 potrvá v Muzeu

Prostějovska v Prostějově  výstava s ná-
zvem Hravé Vánoce, kterou si můžete pro-
hlédnout denně  mimo pondělí od 9.30 do
12 a od 13 do 17 hodin. V rámci výstavy
se  jako již tradičně uskuteční několik dí-
len pro školy, mezi nimi  například dílna
muzikantsko - kolednická, dále výroba

jednoduchých  svíček, práce s kukuřičným
šustím, reliéfní perník, perník s polevou,
pečení dobrot z kynutého těsta nebo výro-
ba slaměných  ozdob. 

Dílny byly zahájeny 8. prosince a do 21.
prosince budou probíhat  takřka denně.
Některé z nich absolvují jejich účastníci
v hlavní  budově Muzea Prostějovska na

náměstí T. G. Masaryka, jiné, zejména
takzvané pečící dílny, se přesunou do zad-
ních prostor objektu  muzea ve Špalíčku.
Dílny jsou určeny žákům základních škol
z Prostějovska. Postupem času si mezi
školami získaly takovou odezvu,  že větši-
na z nich je už dlouho dopředu obsazena.

(jg)

SPORTCENTRUM - dům dětí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, 

telefon: 582 330 883, www.sportcentrumddm.cz,
e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz

pořádá pro děti a rodiny s dětmi od 5. do 11. března 2006

zimní ozdravný tábor s lyžováním 
Západní Tatry - Roháče. 

Místo pobytu: horská oravská vesnička Habovka umístěná v Západních  Tatrách -
Roháčích. Orava se vyznačuje především krásnou,  civilizací téměř nedotčenou pří-
rodou. Celá oblast je bohatá na  přírodní teplé sírové prameny, na nichž jsou posta-
vena termální  koupaliště. 

Lyžování:
- v Habovce je několik lyžařských vleků s umělým zasněžením. Délka  svahů s růz-
nými stupni obtížnosti je 400 až 1 000 metrů. Cena  vleků: je od 10 Kč za jednotli-
vou jízdu až po 350 Kč za  celodenní permanentku. 
- lyžařské středisko Spálená Dolina - 500 až 1 800 metrů dlouhé  lyžařské tratě s umě-
lým zasněžením umístěné pod nejvyšší horou  Západních Tater Ostrým Roháčem. 

Ubytování: dvou až pětilůžkové pokoje s vlastním sociálním  zařízením v soukro-
mém penzionu v obci Habovka, okres Dolný Kubín.  Penzion je vybaven lyžárnou,
společenskou místností s televizí,  videem, na každém patře kuchyňkou s lednicí a
mikrovlnou troubou. 

Termín ozdravného tábora: odjezd v neděli ve večerních hodinách (5  dní lyžová-
ní), návrat v sobotu ráno. 

Doprava: moderním autobusem s klimatizací a videem. 

Strava: polopenze včetně nápojů (snídaně, večeře). Možnost  občerstvení v bufetu na
sjezdovce (na vlastní náklady). 

Cena: děti do 18 let 3 400 Kč, dospělí 3 600 Kč. Cestovní  pojištění a doprava ke sjez-
dovkám je v ceně! 

Závazné přihlášky a zálohu ve výši 1 800 Kč na osobu je třeba  odevzdat ve Sport-
centru nejpozději do 20. prosince 2005. 

Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, telefon: 582 332 297, e-mail:  tzajickova@sport-
centrumddm.cz.

Sdružení Česká katolická charita připra-
vuje i na počátek roku 2006  tradiční celo-
státní Tříkrálovou sbírku. Ta je určena na
pomoc  rodinám a lidem v nouzi u nás
i v zahraničí a na podporu  charitního díla. 

Prostějovem budou skupiny koledníků
se zapečetěnou kasičkou  Sdružení České
katolické charity procházet 5. ledna 2006.
Všechny  domácnosti současně obdrží ve
dnech 9. - 11. ledna letáky s poděkováním

a se složenkami, prostřednictvím kterých
budou moci  jejich členové přispět na úče-
ly sbírky. 

Díky štědrým dárcům byla z Tříkrálové
sbírky 2005 poskytnuta pomoc  mnoha li-
dem v nouzi v zahraničí (Angola, Bulhar-
sko, Ukrajina,  Gruzie, Litva, Arménie, In-
die, Pákistán apod.) i v regionu.  Kolední-
ci za prostějovský děkanát vykoledovali
v loňském roce do  pokladniček přes 670

tisíc korun. Z nich šlo více než 390 tisíc
korun na účet Charity Prostějov. Výtěžek
byl určen na: 

- charitní ošetřovatelskou a pečovatel-
skou službu v rodinách (120  tisíc),

- příspěvek pro oblasti zasažené vlnou
tsunami (120 tisíc), 
- denní stacionář pro seniory (100 tisíc),
- opravu domova pro seniory Daliborka
(přes 50 tisíc korun). (jg) 

Kdo z nás někdy, co by dítko školou po-
vinné, nezatoužil odpoutat  se od reality
a získat na chvíli čarovnou moc a vyrovnat
si účty s neoblíbeným učitelem. V okamži-
cích, kdy už nám bylo nejhůř,  utíkali jsme
do vysněného světa mimo realitu a bránili se
tak  útokům „dospělého světa“, který nám
svými nároky připadal zlý a nespravedlivý.
Mnozí z nás na tu dobu už zapomněli nebo ji
vytěsnili z mysli, ale v některých zůstal kou-
sek studentíka  dodnes. A u někoho se do-
konce tato absence vzpomenout si na své
vlastní školní trampoty proměnila v to, čemu
studenti s oblibou  říkají „mindrák“. Nejhor-
ší je, když se z člověka posledně  jmenova-
né skupiny stane učitel. Není pak horšího ty-
rana na Zemi.  Alespoň tak to vidí studenti.

Tato slova tvůrců přibližují námět před-
stavení s názvem Piky piky  na hlavu aneb
Pan Posleda, přítel študáků, které mělo pre-
miéru  poslední listopadový večer na jevišti
prostějovského divadla. Se  studenty prostě-
jovských škol, převážně pak gymnazisty
z GJW v Kollárově ulici, je nastudovali her-
ci a autoři Divadla Point.  Takzvaná čino-
hreta na motivy knihy Vlastimila Rady a Ja-
roslava  Žáka je postavena na dialozích, ta-
nečních vystoupeních a autorských písních
interpretovaných zhruba čtyřicítkou mla-
dých  protagonistů, kterým při premiéře na-
dšeně tleskal zcela vyprodaný  sál. 

„Námět jsme si vypůjčili ze stejnojmenné
knihy Jaroslava Žáka a Vlastimila Rady,“
uvedl režisér a scénárista Aleš Procházka.

„Je o jedné střední škole, v níž se to hemží
magickými bytostmi, zázraky  a čáry. V zá-
věrečné bitvě dobrých a zlých sil se přitom
rozhoduje  o osudu školství jako takového,“
dodal Procházka, který ke  spolupráci na či-
nohretě vyzval podobný tvůrčí tým jako
k nastudování veleúspěšných muzikálů Kři-
žáci a Čajzni škváru, Olivere. 

Divadelní představení vzniklo za finanční
podpory města Prostějova  a obecně pro-
spěšné společnosti Gaudeamus, která díky
příspěvkům  partnerů a sponzorů podporuje
zájmovou činnost studentů Gymnázia  Jiřího
Wolkra. Výtěžek adventního představení,
které se  uskutečnilo v neděli 11. prosince,
byl věnován ve prospěch  plumlovského dět-
ského domova. (kdl)

Tříkrálová sbírka na pomoc lidem v nouzi 

Prezentace knihy Maud Michal Beerové Co oheň nespálil 

Pan Posleda, přítel študáků, čaroval 

na jevišti městského divadla

Muzeum Prostějovska v Prostějově
a Městská knihovna Prostějov vás  zvou na
prezentaci knihy prostějovské rodačky
Maud Michal Beerové  Co oheň nespálil.

Prezentace se uskuteční ve středu 21. pro-
since v 15 hodin v I. poschodí hlavní bu-
dovy muzea na náměstí T. G.  Masaryka č.
1. Při této příležitosti bude promítnut vide-

ofilm z roku 1997 What Fire Cant Burn re-
žiséra Semjona Vinokura z produkce  izra-
elské televize přibližující životní osudy
Maud v Prostějově,  Terezíně i v Izraeli. 

V roce 2005 bylo v obřadní síni prostějov-
ské radnice  slavnostně uvítáno do života
celkem 428 nových občánků Prostějova.
Mírnou převahu mezi nimi měli chlapci,
kterých bylo 218. Celkem  čtyřikrát byla
do pamětní knihy města zapsána dvojčata
- v jednom  případě tvořily pár holčičky, ve
dvou případech chlapci a jeden  pár byl
smíšený. 

Nejoblíbenějšími dívčími jmény letos
byly Adéla (16), Lucie (12),  Kateřina

(11), Natálie (10), Tereza (10), Eliška (9)
a Barbora (8) . Mezi chlapeckými jmény
vedl Michal (15), následovaný Davidem
(14),  Lukášem a Martinem (po třinácti),
Jakubem (12), Filipem a Janem  (po jede-
nácti) a Šimonem (10). 

Mezi méně obvyklá dívčí jména patři-
la Agáta, Beáta, Jennifer,  Sarah, Šarlota,
Thi Ah Sao. Méně obvyklými chlapecký-
mi jmény byla  jména Damián, Jonas, Ni-
kolas, Mikuláš, Oliver. Shon a Tadeáš. 

Nejoblíbenější jména letošního

roku: Adéla a Michal 

Voňavé Vánoce ve Sportcentru 
Výroba dekorací z koření, perníků, vizovického pečiva, přání z ručního papíru apod. 

Kde: v sále Sportcentra - DDM, Olympijská 4, Prostějov. 

Kdy: ve čtvrtek 22. prosince od 15 do 18 hodin. 

Pro koho: pro všechny, kteří rádi tvoří (pro děti i rodiče). 

Poplatek: 20 korun na materiál. 

Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, telefon 582 332 297, e-mail:  tzajickova@sport-
centrumddm.cz.

Protagonisté činohrety Piky piky na hlavu aneb Posleda, přítel  študáků přenesli diváky do prostředí jedné nejmenova-
né střední  školy. Foto Yvona Kadlecová

Výstavu Hravé Vánoce si v Muzeu Prostějovska můžete prohlédnout až  do 8. ledna příští roku. Foto: Yvona Kadlecová 


