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Vyšla zajímavá studie o stavebním
vývoji prostějovské staré radnice
Ve 3. čísle letošního ročníku Vlastivědného věstníku
moravského vydávaného Muzejní a vlastivědnou společností v Brně byla uveřejněna studie Ondřeje Belšíka
z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, nazvaná Prostějovská renesanční radnice a její nejstarší podoba, sonda do stavebních dějin objektu. Autor statě vyšel z průzkumu, který
byl umožněn při celkové obnově hlavního pláště budovy
v letech 2009–2010, při němž bylo např. zpřístupněno
podkroví pultové střechy lodžie. Využil také archivních
fondů a stavebně historických zpráv. Součástí studie je
poznámkový aparát a obrazové přílohy obsahující dobové fotografie, plány, nákresy apod.
Památkově chráněný objekt – v minulosti zahrnující
také funkci tržní a vojenskou –sloužil jako orgán místní samosprávy do roku 1850 (potom jako sídlo soudu a
od roku 1905 muzea). Autor také poukázal na absenci
studií zkoumajících danou problematiku z hlediska historického, uměleckohistorického a stavebněhistorického.
Dosavadní články a studie Jana Kűhndela a Jaroslava
Mathona je týkají většinou stavebních dějin objektu a
nejsou podloženy odborným výzkumem. Zájem badatelů upoutal snad jen kamenicky bohatě ztvárněný portál
hlavního vstupu do bývalých radničních prostor.
V úvodě statě se zabývá stavebními dějinami objektu.
Stavba radnice začala pravděpodobně na jaře 1521, kdy
došlo k vykoupení dvou právovárečných měšťanských
domů stojících poblíž farního kostela. Stavební práce pokračovaly až do druhé poloviny 20. let 16. století. V roce
1667 dostala budova nový krov, střechy a dvojí schodiště.
27. 4. 1697 byla radnice z velké části poškozena velkým
požárem města. Koncem 17. století proběhla její přestavba, kterou prováděli zdejší zedničtí mistři Matyáš
Klingseysen a Martin Kafka. V této době byla k severnímu průčelí po celé délce objektu přistavěna na podnoži
krámků otevřená lodžie završená pultovou střechou.
Z dalších stavebních úprav jsou uvedeny např. přístavba objektu židovských krámků při západním vstupu
na lodžii (kolem roku 1730, zbořeno v roce 1884), zrušení východního schodiště (1884), nadstavba druhého, dosud slepého atikového patra (1905–1908), oprava fasád
objektu (1922–1924), zrušení vstupů do krámků, odstranění dřevěných výkladů a vytvoření nových bosovaných
pilířů (1959) .
O. Belšík podrobně popsal pozůstatky malířské výzdoby hlavního průčelí objektu. Jednak šlo o motiv pletence,
který se nacházel v tenké vrstvě vrchní omítky. Pod ním
v silnější spodní vrstvě se nacházela vícebarevná malba
s rostlinnými motivy. Dále zde poukázal na existenci
obloučkového zakončení atiky (půlkruhové a zvrácené
čtvrtky).
V další části studie se snažil prokázat existenci kryté
lodžie nebo pavlače ještě před barokní přestavbou radnice. Jako doklady pro její existenci uvádí knihy obecních
počtů (prokazují existenci krámků pod radnicí začátkem 90. let 17. století), funkci lodžie jako ochrany nad
renesančními malovanými omítkami hlavního průčelí
a v současnosti „utopený“ tympanon portálu hlavního
vstupu v těsně dosedající výseči stávající klenby (v minulosti byl pohledově přístupnější než nyní).
Pokusil se časově určit jednotlivé omítky, poukázal na
vlivy italských architektů v souvislosti s užitím kombinací hlazených bíle natíraných úseků omítek s režnými
stříkanými omítkami. Někdy je v této souvislosti uváděn
podíl italského architekta Giovanniho Pietra Tencally na
barokní přestavbě radnice. Dále se zabýval střechou budovy, která je atiková s orientací hřebenů rovnoběžnou
s hlavním průčelím. Dokládá také existenci druhého slepého atikového patra východní fasády radnice ještě před
barokní přístavbou, protože jej měla i sousední budova
fary.
Stará radnice je významným hmotným dokladem dějin města, včetně dějin stavebních a uměleckých.
Hana Bartková
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Zprávy z Rady města Prostějova konané dne 2. 10. 2012
Problematika umísťování vjezdů,
vchodů a bezbariérových vstupů
na pozemcích
Rada města řešila problematiku vjezdů, vchodů a bezbariérových vstupů na
pozemcích města Prostějova.
„Jde nám o to, abychom co nejvíce
zjednodušili stavebníkům, kteří řeší
vstup nebo vjezd do svých domů přes
městský pozemek, celý proces. Zároveň
bylo naším cílem také zjednodušení
administrativy. Rozhodli jsme o stanovení jednorázového poplatku 100 korun
bez DPH za metr čtverečný. Výhodou
tohoto způsobu řešení je zejména časová
úspora při řešení žádosti (rychlejší a jednorázové vyřízení), snížení administrativy na Odboru správy a údržby majetku
města a jednorázový příjem, který by byl
hrazen při podpisu smlouvy. Nehrozí tak
případný vznik pohledávky do budoucna
a s tím spojené další úkony při jejím vymáhání,“ vysvětlil 1. náměstek primátora
Jiří Pospíšil s tím, že doposud se vjezdy
řešily uzavřením nájemních smluv, u občanů s cenou 10 korun za metr čtvereční na rok, u podnikatelských subjektů
20. „Tyto smlouvy se postupně budou
ukončovat dohodou nebo výpovědí,

pokud jejich doba účinnosti dosáhla
10 let. Ostatní nájemní smlouvy se budou postupně ukončovat poté, co jejich
účinnost dosáhne 10 let tak, aby výše
nájemného byla v souladu s novými
podmínkami,“ dodal Pospíšil.
Průchod na kurty
za restaurací U Chmelů
Rada města neschválila žádost o prodej pozemku v Kostelecké ulici za účelem
zřízení přístupové cesty k tenisovým
kurtům za restaurací „U Chmelů.“
„Dle sdělení žadatele je přístup ke
kurtům v současné době řešen přes
restauraci, čímž je omezen jejich provoz pouze na dobu, kdy je restaurace
otevřena. Požádali jsme o stanovisko
sdružení vlastníků bytových jednotek
Martinákova, v přilehlém panelovém
domě žije 96 obyvatel. Vlastníci bytů
trvají na tom, aby pozemek byl dál využíván jako veřejná zeleň, navíc jsou tam
umístěny sušáky na prádlo, Preferujeme veřejný zájem a životní prostředí
bydlících lidí v panelovém komplexu,
a proto jsme žádosti nevyhověli,“ zdůvodnil rozhodnutí rady 1. náměstek
primátora Jiří Pospíšil.

Projektový námět
na veřejné osvětlení
Rada města rozhodla o tom, že v rámci
rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti Západ požádá město o dotaci v rámci
grantového řízení Nadace ČEZ s názvem
„Podpora regionů.“ „Dotace respektive nadační příspěvek může dosáhnout až 100%.
Přijímání přihlášek se předpokládá v říjnu
a listopadu tohoto roku. V rámci projektu dojde k nahrazení sodíkových výbojek
světelnými zdroji LED, čímž dosáhneme
snížení spotřeby elektrické energie o 87
procent. Konkrétně to znamená, že za elektřinu nyní platíme 117 tisíc korun ročně,
po instalaci LED zdrojů klesnou naše náklady na asi 14 tisíc korun za rok,“ objasnil
náměstek primátora Zdeněk Fišer.
Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši cca 1,1 mil. Kč bez DPH.
Celkem se jedná o šedesát osm světelných
zdrojů v ulicích Finská, Anglická, Francouzská, Holandská, Italská, Belgická, Norská včetně vnitrobloků.
Mlýnský náhon
Rada města Prostějova rozhodla o podání žádosti o dotaci na projekt s názvem

„Úpravy mlýnského
náhonu v Kolářových sadech“.
„Dotační titul,
o který se budeme ucházet, vyhlásilo ministerstvo
životního prostředí prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí.
Předmětem projektu bude vyčištění
koryta mlýnského náhonu a úprava
jeho břehů. Předpokládaná výše nákladů činí 7,8 milionů korun, dotace
může dosáhnout až 90 procent, tj. 7
milionů korun. Pokud bude projekt
schválen, náhon a jeho břehy budou revitalizovány v celkové délce
asi 540 metrů. Projekt je zpracován,
zajímavostí jsou i dva vodní prvky - oblouk a ostrov - které budou
osázeny vegetací. Je otázkou, zda
na tento projekt dosáhneme, projednávala jsem to na ministerstvu.
Problém je v tom, že z projektu jsou
dotace přidělovány na přirozené
toky, mlýnský náhon, jehož moderní historie sahá do 20. let minulého
století, je tokem umělým. Přitom
potok v těchto místech teče již od
15. století,“ uvedla náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Zprávy z Rady města Prostějova konané dne 16. 10. 2012
Plavání školáků
Radní na svém posledním jednání rozhodli, že i v příštím kalendářním roce budou dotovat výuku plavání školáků z městského rozpočtu.
„Rada města již letos v květnu rozhodla
o finanční podpoře zajištění výuky plavání
v období od září do prosince tohoto roku.
K tomuto opatření došlo proto, že stát snížil objem garantovaných neinvestičních
prostředků o 25 procent, přičemž z tohoto důvodu by školy byly nuceny upustit
od výuky plavání ve třetí třídě. Nyní rada
města schválila částku 263 tisíc korun na
období od 1. ledna do 31. prosince příštího roku. Jedná se neinvestiční příspěvek
na mzdové náklady učitelů plavání. Výuka
plavání je zahrnuta v rámcových vzdělávacích programech a organizačně ji zajišťuje
ZŠ Dr. Horáka. Ministr školství předběžně
přislíbil, že prostředky na výuku plavání
se v příštím roce vrátí na původní úroveň.
Pokud k tomu dojde, budou finanční prostředky na plavání školáků věnované radou
města vráceny do městského rozpočtu,“
říká náměstkyně primátora Ivana Hemerková.
-jgÚhrada prokazatelné ztráty
za MHD
Rada města Prostějova jednala na
svém posledním zasedání o prokazatelné ztrátě za provoz městské hromadné
dopravy, kterou v Prostějově provozuje
společnost FTL.
„Vedení města v současné ekonomické situaci nechce zatěžovat peněženky občanů. Na
druhou stranu, i když také veřejné rozpočty
pociťují na příjmové stránce dopady recese
(zejména výběr daní, kdy v Prostějově dosahuje výpadek 21 milionů korun), chceme pro
Prostějovany zachovat maximum služeb, ke
kterým patří také městská hromadná doprava.
Proto jsme prosadili, že městská
hromadná doprava v Prostějově
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bude v příštím roce zachována v současném
rozsahu, co se týká počtu najetých kilometrů
(723 tisíc kilometrů). Také výše jízdného zůstane zachována. Město poskytne dopravci
úhradu prokazatelné ztráty ve výši 18,652
milionu korun,“ vysvětluje náměstkyně primátora Alena Rašková.
Důležitou zprávou pro občany je úprava jízdních řádů, kdy na základě jejich
požadavků a podnětů dojde k navýšení dopravní obsluhy průmyslové zóny.
„Dopravce toho dosáhne tím, že omezí
některé minimálně využívané spoje, kvalita dopravní obslužnosti města zůstane
zachována,“ dodává Rašková.
-jgOsvětlení křižovatky
za Vrahovicemi
Nebezpečná křižovatka u výjezdu z
Vrahovic – Čechůvek na Kralice bude
osvětlena.
„Je tady kolmé křížení s komunikací
druhé třídy č. 150 Prostějov - Přerov a
jde o nebezpečný úsek, kde v minulosti
došlo k dopravním nehodám s vážnými následky, naposledy 9. srpna tohoto
roku, kdy tady musel zasahovat i vrtulník
zdravotnické záchranné služby. Město
v rámci zvýšení bezpečnosti křižovatky
nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na osvětlení křižovatky, kterou
daruje Olomouckému kraji. Slibujeme
si od toho, že kraj, který je majitelem silnice č. 150, nalezne blízké řešení a bude
investovat do osvětlení nebezpečné křižovatky,“ vysvětlil náměstek primátora
Zdeněk Fišer.
-jgPokračuje rekonstrukce
nové radnice
Na posledním jednání rady města Prostějova byla schválena investice na opravy podlah v budově B.
„Jak jsem uvedl již dříve, průhyb podlahy je tady větší než 5 centimetrů, důvodem

je technický stav dřevěného trámoví pod
podlahou. Nyní se z podlahy odstraňuje suť,
po odkrytí trámoví se stanoví návrh sanace
stropu. Po rozsáhlé rekonstrukci vnitřních
prostor jsme museli vyměnit podlahové
krytiny a sokly, upravit sádrokartonové obložení z důvodu vlhkosti zdiva a další změny
oproti projektové dokumentaci. Tyto práce
souvisejí s tím, že budova radnice tady stojí
98 let, jsou věci, které se nikdy neopravovaly
a řada stavebních prvků a příslušenství jsou
za hranicí životnosti. Investiční objem víceprací činí nyní 3,5 milionu a musím konstatovat, že se ještě může zvýšit. V dalších dvou
letech budou rekonstrukční práce radnice
pokračovat, pozornost musíme věnovat
opravě dvorního traktu včetně kanalizace,
opravě střechy věže a izolaci balkónů,“ popsal náměstek primátora Zdeněk Fišer.
V souvislosti s rekonstrukcí budovy
úřadu byl také proveden protlak z radnice
směrem na náměstí, aby bylo možné připojení stánků v rámci vánočních svátků na
elektřinu bez pokládání volně loženého kabelu na komunikaci. „Vedení teď bude doplněno o silnější jistič a ukončeno dvěma
venkovními rozvaděči s dvaceti zásuvkami
na 230 V a osmi zásuvkami na 400 V. Ve
výběrovém řízení předložila nejvýhodnější
nabídku firma VELINVESTIK z Němčic
nad Hanou, finanční objem činí 716 tisíc
korun,“ dodal Fišer.
-jgUšetřené finance na chodníky
Městu Prostějovu se letos podařilo
ušetřit finance za likvidaci komunálního
odpadu.
„Úspora vznikla zejména tím, že se více
třídilo, za což patří občanům Prostějova
velké poděkování. Město doplácí na likvidaci komunálního odpadu ročně přes dvacet milionů korun. Každá ušetřená koruna
přijde vhod, a my jsme uspořenou částku
využili v další potřebné oblasti. Rozhodli
jsme o přesunu těchto financí ve výši 1,5
milionu korun na opravu komunikací a

chodníků. Jedná se především o opravu
komunikace na ul. Krapkova (600.000 Kč),
vybudování dalších nájezdů na chodníky
pro vozíčkáře (500.000 Kč), potřebnou
výměnu dopravního značení (200.000 Kč)
a opravu kanalizačních vpustí. Předpokládáme, že rekonstrukční práce proběhnou
ještě v letošním roce,“ vysvětlil první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
-jgUspořené finance
za stavební zakázky
Rada města Prostějova vzala na vědomí
výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky „Cyklostezka - biokoridor Hloučela v
Prostějově,“ do kterého se přihlásilo 19
uchazečů. „Nejvhodnější nabídku předložila společnost Strabag ve výši 6,5 milionu korun, přičemž v zadávacím řízení se
plánoval rozpočet 7,5 milionu korun. V
případě veřejné zakázky „Úprava rybníka,
Prostějov - Drozdovice,“ do níž předložilo nabídku šest podnikatelských subjektů,
město počítalo s vyjednávací cenou 5,2
milionu korun. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost Skanska ve výši
3,27 milionu korun. Úspora finančních
prostředků tak činí bezmála 2 miliony
korun,“ pochválil výsledky náměstek primátora Zdeněk Fišer.
-jg-

UPOZORNĚNÍ
Informační služba Magistrátu
města Prostějova i cestovní kancelář
FTL zůstávají z důvodu rekonstrukce
radnice zatím nadále v prostorách
zámku na Pernštýnském náměstí. O
přesunu zpět do budovy magistrátu na
náměstí T.G.Masaryka budou občané
informováni prostřednictvím tisku a
webových stránek města www.prostejov.eu
Děkujeme za pochopení

31. října 2012
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Odhalení maleb na hradbách ve Školní ulici
pěší a řadu opravených domů s obchůdky.
Minulost už toho moc nepřipomínalo. S největší pravděpodobností si jen málokdo kladl
otázky typu: Co je to za zeď? Proč se ulice jmenuje Školní, když tady žádná škola není? Proč
jsou domy jen po jedné straně? Co stálo na místě parkoviště dříve? A kdo tu předtím bydlel?,“
vysvětluje pohnutky, které vedly k projektu maleb na hradbách, Josef Dekastello.
Odpovědi na všechny otázky by dali pouze
místní a ti dříve narození. Pravdou však je, že
Školní ulice byla kdysi poměrně hustě obydlená
ulice, která tvořila asi polovinu židovské čtvrti.
„Okrašlovací spolek města Prostějova
proto přišel s námětem připomenout návštěvníkům města i místním občanům
něco z historie této, před druhou světovou
válkou převážně židovské, části města.
Zapomenout přitom nemůžeme ani na
bývalé spoluobčany, kteří zde před lety žili
O projektu maleb
a významnou měrou se zasloužili o hospona hradbách
dářský rozvoj města. Proto jsme se do proPřed časem přišel člen prostějovského jektu pustili a po celé řadě peripetií myslím
Okrašlovacího spolku, pan Josef Dekastello, se
záměrem oživit zašlou slávu židovské historie
našeho města zvaného také Hanácký Jeruzalém. Židovské domy, které musely být ve Školní
ulici na začátku sedmdesátých let strženy, ožívají ve své autentické podobě díky malbám na
hradbách. Tento projekt byl představen také
v rámci loňského Dne pro Izrael v Prostějově.
„Základní otázka, kterou jsme si na začátku práce položili, zněla: Proč se zabývat tím,
co už není? Pokud návštěvník Prostějova přišel na Školní ulici, našel zde ještě do nedávna
jen zčásti omítnutou zeď, parkoviště, podélně
trasovanou cyklostezku, úzký záhonek, vozovku pro zásobování, drobný chodník pro
Ve středu 10. října 2012 byly slavnostně
odhaleny malby na hradbách ve Školní ulici.
Kulturní program předvedli protagonisté divadla POINT v altánku ve Smetanových sadech.
„Vybrali jsme pár židovských vtipů, jednu povídku, to celé proloženo klezmerovou hudbou.
Oblečení jsme zvolili samozřejmě stylové,“ přiblížil vystoupení principál divadla POINT Aleš
Procházka. Poté se účastníci přesunuli přímo
k hradbám ve Školní ulici, aby na vlastní oči
zhlédli, jak se Tomáši Vincencovi a jeho spolupracovníkům podařilo realizovat celý výtvarný
záměr. „Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
o uskutečnění tohoto přínosného projektu zasloužili, a dovolím si vyjádřit jedno přání, aby
se nám podařilo realizovat malby i na dalších
částech omítnutých hradeb,“ uvedla Milada
Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku.

INZERCE

úspěšně dokončili. Tedy přesněji dokončili středcích,“ dodává k projektu Milada Soprvní etapu. Rádi bychom totiž pokračo- kolová, předsedkyně Okrašlovacího spolvali tak, aby se malby postupně objevily na ku města Prostějova.
všech částech omítnutých hradeb. Záležet
Mgr. Jana Gáborová,
bude na památkářích a na finančních promluvčí Magistrátu města Prostějova
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Město Prostějov chce pokračovat v zahraniční spolupráci
Rada města Prostějova uložila vedoucí Odboru kancelář primátora
Jaroslavě Tatarkovičové organizačně zajistit jednání se zástupci slo-

Ministerstvo životního prostředí
doporučuje občanům a podnikatelům
odkládat rizikové alkoholické nápoje
na sběrných místech v obcích.
V Prostějově je takové místo zřízeno
na Odpadovém centru .A.S.A., sběrné
dvory alkohol přijímat nebudou.
Odpadové centrum je umístěno
v sídle společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. v areálu „bývalé Vitany“ na

venských Vysokých Tater a polské
Šródy.
„Jako velmi efektivní se v minulosti ukázala spolupráce například s polskou Šródou.
V jejím rámci se městu Prostějovu podařilo propojit kontakty mezi občanským
sdružením Lipka a obdobným sdružením
v partnerské Šródě. Obě organizace následně uskutečnily několik vzájemných návštěv
festivalů a sportovních akcí. Vyvrcholením
partnerské spolupráce pak bylo pořádání
Mezinárodních sportovních her mládeže, které se v Prostějově uskutečnily v roce
2010. V případě Vysokých Tater bychom
chtěli dále rozvíjet spolupráci zejména na
poli kultury (Wolkrův Prostějov – Wolkrova Polianka) a cestovního ruchu,“ nastiňuje
Tatarkovičová.
Schůzka se zástupci polské Šródy by
se měla uskutečnit ještě do konce letošního roku, se zástupci Vysokých Tater
pak v jarních měsících roku příštího.
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu
města Prostějova

Průmyslové ulici č.1b s otevírací dobou od 6.00 do 15.00 hodin.
Občan může podezřelou lihovinu na
sběrném místě odevzdat zdarma.
Od podnikajících subjektů budou lihoviny přijímány za úplatu.
Společnost .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o.
vystaví potvrzení o předání lihoviny,
jako nebezpečného odpadu, k likvidaci.
-ik-

Úspory energie, dřevěné stavění, moderní
architektura - témata podzimního veletrhu

STAVOTECH – Moderní dům Olomouc

Další již 44. pokračování stavebního
a technického veletrhu STAVOTECH
- Moderní dům Olomouc se uskuteční ve dnech 8. – 10. listopadu 2012 na
olomouckém Výstavišti Flora. Listopadový veletrh STAVOTECH – Moderní
dům je největším podzimním stavebním veletrhem na Moravě, který přináší
bohatou nabídku stavebních materiálů,
výrobků, služeb a technologií. Součástí
veletrhu je řada doprovodných výstav,
konferencí, seminářů a prezentací právě tady mohou stavaři, investoři i
individuální stavebníci najít spoustu
nových myšlenek, nápadů a informací…

Architektura inspiruje

Nosnou částí celého veletrhu STAVOTECH – Moderní dům Olomouc je
prezentace firem ve výstavní části. Přes
100 vystavovatelů představí nabídku
širokého stavebního oboru i interiérového vybavení a nábytku.

Další tradiční součástí veletrhu jsou OLOMOUCKÉ DNY ARCHITEKTURY A
STAVEBNICTVÍ. Jejich program je tradičně bohatý. Architektonická procházka dává
prostor pro prezentace výjimečných staveb
a diskusi s autory projektů k tématům aktuálním nejen v Olomouci.Tradiční a oblíbená
architektonická procházka povede do prostor
Hotelu Ibis Center. V přednáškovém i výstavním bloku představí svou práci architektonický ateliér Atos6, který získal svou stavbou
Pasivní dům OTAZNÍK několik prestižních
ocenění (Grand Prix architektury i E.ON
Energy Globe Award ČR 2012). Slavným
stavbám Prostějova je věnována ucelená
výstava doplněná přednáškou k meziváleční architektuře v Prostějově. Dřevostavby
jsou předmětem architektonických přehlídek Dřevěný dům a Salon dřevostaveb.
Studentské práce představí architektonické
přehlídky Young Architects Award, Diplomové práce studentů fakult architektury a
Dům nové generace.

Topit, svítit, šetřit

Regiony se rozvíjí

Úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie obsáhne specializovaná sekce EKOENERGA ve své
výstavní i přednáškové části. Témata
letošních seminářů a přednášek jsou aktuální trendy v zateplování, průkaz
energetické náročnosti budov, využití
biomasy – trendy a budoucnost, rychle rostoucí dřeviny jako zdroje tepla.

Olomoucký kraj zastřešuje expozici
měst a obcí Olomouckého kraje, která
je součástí přehlídky investičních příležitostí pod názvem RegionInvest. Kromě Olomouckého kraje se zde představí
města Olomouc, Přerov, Prostějov, Litovel a Šternberk. Své místo pro prezentaci
tady mají oceněné obce krajského kola
soutěže Vesnice roku.
Podzimní veletrh STAVOTECH - Moderní dům Olomouc a souběžně probíhající výstavy a prezentační akce jsou
dobrou příležitostí pro konzultaci s odborníky i bohatým zdrojem hodnotných
informací a inspirace. Nenechte si tedy
ujít příležitost a zavítejte na olomoucké Výstaviště Flora 8. - 10. listopadu
mezi 9,00 – 18,00, v sobotu do 17,00
hodin.

Průřez stavebním oborem

Dřevostavby jsou moderní
Aktuální téma dřevěného stavění je
obsahem doprovodné výstavy a konference MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA.
Přednáškový blok představí materiály,
technologie vhodné pro dřevostavby a
jejich realizaci v nízkoenergetickém a
pasivním standardu.
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Zvolení zástupci Prostějova v krajském zastupitelstvu:
Mgr. Alois Mačák,
MBA (ČSSD)

Mgr. Jiří Pospíšil
(ODS)

věk: 48
náměstek hejtmana Olomouckého
kraje
radní města Prostějova
Ing. Václav Šmíd (KSČM)
věk: 59 let
podnikatel, od roku 2010 zastupitel
města Prostějova, od roku 2008 zastupitel kraje - Olomoucký kraj

věk: 46
1. náměstek a radní
města Prostějova
RNDr. Alena Rašková
(ČSSD)

MUDr. Jitka Chalánková
(TOP 09)

věk: 62 let
náměstkyně primátora a radní
města Prostějova

Božena Sekaninová obhájila
senátorský mandát
Novou senátorkou za Prostějovsko a část Přerovska se stala Božena Sekaninová (ČSSD). Do druhého kola postoupila
společně s Jaroslavem Šlamborem (KSČM). O vítězství Boženy Sekaninové rozhodli voliči, kteří jí dali celkem 73,3%
hlasů. Volební účast ve druhém kole v obvodu Prostějov
byla 16,23%.

Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za důvěru a za hlasy, které jste
mi v obou volebních kolech svěřili. Je to pro
mě čest a velký závazek. Budu pokračovat
v tom, co vnímám jako hlavní smysl působení senátora – tedy pomoc lidem, ať už formou
oprav špatných zákonů, nebo konkrétními,
individuálními kroky.
Nemohu a ani nechci Vaši důvěru zklamat.
Proto bych Vám nyní ráda veřejně slíbila, že
se stejně jako doposud budu věnovat práci
senátorky na 100%. Slibuji Vám také, že udělám vše proto, aby Senát plnil svou funkci.
Zasadím se o to, aby tento zákonodárný sbor
tvořil a schvaloval výhradně dobré zákony,
které budou sloužit rozvoji naší země a jejím
občanům. V neposlední řadě Vám pak slibuji,
že mezi mnou a Vámi, ani v tomto volebním

období nevznikne zeď. Stále budete mít u mě
dveře otevřené. Chci slyšet Vaše podněty a připomínky a byla bych moc ráda, kdybychom
společně dokázali v Senátu zorganizovat podobné akce na podporu našeho regionu, jako
v minulém volebním období.
Dnešní doba není jednoduchá a mnozí
z Vás se potýkají s problémy, se kterými se
v životě nesetkali. Nemohu Vám slíbit, že dokážu zařídit vše jako mávnutím kouzelného
proutku. Mohu Vám však slíbit, že udělám vše,
co je v mých silách, aby byl náš region lepším
místem pro život.
Vážení spoluobčané,
chci znovu zopakovat, že si Vaší důvěry
nesmírně vážím a slibuji Vám, že ji nezklamu.
Božena Sekaninová
senátorka za volební obvod č. 62 Prostějov

Jestli dovolíte,
rád bych využil příležitosti a poděkoval všem, kteří mě
svým hlasem podpořili, ať byla jejich
motivace jakákoli.
Oceňuji zejména jejich odvahu a odolnost nepodlehnout
neskutečnému,
všestranně vedenému marketinkovému tlaku.
Zároveň chci poděkovat i vítězce, paní Boženě
Sekaninové. Voliči vyjádřili své preference jasně, diskuse na téma „coby-kdyby“ nemá smysl. Nehodlám se snížit k tomu, abych hodnotu
vítězství soupeře rozmělňoval obhajobou své
porážky.
Nabízí se otázka, zda nelituji, že jsem se
pustil do náročného boje o senát. Odpovídám rovnou:
Ne, to v žádném případě. Byla to výzva,
která měla racionální základ v tom, že jsem
vnímal své okolí, které téměř unisono vyjadřovalo nespokojenost se současným vývojem
společnosti. Nabízel jsem být jejich hlasem,
nekompromisním, slyšitelným obhájcem a
prosazovatelem zájmů těchto frustrovaných lidí.

Frustovaných z toho, jak s nimi současní mocní
zacházejí, že žijí v nejistotě a očekávání, že bude
hůř. Výsledek je ten, že ve své většině zůstali, bohužel, doma. Čtyři z pěti k volbám nešli. Jinými
slovy: buď není tak zle, nebo o žádnou pomoc
nestojí. V každém případě jsou to nevoliči, kteří
podstatným způsobem určili výsledek voleb.
Jinak jsem bohatší o zkušenost, kterou již s určitostí v tomto životě nevyužiji.
Jak se tedy bude dále odvíjet moje politická
angažovanost?
Na to je poměrně jednoduchá odpověď.
Zbývají dva roky z mandátu zastupitele. Dokončím je a potom se uvidí – ale s největší pravděpodobností již dále kandidovat nikam nebudu.
Podle ministra Drábka jsem sice pořád ještě
mladík, ale obávám se, že mé okolí může být
jiného názoru. Soudnost jsem prozatím, díky
Bohu, neztratil.
Zároveň děkuji za možnost obrátit se na čtenáře Radničních listů. Přeji si, aby vítězná strana
krajských a senátních voleb splnila očekávání zejména těch, kteří ji dali svůj hlas, mj. i na základě
toho, co zaznělo ve volební kampani. Považuji to
za závazný veřejný příslib. Všem lidem našeho regionu, včetně Přerovska a Kojetínska, bez rozdílu
politických preferencí, pak přeji pevné zdraví a
spokojený, důstojný život.
Jaroslav Šlambor

věk: 55
poslankyně a dětská lékařka

INZERCE

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV/HDEE
POJĎTE SE BÁT S ANGLIČTINOU
Prostějov/pk - Už v pořadí čtvrtá Halloweenská party s Angličtinou pro děti Prostějov/Helen Doron Early English klepe na
dveře! Tento rok jsou vlastně v plánu hned
tři a v sesterské rakouské Angličtině pro děti
ještě jednou tolik.
„Každoročně je to jedna z nejhezčích akcí
angličtiny. Dílem díky barevnosti podzimu a
Halloweenské party samé, dílem díky spoustě
legrace, která je nasnadě, a samozřejmě nesmíme zapomenout na trošku tajemna, která s
Halloweenem úzce souvisí,“ svěřuje se pořadatelka akce Eva Šmídová, manažerka Angličtiny
pro děti Prostějov.
Inspirací pro letošní halloweenské kostýmy v
Angličtině pro děti jsou hrdinové pohádek, filmů
a večerníčků pro děti. Mladší děti se mohou těšit
na klasický workshop, kde se budou vyrábět a
zdobit halloweenské artefakty, proběhne soutěž
o nejdivočejší halloweenský tanec a nejbláznivější
masku. Starší studenti se mohou těšit na Reading

and DVD story time. V Prostějově se Halloween koná v pátek 2. 11. od 16 do 18 hodin. Na
spadnutí je tento rok také drnovická Halloween
party o den dříve.
V rakouské Angličtině pro děti se budou
konat tři regionální Halloweenské party, z
nichž dvě z nich budou premiérové a budou
předcházet těm českým. V tradicionalistickém
a katolickém Rakousku se Halloween moc
neslaví a je velmi často brán s velkou rezervou.
Angličtina pro děti chce tento krásný a magický svátek představit v kreativním a veskrze pozitivním světle. Předchozí české ročníky
Halloweenu byly veselé, trošku tajemné a magické, ale hlavně byly příležitostí pro neformální setkání dětí, rodičů a lektorů a pro spoustu
legrace. Překvapením tohoto roku bude určitě
„TREAT“, kterým by měl být oranžovo-žlutý
„pumpkin pie“! TRICK or TREAT!
Více informací hledejte na
www.anglictinaprodetiprostejov.cz
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CHARITATIVNÍ AKCE STODVOJKY „FOTBÁLEK 2012“
Fotbalové hřiště v Kostelci na Hané
se dne 2. října 2012 stalo hlavním dějištěm čtvrtého ročníku charitativní
akce s názvem „FOTBÁLEK“ pořádané příslušníky 102. průzkumného
praporu generála Karla Palečka z Prostějova.
Do turnaje v malé kopané se zapojilo, v tomto případě šťastných třináct
družstev, mezi kterými nechyběly
týmy domácích z řad jednotek útvaru. Za hostující na trávník nastoupila
v plné síle družstva prostějovského
Územního odboru policie ČR, Jednoty
Čs. obce legionářské, opavského 532.
praporu EB, olomouckého Zpravodajského odboru Velitelství společných
sil a prostějovské Vojenské policie. Na
slavnostním zahájení charitativní akce
ocenil úsilí organizátorů primátor
města Prostějova Miroslav Pišťák: „Vážím si těch, kteří v dnešní nelehké době
zorganizují charitativní projekt a chtějí
pomoci těm, kteří naši pomoc opravdu

potřebují.“ Velitel útvaru podplukovník René Sabela dále poděkoval všem
hostům, vojákům i rodinným příslušníkům, že podpořili dobročinný účel
finančním příspěvkem a účastníkům
fotbálku popřál hodně úspěchů. Ačkoliv ve sportovním klání nešlo o vítěze,
tak družstva fotbalistů v utkání doslova neznala bratra. Celkové první místo
obsadil tým 1. průzkumné roty 102.
průzkumného praporu.
„Fotbálek“ byl však pouze vyvrcholením finanční sbírky, jejichž příjemcem
jsou děti, jak bylo i v minulosti. Například v loňském roce vojáci věnovali
Dětskému domovu v Plumlově sportovní vybavení za bezmála třicet tisíc.
Tento rok se průzkumníci ze stodvojky
rozhodli věnovat celý výtěžek charitativní akce dětskému oddělení prostějovské
nemocnice. Vzhledem k širokému zájmu a podpoře zářila na symbolickém
dárkovém šeku skoro baťovská částka
29 000 Kč, na které se podíleli nejen pří-

slušníci útvaru, ale i pan primátor města Prostějova Miroslav Pišťák, Územní
odbor policie České Republiky z Prostějova, Jednota Čs. obce legionářské,
Vojenská policie z Prostějova, 53. brigáda průzkumu a elektronického boje
Heliodora Píky spolu s 532. praporem
elektronického boje z Opavy a Odbor
zpravodajství Velitelství společných sil z
Olomouce.
„Peníze ve zdravotnictví neustále chybí. Díky vám můžeme na dětské oddělení
zakoupit speciální dětský kočárek pro naši
malou pacientku a také přístroj na měření hladiny kyslíku pro Kristiánka, který
Tradice pořádání charitativních akcí
u 102. průzkumného praporu sahá do
roku 2009. Hlavní myšlenkou všech
projektů byla podpora dětí. Historicky
první charitativní akcí byl „Kutuzovův
pochod“ jehož cílem bylo překonat pěším přesunem vzdálenost z Prostějova
do Slavkova. Výtěžek finanční sbírky
byl věnován Fondu ohrožených dětí
Klokánek a Dětskému domovu Plumlov.
V roce 2010 se příslušníci stodvojky rozhodli uspořádat akci s názvem „24 hodin
na kole“. Družstva vybavená jízdním kolem soutěžila po celých 24 hodin v počtu
ujetých kilometrů. Výtěžek byl rozdělen
mezi Dětský domov v Plumlově a dětské
oddělení prostějovské nemocnice. V roce
2011 byla charitativní akce „Pochod za

je již stálým pacientem našeho oddělení.
Ve dne je běžným chlapcem, který chodí
do první třídy, běhá a hraje si s ostatními dětmi. V noci však díky vrozené vadě
musí být napojen na složitý respirační
přístroj, který udržuje jeho základní životní funkce,“ uvedl v závěru charitativní
akce primář dětského oddělení MUDr.
Josef Tenora při předání dárkového šeku
a dodal: „Jménem Kristiánka vám všem
děkujeme.“
Autor: por. Mgr. Kateřina Ramil,
102. průzkumný prapor
Foto: rtm. Bc. Karel Klváček,
102. průzkumný prapor
dětským úsměvem“ ojedinělá tím, že probíhala na dvou kontinentech. V České
republice a v Afghánistánu, kde působili
příslušníci 102. pzpr v rámci 8. jednotky
PRT. Do projektu byly dále zapojeny i
„stonožkové“ školy z celé České republiky. Společným úsilím se chůzí podařilo
téměř dvakrát překonat 4544 kilometrů, což byla vzdálenost mezi afghánskou základnou Shank a posádkou
Prostějov. Finanční sbírka z ročníku
2011 byla věnována Dětskému domovu
v Plumlově. Letošní ročník byl věnován
sportu a výtěžek charitativní akce „Fotbálek“ putoval na nákup speciálních
zařízení ve prospěch stálého pacienta
dětského oddělení prostějovské nemocnice Kristiánka.
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Chovatelská stanice

Hodinářství Skoumal vás zve
na seznámení s hodinkami SEIKO
a jejich druhy bezbateriového
pohonu: KINETIC, SOLAR, AUTOMAT

Dne 9. øíjna 2012 se nám narodila

AKCE LISTOPAD

INZERCE

štìòátka amerického
kokršpanìla s PP,
barva èerná a èerná s pálením.

K odbìru prosinec 2012.
V pøípadì Vašeho zájmu nás kontaktujte.

+420 777 321 629
E-mail: info@amarko-peroma.cz

www.amarko-peroma.cz

SLEVA 10%
HODINKY SEIKO - SKVĚLÝ DÁREK PRO VAŠE BLÍZKÉ
Při výměně baterií provádíme
zkoušku vodotěsnosti
Opravy hodinek a hodin

Zbyněk Skoumal
E. Husserla 6, Prostějov
telefon: 777 169 101

Aktuá
Aktuálně
álně
ě

Informace

Školství
a sociální oblast

Kaleidoskop
informací

Volný čas

Sport
Strana 9

ZA ZDRAVÍM NEMUSÍTE JEZDIT DALEKO
Zdravé město Prostějov navázalo spolupráci s nedalekými lázněmi
Skalka. Nejbližší společnou akcí bude
výšlap s holemi, zvaný nordic walking,
kdy se budou mít účastníci možnost
seznámit s krásným okolím této nedaleké obce. Postupně Vám v Radničních
listech přineseme v malém seriálu informace o historii i současnosti této léčebné lokality dosažitelné v létě třeba i
prostřednictvím cyklostezky.
Léčivý pramen vyvěrá ve Skalce již
staletí, první známá písemná zmínka
pochází z 16. století v knize „O vodách
hojitelných neb Teplicích moravských“.
Dlouhá léta, zde pramen jen samovolně vytékal až do roku 1928, kdy se jej
rozhodl prostějovský občan pan Vilém
Sonnevend využít a postavit ve Skalce očistné lázně s koupalištěm, které by
sloužily obyvatelům ze širokého okolí.
Nejprve vykoupil od obce rybník a pozemky, nechal zavézt bažiny a zpracování

plánů zadal staviteli z Prostějova panu
Jaroslavu Stárkovi, který navrhl přízemní
budovu sestávající z restaurace, letního
tanečního sálu a vanových koupelí. Na
konci roku 1929 byla stavba dokončena.
Lázně byly nejprve napájeny ze dvou přirozených vývěrů z pramene Jan a Julinka.
A jak je patrné z dochovaných dobových
fotografií, byly lázně i koupaliště hojně
navštěvované.
V roce 1930 byla přistavěna ještě jednopatrová budova s letními byty pro
hosty.
Bohužel doba nebyla lehká, jak zmiňuje pan Sonnevend ve své rodinné
kronice:
„Věnoval jsem tomuto
podniku moc času a peněz a dnes, kdy
počal upadat obchod i průmysl a v roce
1934, kdy dostupuje krise tato nejvyšší
výše, … mám mnoho starostí o živobytí a nevím sám, jak vše skončí. “, což se
bohužel naplnilo a lázně musely změnit
majitele. Tím byl od roku 1936 Akciový

Nordic walking v listopadu
Tentokrát pořádáme vycházku v nedaleké obci Skalka, a to po nově značené turistické trase (půjdeme po červené 3 km – viz. mapa níže). Výšlap
se uskuteční ve čtvrtek 8. 11. 2012 od
15:00 hod, sraz u lázní. Zájemci z Prostějova mohou využít přímý autobusový spoj z Prostějova v 10:15 (ve Skalce
v 10:33) a zajít si na proceduru či na

oběd do restaurace, nebo mohou přijet
z Prostějova autobusem v 13:40 (s přestupem v Čelčicích ve 14:15). Ve Skalce
budete v 14:19 hod. Zpět pak jede přímý autobusový spoj v 18:57, dojezd do
Prostějova v 19:16.
Ti, kteří mají vlastní hole, nechť si je
vezmou s sebou. Jinak je možné si hole
zamluvit na tel. č. 582 384 667.
-red-

Sezona v plném provozu, v popředí rybník, v pozadí koupaliště se šatnami.
pivovar Prostějov, který lázeňské i ubytovací prostory zvelebil a velmi se věnoval
geologickému a léčebnému průzkumu
minerálních pramenů ve Skalce. Od roku
1938 začal spolupracovat s docentem Dr.
Ed. Schnabelem, předním českým geologem, který na základě svých průzkumů
určil 2 místa pro vrty, které provedla firma Sikmund Lutín, a to první do hlouby 80 m a druhý do hloubky 10 metrů.
Tyto prameny byly později pojmenovány
Svatopluk a Cyril a Metoděj. Z těchto
nových i původních pramenů, posílal
Dr. Schnabel vodu na interní oddělení
INZERCE

kliniky v Brně (jednou týdně asi 100 litrů
minerální vody), kde klinické zkoušení
prováděl přednosta interní kliniky prof.
Dr. Sieber. A jak Dr. Schnabel píše ve
svých zprávách: „Tyto novější úřední šetření potvrdily skvěle léčivou moc těchto
vzácných přírodních zdrojů”.
Prameny Svatopluk, Julinka, Metoděj
a Jan byly prohlášeny za přírodní sirné
léčivé zdroje výměrem Zemského úřadu
v Brně ze dne 10. ledna 1941.
Příště: Lázně dnes
Autor: Jana Gáborová
a Miloslava Šálková
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Průmyslová zóna - III
Ve třetím díle informací o průmyslové zóně se zaměříme na její budoucnost a další rozvoj

Budoucnost a možnosti
dalších rozvojových ploch
Na město Prostějov se v současné době obrací
řada investorů, jak místních již tradičních subjektů,
tak zájemců, kteří si vybrali Prostějov pro rozšíření
své působnosti podnikání a rozvoje podnikatelské
činnosti. Ve vlastnictví města jsou volné pouze
pozemky ve východní části sektoru G, u kterých je
možnost dostupnosti technické infrastruktury z I.
části sektoru G (nutno inženýrské sítě dobudovat a
prodloužit komunikaci). Jedná se o pozemky neuceleného a nevhodného tvaru. O možných dalších
výkupech navazujících pozemků v této části průmyslové zóny rozhoduje vedení města.

Porada vedení schválila pořízení Prověřovací studie rozvojových ploch pro podnikatelské
aktivity na území města Prostějova, na které aktivně spolupracoval Odbor rozvoje investic magistrátu a oddělení územního plánování Stavebního úřadu. Studie byla zpracována v období 07
– 09/2012, během kterého proběhly 4 výrobní
výbory a byla projednána se správci inženýrských sítí a s dopravním inženýrem. Tato studie
posuzuje 20 jednotlivých lokalit pro výrobní
aktivity z několika hledisek, např. z hlediska finanční náročnosti na jejich přípravu. Lokality
jsou popsány z pohledu návaznosti na okolní
území (identifikaci), zatížení územními limity,
zemědělského půdního fondu, vazeb a požaLokalita za Olomouckou ulicí

10

davků na dopravní a technickou infrastrukturu
včetně odhadu výše podmíněných investic, majetkoprávních vztahů, SWOT analýzy. Studie
bude předána Odboru strategického rozvoje
Krajského úřadu Olomouckého kraje, který
bude připravovat aktualizaci Zásad územního
rozvoje Olomouckého kraje a Územní studii
pro rozvojové lokality pro podnikání v kraji. Výstupy studie budou kromě těchto dokumentací
aplikovány i do návrhu územního plánu.
Dále bude studie podkladem pro další
rozhodování představitelů města týkající
se výkupu pozemků, investičních příprav a
možnosti umisťování dalších potenciálních
investorů. Do prostějovské průmyslové zóny

PROVĚŘOVACÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH PLOCH
PRO PODNIKATELSKÉ AKTIVITY

Lokalita u bývalého
Oděvního podniku

13

19
Lokalita u hlavního
vlakového nádraží

20

9

Lokalita u areálu
fy. Moragro

12

8
11

Průmyslová zóna "A,B,C"

14
Lokalita u Školního statku

Sektor "G"

18

Lokalita pod areálem železáren

1

4

15
Malá průmyslová zóna Brněnská

Velká průmyslová
zóna u letiště

5
7
6

16
17

INZERCE

Obèanské sdružení

Veøejná lyžaøská škola Prostìjov
oznamuje zájemcùm o výcvik,
že pøihlášky je možné vyzvednout

již od 5. listopadu 2012
v Cestovní kanceláøi Hellas Tour,
Netušilova è.1 v Prostìjovì.
Poèet pøihlášek /lyže nebo snowboard/ je letos omezen!

Podrobné informace: tel. 582 343 117

chce vedení města získat především společnosti, které zaměstnají co nejvíce pracovníků.
V případě zájmu více žadatelů o stejnou plochu rozhoduje počet nově vytvořených pracovních míst a vliv podnikatelského záměru
na kvalitu života ve městě (hluk, prašnost, dopravní zatížení atd.). Vzhledem k nákladům
na vynětí ZPF nelze očekávat, že záměrem investorů bude zastavět plochu, která by nebyla
účelně využita. Záměrem města je vytvořit
vhodné podmínky pro podnikání jak velkých firem, tak připravit prostor pro rozvoj
podnikání drobných živnostníků. K plnění
této strategie by měla přispět výše uvedená
studie.
-ORI-
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PAN PRIMÁTOR SE PSY OSOBNĚ…

bu, protože jde o neziskové občanské
sdružení, je závislá na sponzorech. Jen
díky nim můžeme fungovat.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
městu Prostějovu za poskytnutou nevratnou dotaci v tomto roce, která bude
využita na činnost našeho klubu. Rovněž děkujeme Olomouckému kraji za
finanční příspěvek na jednodenní poznávací zájezd.
Výbor Klubu stomiků, o.s. Prostějov

Centrum stavebních prací - CESTAP s.r.o.
Fanderlíkova 56, Prostìjov 79601

info@cestap.eu

Tel: 777 94 20 21
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Klub stomiků je dobrovolné sdružení
nositelů stomií (tzn. v důsledku onemocnění vytvořený vývod dutého orgánu na povrch těla). Jde o tlusté nebo
tenké střevo či močové ústrojí.
Klub byl založen v roce 1992 za pomoci
tehdejšího vedení chirurgického oddělení prostějovské nemocnice. V září tohoto
roku oslavíme 20 let činnosti klubu.
Posláním je pomáhat stomikům zvládat novou životní situaci. Činnost klu-

slavském areálu se uskuteční opět v měsíci září, pro příští rok to budou výstavy
dvě, v jednom víkendu, výstava speciální
a opět výstava klubová. Kdo jste letos propásli a nestihli nebo snad nedopatřením
zapomněli, nenechejte si ujít akce příští,
opět se na vás všechny budou těšit příjemní lidé, krásní psi a úžasná kynologická
atmosféra, která je především pastevcům
vlastní. Všechny novinky a nadcházející
plánované akce najdete vždy s dostatečným
časovým předstihem na klubovém webu:
http://kraop.wz.cz/.

A

20 let Klubu stomiků Prostějov

nakoupil sám klub, ale drobné dary a pozornosti pejskům a jejich majitelům, ty
se odvíjejí při každé podobné akci pouze
na ochotě sponzorů.
Ačkoliv se tato kynologická akce konala
mimo okres Prostějov, sponzoringu se ujaly i mnohé prostějovské firmy, namátkou:
JH Reality, Sida Prostějov, fa pana Wágnera, která působí rovněž v Prostějově a mnohé další, za což jim patří velký dík.
Pro příští rok čeká Klub KRaAOP několik podobných akcí, první se uskuteční
v měsíci červnu v Rokycanech a ve zbraINZERCE
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tor Miroslav Pišťák osobně předal, získala
fenečka ze třídy dorostu, Aischa Vran-Debar, která žije se svými majiteli v Olomouci
a pochází z chovatelské stanice v našem
okrese, z Vranovic.
Další vzácnou návštěvou, která kynologickou akci navštívila, byla paní JUDr.
Taťána Hyndrichová s manželem, která
spolu s panem primátorem Miroslavem
Pišťákem a s panem rozhodčím Iuzou Beradzem převzala od Klubu KRaAOP památeční plakety, aby jim byly do budoucna
památkou a pokud možno milou vzpomínkou, na nevšedně strávený den.
Mezi nejkrásnější psy celé výstavy,
které vybral pan rozhodčí z Gruzie, patřili
především jihoruští ovčáci, které přivezla
vystavit a předvést paní Natalija Starodubceva z Litvy a pochopitelně fenka kavkazského pasteveckého psa, Fantasia Ksiezyc
Pamiru, která byla poprvé vystavená ve
třídě čestné, Fantasia, která žije se svými
majiteli přímo v Prostějově.
Odpolední Celostátní pracovní přebory
se, jako již tradičně, nesly především v duchu „Lištiček“, kavkazských pasteveckých
psů, pocházejících z této renomované
chovatelské stanice. Dva jedinci, kteří nenesou název této chovatelské stanice, jsou
však opět přímými potomky psů, působících v chovatelské stanici Lištička, stanici
s nejdelší historií v chovu kavkazských
pasteveckých psů v České republice a opět
prokázali svá nepřekonatelná pracovní nasazení v obranách a v práci s figurantem
a po právu jim vítězství, v těch nejtěžších
stupních obtížnosti náleží.
Všechna vítězství, ať už v soutěžích
výstavních nebo v soutěžích pracovních,
byla náležitě odměněna. Poháry zajistil a

NS

V neděli, dne 9. 9. 2012 proběhla v kynologickém areálu MSKS ve Zbraslavi u
Brna kynologická akce Klubu kavkazských
pasteveckých psů.
Jednalo se v pořadí již o XII. samostatnou klubovou výstavu KRaAOP, přístupnou
kavkazským pasteveckým psům,
středoasijským pasteveckým psům, jihoruským ovčákům a moskevským strážním psům. V odpoledních hodinách pak
proběhly soutěže, v rámci těchto plemen,
a to soutěže: O nejlepší hlavu, O nejlepší
pohyb, O nejlepší chovatelskou skupinu,
O nejlepšího plemeníka, O Nejlepší pár a
soutěž Dítě a pes.
Vyvrcholením celého dne se staly, již
v pořadí 6. celostátní přebory, v nichž se
utkali nejlepší jedinci plemene kavkazský
pastevecký pes, celkem v pěti stupních obtížnosti.
Pro tento rok připravil výbor Klubu
KRaAOP pro všechny zúčastněné malé
překvapení a vypsal soutěž, v historii klubu
úplně první, a to soutěž na počest primátora statutárního města Prostějova pana
Miroslava Pišťáka.
Pan primátor nejen převzal osobní záštitu nad celým klubovým dnem, ale všem
vystavujícím, soutěžícím i návštěvníkům
bylo velkou ctí, ho mezi sebou osobně
přivítat. Výbor klubu si velmi cení jeho
nesmírné ochoty a vstřícnosti, prvního příjemného a laskavého přijetí předsedkyně
klubu a děkuje mu za všechen čas, který
věnoval, dnes již svým kynologickým přátelům. Předsedkyni klubu předal pan primátor Miroslav Pišťák osobní sponzorský
dar, za který mu výbor KRaAOP, jménem
celého klubu, srdečně děkuje.
„Cenu primátora, kterou pan primá-
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Døevostavby na klíè vè. základové desky

Katalog døevostaveb zasíláme zdarma!
Pro katalog zašlete SMS na 777 942021 ve tvaru:
KATALOG R JMÉNO, ADRESA, PSÈ
Skauti a skautky ze střediska Děti přírody Prostějov děkují Radě a Zastupitelstvu města Prostějova za schválení náhradních prostor pro klubovnu na ulici Bohumíra Šmerala.

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ
MĚSTA PROSTĚJOV V ROCE 2012
Měsíc listopad
1. 11. blok č. 30
Bulharská, Bulharská – vnitroblok, Dr. Horáka (Určická – Bulharská), Drozdovice (Na
Hrázi – Určická), Drozdovice – vnitroblok, Okružní (Brněnská – Určická), St. Manharda
(Bulharská – Určická), Waitova, Waitova – vnitroblok, Drozdovice zastávka (BUS)
6. 11. blok č. 4
Melantrichova, E. Králíka, Polská, Ruská, Dělnická, Březinova, Dykova, průchod
Floriánským nám. – Dykova (Starorežná)

www.cestap.eu
Pøijïte na veletrh moravská døevostavba v
Olomouci ve dne 8 - 10.11. 2012 a získejte
Kuchyòskou linku ZDARMA

Aktuálně

Informace

Školství
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7. ročník branně-vlastivědné soutěže
Ve čtvrtek 20. září 2012 se ve spor- různé druhy zbraní a zahráli si míčové hry.
Nejlepší tři družstva z každé kategorie
tovním areálu ZŠ Dr. Horáka konal již
7. ročník branně-vlastivědné soutěže, byla odměněna medailemi a diplomem.
který je určen pro žáky 2.-5. tříd prostě- Putovní pohár získala ZŠ a MŠ Jana Žejovských základních škol. Soutěž slavnostně zahájila náměstkyně primátora
Ivana Hemerková.
Hlavním partnerem soutěže je 102.
průzkumný prapor generála Karla Palečka, který ji zabezpečuje logisticky i
organizačně. Soutěž by rovněž nemohla
proběhnout bez Hasičského záchranného sboru, Městské policie Prostějov,
Střední zdravotnické školy Prostějov,
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Muzea Prostějovska
v Prostějově.
Soutěžící byli jako každoročně rozděleni do čtyřčlenných družstev podle
věkových kategorií a opět plnili úkoly na devíti stanovištích, např. museli odpovídat na ne vždy jednoduché
otázky ze zdravovědy, vlastivědy, dopravně-bezpečnostní problematiky,
ukázat, jak umí pracovat s busolou,
zda umí správně pracovat s mapou,
museli na čas zvládnout dvě překážkové dráhy, nejvíce je asi potrápil hod
granátem na cíl a nakonec je čekala
Kimova hra.
Součástí soutěže byl i doprovodný program, ve kterém si mohli všichni vyzkoušet

Vymáhání poplatku za komunální odpad
Každoročně se zvyšuje počet osob,
které ve splatnosti nezaplatí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
přestože tato povinnost vyplývá přímo
z obecně závazné vyhlášky, která je vydána v souladu se zákonem. V případě
nezaplacení poplatku ve lhůtě splatnosti je poplatek vyměřen platebním výměrem, který má formu rozhodnutí a je
doručován do vlastních rukou. Pokud
i přesto nedojde k zaplacení, Finanční odbor Magistrátu města Prostějova
předá dlužníka na exekuci.

Pokud si občan není jist, zda má poplatek za popelnice řádně uhrazen, je
možné tuto skutečnost ověřit přímo na
Finančním odboru (hlavní vchod do
radnice, přízemí, první dveře vlevo).
Může zde také na požádání zjistit, zda
nemá nějakou jinou pohledávku vůči
městu Prostějovu. Vedoucí oddělení
poplatků a plateb Miluše Šafandová
věří, že této možnosti využije co nejvíce
občanů: „Stále je možné dluh dobrovolně uhradit. Proto doufám, že se přijde
informovat, a případně zaplatí co nejvíce dlužníků, abychom počet exekucí
omezili na minimum.“
-FO-

Zábory veřejného prostranství
ve městě Prostějově
Stále více přibývá počet občanů, kteří užívají veřejné prostranství pro účely
např. umístění reklamních panelů, umístění lešení, skládek materiálu, umístění
kontejnerů, provádění oprav domů a dalších bez povolení. Přitom je povinností každého, kdo tímto způsobem užívá
veřejné prostranství, si vyřídit příslušné
povolení buďto na Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova, pokud se jedná o zábor na pozemních komunikacích,
nebo na Odboru správy a údržby majet-

V souvislosti s plánovanou realizací
zakázky „Sdružené větrání a klimatizace a sádrokartonová přepážka v
budově Magistrátu města Prostějova,
Křížkovského 36/7, Prostějov“, bude
uzavřeno pracoviště oddělení voz-

ku města Magistrátu města Prostějova
v případě záboru na zeleni.
Tímto vyřízeným povolením však nekončí povinnost vůči úřadu. Dle obecně
závazné vyhlášky, která je vydána v souladu se zákonem, je každý povinen ohlásit tuto skutečnost na Finančním odboru
Magistrátu města Prostějova a současně
zaplatit i místní poplatek za tyto zábory
buď hotově na pokladně Magistrátu města Prostějova, nebo poštovní poukázkou
či bezhotovostním převodem.
-FO-

idel Odboru dopravy Magistrátu
města Prostějova (přízemí budovy
Křížkovského 36/7), a to v pátek
16.11.2012. Provoz ostatních oddělení
odboru dopravy zůstane bez omezení.
Děkujeme za pochopení

lezného, která získala celkem 470 bodů,
Odměnou všem organizátorům byly
na druhém místě ZŠ a MŠ Palacká (468 úsměvy všech spokojených dětí.
bodů) a na třetím ZŠ E. Valenty (463
Doufáme, že v roce 2013 proběhne již
bodů).
8. ročník soutěže.
-js-

INZERCE

ASTORIE a. s. – Společnost přátelská rodině

Dne 9. 10. 2012 převzala v kongresovém sále
Krajského úřadu v Olomouci regionální ředitelka společnosti ASTORIE a.s. Eva Dudíková certifikát „Společnost přátelská rodině“.
Ocenění uděluje Síť mateřských center o.s. ve
spolupráci s jednotlivými kraji za prostředí a
aktivity zaměřené na rodiny s dětmi.
Nominaci navrhlo Občanské sdružení Mateřské centrum Prostějov. Ředitelka, Ing. Jitka
Zapletalová ji mimo jiné odůvodnila takto:
„Do kampaně přihlašujeme společnost ASTORIE a. s. za dobrou zkušenost s pracovníky na pobočce v Prostějově. Kanceláře se nacházejí ve středu města a jsou bezbariérové,
maminky se i s kočárkem dostanou k jednotlivým poradcům. Pracovníci pobočky
jsou velmi přátelští k dětem i dospělým. Při
vyřizování pojistných událostí jsou vstřícní a
ochotní poradit a pomoci“.
Děti si užijí zábavu v dětském koutku a rodiče mají klid na projednání a vyřízení potřebných záležitostí. „Dříve byly děti netrpělivé a
rodiče museli pospíchat. Dnes není snadné
pro naše klienty odtrhnout své ratolesti od
hry a malování, když mají vše vyřízeno“. Říká
Dagmar Labounková, která s klienty na přepážce jedná nejčastěji.
V ASTORII a. s. mohou pracovat i maminky
s malými dětmi. Nikdo zde na ně nekouká

skrz prsty. Sladění péče o dítě i svědomité
péče o klienty je v praxi dobře proveditelné.
A kdo by mohl například nejlépe rozumět
potřebám rodin než mladá poradkyně – maminka. Tak vznikají velmi spokojení klienti
třeba z řad maminek z Mateřského centra
v Prostějově, se kterým firma již několik let
spolupracuje a podporuje jej.

Orlice patří k našim k nejstarším mužským pěveckým
sborům – v letošním roce oslaví již 150 roků od svého vzniku
Zakladatelem Orlice a jejím
prvním sbormistrem byl Jan
Tauber, učitel školy v Drozdovicích. Zde se l. listopadu 1861
sešlo devět nadšených mladých
řemeslníků, převážně tkalců,
ke své první zkoušce. Český
sborový zpěv měl posilovat
národní uvědomění ve městě,
které bylo pod německou
správou. Teprve vytvořením
stanov v následujícím roce
vstoupil pěvecký spolek do
svého prvního roku života.
Členů přibývalo, v krátké době
se musely zkoušky přeložit do
větších prostor, přibývalo rovněž úspěchů. Již na národních
pěveckých slavnostech v Brně
25. a 26. srpna 1863 se Orlice se
svými 80 zpěváky umístila mezi
52 zúčastněnými sbory na třetím místě. K významným okamžikům v ranném životě sboru
patřilo například také jeho
vystoupení při položení základního kamene Národního divadla v Praze v roce 1868.
V čele Orlice působila řada vynikajících osobností. Od roku 1890
to byl například Ezechiel Ambros, který současně vedl i sesterský ženský pěvecký sbor Vlastimila. Již v roce 1891 provedl
kromě jiného i Dvořákovo Stabat

mater, v dalších letech Smetanovu
Českou píseň a Dvořákovy Svatební košile, obě tato díla se stala
trvalým repertoárem obou pěveckých těles. Rozvoj české kultury
ve městě, tedy i hudební, dostal
nový impuls zvolením ryze českého zastupitelstva v čele se starostou Karlem Vojáčkem, který byl
sám mecenášem kultury a dokonce jeho manželka Karla Vojáčková byla v letech 1885 až 1900
předsedkyní Vlastimily. V novém
koncertním a divadelním sále
Národního domu mohl pokračovat neustále se rozvíjející hudební
život Prostějova i za nástupce
Ezechiela Ambrose učitele Viléma Steinmanna, který s Orlicí
nacvičil řadu významných děl,
zejména Janáčkovu kantátu Na
Soláni čarták, autorem věnovanou
Orlici k 50. výročí jejího vzniku.
Po něm působíl v Orlici krátkou
dobu Ladislav Slováček, v květnu
1921 se sboru ujal syn Ezechiela
Ambrose Vladimír Ambros. Významným představitelem Orlice
byl rovněž Alois Grumlík, který
se nejvíce proslavil nastudováním
pásma lidových písní Haná
zpívá. Skladba dosáhla největšího
ohlasu při koncertu Orlice a Vlastimily v hanáckých krojích ve
Smetanově síni Obecního domu v

Praze v době nacistické poroby
dubnu 1941. Za vedení Aloise
Grumlíka byla Orlice zařazována
odbornou kritikou mezi deset nejlepších pěveckých těles u nás.
Z dalších skvělých sbormistrů
jmenujme například Antonína
Zdražila, Jaroslava Gambu či
Karla Hejduška, který vedl sbor
od roku 1953. Orlice se pod jeho
vedením zúčastňovala krajských
pěveckých slavností např. v Olomouci, na Hukvaldech, V Brně,
Jihlavě, Znojmě a pořádala také
záslužné výchovné koncerty pro
žáky základních a středních škol.
Ve stopách svého předchůdce
pokračoval od roku 1972 Otakar
Hanzelka, který udržoval vysokou úroveň sboru. V sedmdesátých letech sbor prováděl
kolem 25 koncertů a vystoupení
ročně a pokračoval i v účasti na
Pěveckých slavnostech. Poslední
se konaly v Prostějově v roce
1988, na kterých účinkovalo více
než 1200 zpěváků z Jihomoravského kraje. Orlice se začala
zúčastňovat i festivalů pěveckých
sborů severní a střední Moravy,
tyto svátky sborového zpěvu se
každoročně pořádají dodnes.
Prostějovská Orlice měla vždy
štěstí v dobrém zázemí svého
města i ve výběru uměleckých

vedoucích. To platí i v současné
sobě, ikdyž v posledních letech
stály netradičně v čele mužů
ženy - sbormistryně Anna Králová, Drahomíra Ondrová a v současnosti Pavla Šamánková.
Jejich velkou zásluhou je skutečnost, že Orlice ve svém poslání

pokračuje a nadále šíří radost ze
sborového zpěvu. Snahou jejich i
všech Orličáků je v neposlední
řadě získat do svých řad mladé
zpěváky, kterých je bohužel stále
nedostatek a bez kterých tento
starodávný pěvecký sbor zanikne. Nedopusťme to!
-red-

Národní dům ovládly krásné hlasy a „Ženská srdce“
V sobotu 6. října se na pozvání
prostějovského sboru Vlastimila sešly v prostorách Národního domu a Městského divadla téměř dvě stovky zpěvaček
z celé Moravy. Na nesoutěžní
přehlídce ženských pěveckých
sborů předvedly své umění a
ukázaly posluchačům, že současný sborový zpěv není rozhodně žádná nuda. Avizovaná
vystoupení přivedla do hlediště
několik stovek hudbychtivých
posluchačů a dle kuloárových
ohlasů i následných reakcí,

nikdo z nich neodcházel zklamán. Naopak, mnohá vystoupení přinesla překvapení.
Zpravidla tradiční klasický
program Vlastimily tentokrát
obsahoval upravené lidovky i
zajímavý kánon, osvěžil ho spirituál a pak také závěrečné
číslo jejího programu, rytmická africká lidová píseň Banuwa
s doprovodem etnických
nástrojů, kterou přišla mladá
sbormistryně dirigovat v černošském převleku. Vystoupení
Vlastimily bylo ohodnoceno

jako velmi svižné a jedno z nejzajímavějších. „Chceme být
sborem, který bude vždy ctít
klasické sborové formy, ale
zároveň bude mít blízko k současným posluchačům. Rozhodly jsme se proto pro nácvik
pestrého repertoáru a tento festival byl ideální příležitostí, jak
ukázat různé tváře sborového
zpěvu,“ řekla nám členka Vlastimily a jedna z organizátorek
Lenka Copková.
Ta také společně s hercem a prostějovským patriotem Ladisla-

vem Županičem celým odpolednem provázela. Z pódia poděkovala jmenovitě všem sponzorům,
kteří akci pomohli uskutečnit.
Zmínila zejména stálou podporu
Statutárního města Prostějova a
spolupráci s Okrašlovacím spolkem. Vyzdvihla však i ostatní
sponzory. „Velmi si vážíme toho,
když se někdo v dnešní nelehké
ekonomické situaci rozhodne
podpořit kulturní akci regionálního významu. Zcela spontánně a
nezištně se rozhodla pro spolupráci například společnost Astorie

a.s., mající pobočku v Prostějově,
a její podpora pro nás byla velmi
významná,“ prozradila Lenka
Copková.
Lesk festivalu dodala záštita a
osobní účast pana primátora a již
zmíněného moderátora Ladislava
Županiče.
Nezbývá, než se těšit na další
podobné akce. Vlastimila chystá
velmi zajímavý program na svůj
vánoční koncert v kostele v
Husově sboru, předtím však ještě
vystoupí na slavnostním koncertě
ke 150. výročí založení Orlice.-lc-
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Kino Metro 70
ČTVRTEK 1. LISTOPADU
17.30 Zvonilka: Tajemství křídel 3D
americký animovaný film
Dlouho očekávaný nádherný rodinný film o malé víle
Zvonilce!
Režie: P. Holmesová, B. Gannaway; 76 minut, český
dabing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné: 175 Kč,
pro děti do 15 let 145 Kč
20.00 Ve stínu
české filmové drama
Napínavá detektivka z padesátých let. Tento film nás
bude reprezentovat v klání o Oscara!
V hl. rolích: I. Trojan, S. Koch, S. Norisová, J. Štěpnička a j. Režie: David Ondříček, 96 minut, repríza, mládeži přístupný, vstupné 90 Kč
PÁTEK 2. LISTOPADU
15.30 Zvonilka: Tajemství křídel 3D
17.30 Zvonilka: Tajemství křídel 3D
20.00 Ve stínu
22.15 Paranormal Activity 4 NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ
americký horor
Je to blíž, než si myslíte…
Režie: H. Joost, A. Schulman; 95 minut, české titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč
SOBOTA 3. LISTOPADU
15.30Zvonilka: Tajemství křídel 3D
17.30 Zvonilka: Tajemství křídel 3D
20.00 Ve stínu
22.15 Paranormal Activity 4 NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ
NEDĚLE 4. LISTOPADU
15.30 Zvonilka: Tajemství křídel 3D
17.30 Zvonilka: Tajemství křídel 3D
20.00 Ve stínu
PONDĚLÍ 5. LISTOPADU
PONDĚLNÍ BIJÁSEK
14.00 Deváté srdce
ČR 1978, 88 minut, Režie: Juraj Herz
17.30 Musíme si promluvit o Kevinovi
britské filmové drama
Vítězný film loňského MFF v Londýně. Evropsklá filmová cena pro nejlepší herečku! Nominace na Zlatý
Glóbus!
Adaptace známého románu Lionel Shriverové
V hl. rolích: T. Swintonová, E. Miller, J. C. Reilly,
režie: Lynne Ramsayová, 112 minut, české titulky,
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné: 85 Kč
20.00 Sky Fall 007
americký film
Už 23. pokračování nejdéle běžící filmové série!
James Bond znovu na scéně!
V hl. rolích: D. Craig, J. Denchová, J. Bardem, R. Fiennes,
N. Harrisová, B. Marloheová, režie: Sam Mendes, 142
minut, české titulky, premiéra, vstupné 120 Kč
ÚTERÝ 6. LISTOPADU
ÚTERNÍ BIJÁSEK
14.00 Deváté srdce
ČR 1978, 88 minut, Režie: Juraj Herz
17.30 Musíme si promluvit o Kevinovi
20.00 Sky Fall 007
STŘEDA 7. LISTOPADU
17.30 Musíme si promluvit o Kevinovi
20.00 Sky Fall 007
ČTVRTEK 8. LISTOPADU
17.30 7 dní hříchu
český film podle skutečného příběhu , který se udál na
konci II. světové války na Šumpersku
V hl. rolích: V. Kerekesová, O. Vetchý, J. Schmitzer,
A. Šišková, I. Bareš aj., režie: Jiří Chlumský, 107 minut,
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 7 dní hříchu
PÁTEK 9. LISTOPADU
17.30 Knoflíková válka
francouzský dobrodružný film
Nové zpracování slavného francouzského filmu!
Režie: Christophe Barratier, 100 minut, český dabing,
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 90 Kč
20.00 7 dní hříchu
22.15 Sinister
NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ
americký horor
Jak souvisí staré filmy, nalezené na půdě jednoho domu
se záhadnými vraždami, které se v něm kdysi stal?

Školní 1, PV, tel.: 582 329 642
V hl. rolích: E. Hawke, J. Rylanceová, J. Ransone
režie: Scott Derrickson, 110 minut, premiéra, mládeži
do 15 let nepřístupný, vstupné 90 Kč
SOBOTA 10. LISTOPADU
15.00 Knoflíková válka
17.30 7 dní hříchu
20.00 7 dní hříchu
22.15 Sinister

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 11. LISTOPADU
15.00 Knoflíková válka
17.30 Knoflíková válka
20.00 7 dní hříchu

STŘEDA 21. LISTOPADU
17.30 Twillight sága: Rozbřesk
20.00 Obchod pro sebevrahy

PONDĚLÍ 12. LISTOPADU
17.30 Záblesky chladné neděle
český psycho-thriller
Nikdo není, kým se zdá být...
V hl. rolích: K. Rímský, A. Petřeková, R. Jašków, J.
Plouhar, T. Medvecká, Z. Žáka aj. režie: Ivan Pokorný,
92 minut, do 12 let nevhodný, vstupné 90 Kč
20.00 Patrola
americký akční film
Dramatický a napínavý příběh jedné běžné policejní
hlídky.
V hl. rolích: J. Gylenhall, M. Peňa, režie: David Ayer;
108 min, české titulky, premiéra, mládeži do 15 let
nepřístupný, vstupné 90 Kč
ÚTERÝ 13. LISTOPADU
17.30 Záblesky chladné neděle
ART FILM
20.00 Samsara
americký dokument
Věčně se otáčející kolo života. Připravte se na
mimořádný vjemový zážitek! Od tvůrců filmů
BARAKA a CHRONOS!
Režie: Ron Fricke, 99 minut, premiéra, pro mládež do
12 let nevhodný, vstupné 90 Kč
STŘEDA 14. LISTOPADU
17.30 Záblesky chladné neděle
20.00 Patrola
ČTVRTEK 15. LISTOPADU
17.30 Twillight Sága: Rozbřesk 2
americký romantický horor
Poslední díl úspěšné série. A znovu ON, jako
neodolatelný upír...
V hl. rolích: R. Pattinson, K. Stewartová, T. Lautner,
D. Fanning, A. Greenová aj., režie: Bill Condon, 116
minut, české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let
nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Twillight sága: Rozbřesk 2
PÁTEK 16. LISTOPADU
15.30 Kozí příběh se sýrem 3D
český animovaný film
Největší pohádkové dobrodružství letošního podzimu.
Jednotlivé postavy namluvili: Lábus, Heřmánek,
Dlouhý, Táborský, Vladyka, Dejdar, M. Hádek Bočanová, režie: Jan Tománek, 82 minut, premiéra,
přístupno bez omezení věku, vstupné 130 Kč
17.30 Kozí příběh se sýrem 3D
20.00 Twillight sága: Rozbřesk 2
SOBOTA 17. LISTOPAD
15.30 Kozí příběh se sýrem 3D
17.30 Kozí příběh se sýrem 3D
20.00 Twillight sága: Rozbřesk 2
22.15 Twillight sága: Rozbřesk 2

ÚTERÝ 20. LISTOPADU
ÚTERNÍ BIJÁSEK
14.00 Zapomenutý ostrov
USA 2008, 92 minut, Režie: Mark Levin
17.30 Twillight sága: Rozbřesk 2
ART FILM
20.00 Svatba mezi citróny
Dánská romantická komedie - a v hlavní roli
Pierce Brosnan!
V hl. rolích: P. Brosnan, T. Dyrholmová, režie:
Susanne Bierová, 112 minut, české titulky, premiéra, do 12 let nevhodný, vstupné: 90 Kč

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 18. LISTOPADU
15.30 Kozí příběh se sýrem 3D
17.30 Kozí příběh se sýrem 3D
20.00 Twillight sága: Rozbřesk 2
PONDĚLÍ 19. LISTOPADU
PONDĚLNÍ BIJÁSEK
14.00 Zapomenutý ostrov
USA 2008, 92 minut, Režie: Mark Levin
17.30 Twillight sága: Rozbřesk 2
20.00 Obchod pro sebevrahy
francouzský animovaný muzikál pro dospělé!
Vítejte ve městě, kde všichni ztratili chuť k životu
a prosperuje zde jediný obchod. Obchod pro sebevrahy.
Režie: Patrice Leconte, 85 minut, české titulky, premiéra, do 12 let nevhodný, vstupné 85 Kč

ČTVRTEK 22. LISTOPADU
17.30 Obchod pro sebevrahy
20.00 Atlas mraků
americké sci- fi
Filmová adaptace románu Davida Mitchella!
V hl. rolích: T. Hanks, Halle Berryová, Susan
Sarandonová, J. Broadbent, režie: A.
Wachovski, L. Wachovski, T. Tykver, 164
minut., české titulky, do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
PÁTEK 23. LISTOPADU
15.30 Zvonilka: Tajemství křídel
americký animovaný film
Dlouho očekávaný nádherný rodinný film
o malé víle Zvonilce!
Režie: P. Holmesová, B. Gannaway; 76 minut,
český dabing, repríza, mládeži přístupný, vstupné: 119 Kč, do 15 let 100 Kč
17.30 Zvonilka: Tajemství křídel
20.00 Atlas mraků
SOBOTA 24. LISTOPADU
15.30 Zvonilka: Tajemství křídel
17.30 Zvonilka: Tajemství křídel
20.00 Atlas mraků
NEDĚLE 25. LISTOPADU
15.30 Zvonilka: Tajemství křídel
17.30 Zvonilka: Tajemství křídel
20.00 Atlas mraků
PONDĚLÍ 26. LISTOPADU
17.30 Praho, má lásko
český povídkový film
V městě plném lidí se může stát cizí příběh také
Vaším příběhem...

Kulturní klub DUHA

V hl. rolích: J. Budař, M. Kern, J. Mílová, K. Fialová,
J. Dvořák, J. Vondráček aj., režie: T. Pavlíček, J. Šmíd, V.
Dzurenková, M. Černá, 70 minut, premiéra, přístupný,
vstupné 90 Kč
20.00 Méďa
Je tam tolik fórů, že tohle nemůže zklamat...
V hl. rolích: M. Wahlberg, M. Kunisová, N. Jonesová
aj, režie: Seth McFarlane, 106 min , české titulky,
repríza, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč
ÚTERÝ 27. LISTOPADU
17.30 Praho, má lásko
ART FILM
20.00 Největší přání
Celovečerní dokument režisérky Olgy Špátové
Režie: Olga Špátová, 80 minut, premiéra, mládeži
přístupný, vstupné 85 Kč
STŘEDA 28. LISTOPADU
17.30 Proti větru
francouzský film
Dvě současné hvězdy francouzské kinematografie –
spolu v jednom filmu: Benoit Magimel a Audrey
Tautouová.
V hl. rolích: B. Magimel, I. Carréová, A. Duléry,
R. Bedia, A. Tautouová, Marie-Agne Castaová aj.,
režie: Jalil Lespert, 91 minut, české titulky, premiéra,do 12 let nevhodný, vstupné 95 Kč
20.00 Proti větru
ČTVRTEK 29. LISTOPADU
Nehrajeme – uzavřená akce ČSOB
PÁTEK 30. LISTOPADU
15.30 Raubíř Ralf
americký animovaný film
Od režiséra filmů Simpsonovi a Futurama!
Ralfa obklopí postavy z jeho počítačové hry
Režie: Rich Moore, 94 minut, český dabing, premiéra,
mládeži přístupný, vstupné 120 Kč, děti 100 Kč
17.30 Argo
americký thriller
Film byl podfuk, mise byla skutečná!
V hl.rolích: B. Affleck, B. Cranston, A. Arkim, J.
Goodman, režie: Ben Affleck, 120 minut, české titulky,
premiéra, do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 George Harrisson
dokumentární film
Velice osobní snímek je pohledem do duše vyjímečného muzikanta.
Režie: Martin Scorsese, 208 minut, české titulky, premiéra, od 12 let přístupný, vstupné: 100 Kč
Změna programu a výše vstupného vyhrazena!

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625, 582 329 620

SOBOTA 3. LISTOPADU
15.00 Doba ledová 4: Země v pohybu
americká animovaná komedie
Další návrat už kultovní pra-pra-krysoveverky!!!
Režie: Steve Martino, Mike Thurmeier, 95 minut, český
dabing, repríza, přístupný, vstupné 80 Kč
17.30 Doba ledová 4: Země v pohybu
vstupné 80 Kč
20.00 Muži v černém 3 3D
Muži v černém 3 jsou zpět…opět včas!
V hl. rolích: W, Smith a T. L. Jones
Režie: Barry Sonnenfeld, 104 minut, český dabing,
repríza, přístupno bez omezení, vstupné 80 Kč

BIO SENIOR
STŘEDA 21. LISTOPADU
15.00 Železná lady
Velká Británie: 2011, 105 minut, režie: Phyllida
Lloydová, vstupné 35 Kč

BIO SENIOR
STŘEDA 7. LISTOPADU
15.00 Líbáš jako ďábel
ČR 2012, 113 minut, režie: M. Poledňáková
vstupné 35 Kč

SOBOTA 17. LISTOPADU
15.00 Broučkova rodina II.
vstupné 20 Kč
17.30 Love
slovensko-český thriller
Jeden z nejúspěšnějších slovenských filmů posledních let
V hl.rolích: M. Nemtuda, K. Svarinská, Tina, J.
Gogál, R.Luknár, L. Kostelný aj. Režie: Jakub
Kroner, 88 minut, repríza, mládeži do 12 let nevhodný, vstupné 80 Kč
20.00 Love
Vstupné 80 Kč

SOBOTA 10. LISTOPADU
15.00 Cvrček a spol
pásmo pohádek, vstupné 20 Kč
17.30 Tady hlídám já
česká rodinná komedie
Letní rodinná komedie o tom, jak vám pes změní
život
V hl.rolích: L. Vaculík, S. Stašová, V. Javorský, J.
Ježková, I. Pazderková aj. režie: Juraj Šajmovič, 110
minut, repríza, mládeži přístupný, vstupné 80 Kč
20.00 Tady hlídám já
Vstupné 80 Kč

SOBOTA 24. LISTOPADU
15.00 Krtek o vánocích
pásmo pohádek, vstupné 20 Kč
17.30 Ve stínu
české filmové drama
Napínavá detektivka z padesátých let. Tento film nás
bude reprezentovat v klání o Oscara!
V hl.rolích: I. Trojan, S. Koch, S. Norisová, J. Štěpnička a j. Režie: David Ondříček, 96 minut, repríza,
mládeži přístupný, vstupné 80 Kč
20.00 Ve stínu
Vstupné 80 Kč

14

7 DNÍ HŘÍCHU

Režie: Jiří Chlumský
Tento snímek byl inspirovaný skutečnými událostmi, které se udály v sedmi
poválečných dnech na Šumperku roku
1945. Útěk ženy českého lesníka Jana,
Agnes, je zakryt tajemstvím. Jen ona
sama ví, kdo a proč ji hledá. Její zmizení
burcuje Jana v okamžiku vzájemné krize,
kdy jejich bezdětné manželství je již
téměř troskách. Je konec války a domů se
vracejí nejen lidé z vnitrozemí, ale i
němečtí vojáci. Ne volba, ale osud štvanců spojil dohromady Jana a Jurgena,
který se právě vrátil z fronty. Oba muži
hledají Agnes, manželku a sestru v jedné
osobě. Ta zatím prchá divokými lesy,
pronásledována nejmocnějším mužem
okresu pro své svědectví. Napříč horami
vede cesta k poznání osudovosti
vzájemného svazku, do kterého nečekaně
vstoupí Janova první láska Marie. 7 dní
domů na hájovnu Čečel se stává symbolem vzájemného hledání a touze po ztraceném domovu.

TWILLIGHT SÁGA: ROZBŘESK 2

Bella Cullenová porodila krásnou a
zdravou holčičku. Její obavy z prvního
novorozeneckého roku zůstaly k údivu
všech Cullenových nenaplněny. Bella si
na upírský život totiž zvyká s neuvěřitelnou lehkostí. Zdá se, že šťastnější už být
nemůže. Má vše po čem kdy toužila.
Ironií osudu se ale právě v této dokonalé

RAUBÍŘ RALF

Wreck-It Ralph touží po tom, aby byl
milován tak, jako perfektní Good Guy
jménem Fix-It Felix z jeho hry. Problém
je v tom, že nikdo nemiluje Bad Guye.
Ale oni milují hrdiny… takže když přichází moderní hra ve stylu kdo dřív
vystřelí, kde se objeví neoblomná
Sergeant Calhoun, Ralph to vidí jako
příležitost k hrdinství a štěstí. Vplíží se
do hry s jednoduchým plánem – vyhrát

Režie: Bill Condon

chvíli zdá, že vše přijde vniveč. Na
scéně se znovu objevují Volturiovi, kteří
nemají v úmyslu nic menšího, než zničit
rodinu Cullenových. Povede se jim to?
Kolik útrap si ještě budou muset
Cullenovi vytrpět, než si budou moct
říct: "Šťastně až na věky"? A dojde k
tomu vůbec?
Režie: Rich Moore

medaili – ale brzy zničí všechno a
nechtěně vypustí smrtelného nepřítele,
který ohrožuje každou hru v arkádě.
Jediná Ralphova naděje? Vanellope von
Schweetz, mladá problémistka z hry o
závodění, která je tou jedinou, kdo může
Ralpha naučit, co to znamená být Good
Guy. Ale zjistí, že je natolik dobrý, aby
se stal hrdinou před tím, než se objeví
pro celou arkádu nápis „Game Over“?

ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE
Celovečerní komorní psychothriller
začíná kdesi na severočeské silnici. Dora
po vzrušené hádce vyskakuje z
Richardova auta a stopne si náhodně
projíždějící vůz, ve kterém sedí Adam.
Ten si myslí, že Dora je prostitutka a
nabídne jí kšeft: Má zahrát při rodinné
oslavě roli přítelkyně jeho mladšího bratra Martina. Rodina i sousedé se tím mají
uvést v domnění, že Martin už se vzpamatoval z deprese a s novým vztahem
začíná nový život. Dora nabídku přijme
hlavně proto, aby unikla Richardovi. Ten
ji už delší dobu svým vlastnickým postojem terorizuje. Ani teď se nevzdává.
Přestože mu auto s Adamem a Dorou
ujede, Richard se rozhodne Doru najít.
Klíčové situace se pak odehrávají na
samotě uprostřed lesa, kde Martin s
Dorou prožívají jakousi variantu hry
kočky s myší. Dlouho máme pocit, že jí
chce Martin ublížit, ale postupně přicházíme na to, že skutečné nebezpečí

ARGO

4.listopadu 1979 obsadila skupina iránských studentů americké velvyslanectví
v Teheránu. Studenti zajali 52 lidí, které
drželi v zajetí 444 dnů. Ale uprostřed
chaosu se podařilo šesti Američanům
utéct a najít útočiště v domě kanadského velvyslance Kena Taylora. Aby USA
mohla dostat těchto šest diplomatů zpět
do Ameriky, tak Tony Mendez (Ben

Režie: Ivan Pokorný

číhá jinde. Vyprávění o vášni měnící se v
neovladatelnou posedlost, o lásce, která
nebere ohledy na hranici mezi životem a
smrtí, o citech, které se dají koupit, a
pastech, z nichž není úniku.
Režie: Ben Affleck

Affleck) specialista na exfiltrace, přichází s plánem, propašovat je jako filmový štáb kanadské televize CBC.
Kvůli věrohodnosti vznikl i scénář k
filmu nesoucí název Argo. Celá operace
pak nesla název "Canadian Caper" a
Amerika byla Kanadě vděčná tak, že
ocenila Kena Taylora nejvyšším vyznamenáním - Zlatou medailí Kongresu.

MUSÍME SI PROMLUVIT O KEVINOVI Režie: Lynne Ramsay

Eva (Tilda Swintonová) se kvůli svému
synovi vzdá nadějné kariéry, ale již brzy
po porodu zjišťuje, že v jejich vztahu
není něco v pořádku. Kevin (Ezra
Miller) se od raného věku agresivně
vymezuje vůči svému okolí a především

vůči své matce a jeho nenávist v pubertě
kulminuje v nejvyšším zločinu vraždy.
Ani ve vězení jej však matka neopouští a
vzájemný vztah plný nepochopení, zklamání, nenávisti… a lásky… Tak pokračuje dál.
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V prostějovském divadle budou po dlouhých letech

„PRODÁVAT NEVĚSTU“
Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany, která
patří ke klenotům české operní tvorby,
zhlédnou v pondělí 19. listopadu v 19 hodin
návštěvníci Městského divadla v Prostějově.
S posledním nastudováním Prodané nevěsty v
režii Michaela Taranta slaví Moravské divadlo
Olomouc velké úspěchy. V červnu se soubor
představil na nádvoří litomyšlského zámku v
rámci světoznámého festivalu Smetanova
Litomyšl. Jedenáct stovek festivalových
diváků tehdy odměnilo účinkující dlouhým
potleskem ve stoje.
S bouřlivými ovacemi se v září setkalo také
provedení opery na Horním náměstí v Olomouci přímo před domovskou scénou.
Bedřich Smetana označil svou Prodanou nevěstu za hračku, čímž měl na mysli její lehčí,
komediální žánr, který vedle velkých a
vážných autorských projektů vnímal jako jakési kompoziční rozptýlení. Spolu s komediální

poetikou vkročila do tohoto díla i idea národního o lidové tradice se opírajícího hudebního
divadla. Z historie vzniku Prodané nevěsty
však víme, že cesta k úspěchu a geniálnímu
výsledku byla spletitá. Skladatel potřeboval
čtyři verze, aby z lidového komediantství
vytvaroval vyspělý žánr operní veselohry.
Choreografie opery se v Olomouci ujal Robert
Balogh, diriguje Petr Šumník, v roli Jeníčka
vystoupí Petr Martínek nebo Jakub Rousek,
Mařenku zazpívá Lea Vítková nebo Marianna
Pillárová jako host.
„Operu uvádíme pro předplatitele skupiny B, k
dispozici jsou také doprodejové vstupenky,“
informovala ředitelka Městského divadla v
Prostějově Alena Spurná s tím, že nejznámější
česká opera zazní v prostějovském divadle po
dlouhých letech. „Uvítali bychom, kdyby se v
hledišti objevili i mladí lidé, protože vidět, slyšet a znát Prodanou nevěstu by měl prostě
každý,“ dodala ředitelka.
(eze)

MATEŘINKA 2013
Ve středu 20. března 2013, se od 15.00 hodin
v Městském divadle Prostějov uskuteční 14.
oblastní kolo přehlídky Prostějovská
MATEŘINKA.
Festival je zařazen do seznamu akcí akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR a zároveň je vyhlášen metodickou akcí pro učitelky mateřských škol.
Cílem projektu je přispívat k rozvoji osobnosti
dítěte předškolního věku, s důrazem na tvořivost, aktivitu, citlivost vůči druhým lidem i
vůči životnímu prostředí. Pomáhat upevňovat
význam rodiny jako nenahraditelného pilíře
lidské společnosti a napomáhat rozvoji
vzájemné spolupráce mezi školou a rodinou.
Vytvářet prostor pro výměnu zkušeností a
odborných poznatků mezi pracovníky v oblasti předškolní výchovy a zároveň pomoci
zvýraznit pozici předškolního školství v rámci
celkového výchovně vzdělávacího systému v
České republice. MATEŘINKA je určena pro
děti od 3 do 7 let a délka vystoupení by neměla přesáhnout 5 minut. Hudební, pohybová,
dramatická či jiná vystoupení, mohou být kon-

cipována i jako společná s rodiči, sourozenci,
případně s jinou skupinou dospělých nebo starších dětí. Fantazii se meze nekladou. Záštitu
nad festivalem převzalo Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy, Česká komise pro
UNESCO a zastupitelé města Prostějov.
Přihlásit se můžete do konce kalendářního
roku 2012 telefonicky na čísle 724101563,
emailem skolka@quick.cz nebo písemně na
adrese: Speciální mateřská škola, Mozartova
30, 796 01 Prostějov
Jachník Tomáš, Střední škola, Základní škola
a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:
tvořivá dílna
KERAMIKA
KDY: pondělí 5. listopadu, od 16:00 do
18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč
za osobu na 2 pracovní hodiny.
akce pro veřejnost
SOVY MEZI NÁMI
KDY: pátek 9. listopadu od 16:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Beseda o sovách i setkání s některými z
nich. Paní Věra Malátková z České Třebové představí živé exponáty ze záchranné
stanice Charlie. Dozvíte se spoustu zajímavostí o těchto nočních ptácích, některé z
nich si i pohladíte. Cena: 30 Kč na osobu.
vycházka pro veřejnost
HLEDÁNÍ ZANIKLÝCH
OBCÍ V OKOLÍ NIVY
KDY: sobota 10. listopadu
od 9:00 do 17:00 hod.
KDE: sraz v 9:00 před Jednotou
ve Vysočanech
Alespoň na jeden den se vrátíme do starých dob a projdeme se místy, kde kdysi
stály dnes už zaniklé středověké osady
Bohdalůvka, Housko a Svatoňůvka. Také
se podíváme na hrad Holštejn a
navštívíme lidomornu, hradní baštu a
středověkou vápenku. Návrat v odpoledních hodinách. S sebou obuv do terénu.
Doprava je nutná vlastními auty, sraz v 9
h před Jednotou ve Vysočanech.
Několika zájemcům nabízíme volné místo
v autech členů ČSOP. Hlaste se co nejdříve na iris@iris.cz nebo 603 730 594.

pracovní tvořivá dílna na pomoc přírodě
VÝROBA PTAČÍCH BUDEK
KDY: pátek 16. listopadu
od 16:00 do 18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
Tvořivá dílna, kde se naučíme vyrábět
různé druhy ptačích budek. Velké budky
určené pro dravce a sovy, budky pro
sýkorky a tzv. rehkovníky. Vyrobené
budky na jaře společně vyvěsíme do
přírody. Cena 0 Kč.
tvořivá dílna
KERAMIKA
KDY: pondělí 19. listopadu,
od 16:00 do 18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.
tvořivá a výtvarná dílna
ADVENTNÍ VĚNCE
KDY: pátek 30. listopadu,
od 16:00 do 18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Tradiční výtvarná dílna – výroba adventních
věnců. Přineste si korpus na věnec a svíčky.
Základní materiál na věnce poskytneme.
Poplatek 50 Kč za osobu.

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, Nadační
fond Veolia, Nadace VIA,
Nadace Partnerství v rámci Blokového grantu – Fondu pro NNO,
Fond Asekol

Ze dna plumlovské přehrady
Klub historický a státovědný v Prostějově
s radostí oznamuje svůj první ediční počin
– vydání kalendáře na rok 2013 nazvaného Ze dna plumlovské přehrady. Autorem
pozoruhodných fotografií a doplňujícího
textu je známý prostějovský fotograf Bob
Pacholík. Ten na dvanácti velkoformátových barevných snímcích zachytil dno
vypuštěné plumlovské přehrady, tak jak se
měnilo v průběhu celého roku. Série
snímků dokumentuje kouzelnou schopnost proměny přírody v souvislosti s neustálým koloběhem ročních období. Autor
zde opět dokazuje svůj úzký až intimní
vztah k místní krajině, jak nás o tom již
mnohokrát přesvědčil ve své předchozí
tvorbě. Z fotografií je patrný jeho vytříbený smysl pro zachycení důležitého okamžiku v čase, smysl pro pořízení
vyvážené kompozice, stejně jako dokonale zvládnuté fotografické řemeslo. Představovaný kalendář může sloužit nejen
jako vhodný vánoční dárek, ale potěší jistě
i mnohé patrioty a sběratele z celého Prostějovska.

Kalendář pro rok 2013 se bude prodávat
na několika vybraných místech, zájemci si
pro něj mohou dojít do Státního okresního
archivu Prostějov (SOkA Prostějov),
Muzea Prostějovska v Prostějově nebo
zámku v Plumlově. K dispozici bude také
na pravidelných akcích Klubu historického a státovědného konaných v přednáškovém sále SOkA Prostějov.
-tc-
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FROM BEYOND pokřtili
v Apollu nové album
Prostějovská kapela FROM BEYOND, jenž příští rok oslaví 20 let
své existence, pokřtila ve čtvrtek 27. září 2012 v hudebním klubu
Apollo 13, svoje páté řadové album, jenž dostalo název Eternal Sleep.
Novinka, jenž obsahuje osm zbrusu nových skladeb, vznikla během letošního jara a léta v oblíbeném domácím studiu Ziki recordings a o obal se
skupině postaral známý undergroundový umělec Jaromír Bezruč, jenž má
za sebou úspěšnou spolupráci s mnoha významnými kapelami jak z Čech,
tak i ze zahraniční (např. ROOT nebo VITAL REMAINS). Na křtu samozřejmě nemohli chybět speciální hosté, a tak se kromě FROM BEYOND
zaplněnému klubu představili ještě tři spřátelené smečky: TARTAROS z
Krnova, CROSS THE RUBICON z Olomouce a UNDER THE SURFACE z Valašského Meziříčí. V současné době se prostějovská legenda pomalu, ale jistě, připravuje na oslavy 20. výročí založení FROM BEYOND,
které proběhnou počátkem příštího roku opět v klubu Apollo a podle slov
hudebníků se mají fanoušci jako vždy opravdu na co těšit.
-tj-

Stopy Járy Cimrmana
„Největší Čech“ Jára Cimrman již 43 let figuruje v projevech české kultury. Nyní se opět po 8 letech můžete vydat po jeho stopách v Muzeu
Prostějovska v Prostějově. Výstava „Stopy Járy Cimrmana“ navazuje na
předchozí výstavu „Jára Cimrman - světoběžník a vynálezce“. Obě
výstavy realizovala Agentura ECHO. Výstava seznamuje jak s historií
Divadla Járy Cimrmana, tak s genialitou tohoto českého velikána.
Vernisáž za účasti představitelů Divadla Járy Cimrmana se uskuteční
netradičně v pondělí 5. 11. 2012 v 17.00 v prostorách Špalíčku. Výstava potrvá do 13. 1. 2013.
Mgr. Václav Horák, kurátor výstavy
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Novinářka Jarmila Pospíšilová odešla
Okrašlovací spolek vyjadřuje hluboký
zármutek nad úmrtím své dlouholeté členky Jarmily Pospíšilové, která zemřela po
dlouhodobé nemoci ve věku 58 let 16. října
ráno. Jarmila byla vynikající kamarádkou, která nikdy neodmítla nezištně pomoci, a to až do samého konce svého života.
Svým přístupem k životu i práci, věčným
optimismem a úsměvem nám zůstane navždy
v srdcích. Rodině, příbuzným a známým
vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Za Okrašlovací spolek města Prostějova
Ing. Milada Sokolová, předsedkyně
Zdroj: Prostějovské novinky

přednáška Klubu historického a státovědného v Prostějově

Jarmila Pospíšilová byla také dopisovatelkou Radničních listů. Její články pod značkou -jap- z oblasti zpravodajství, publicistiky, kultury a také sportu si vychutnaly
tisíce čtenářů. Jarmilko, budeš nám
chybět!
Jana Gáborová, Radniční listy

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991
VÝSTAVY
29.11. 2012 - 3.2. 2013
do 25.11.
vernisáž 29.11. v 17 hodin
Mistři plakátu
Jan Preisler – malíř melancholické touhy
Plakáty období Belle Époque ze sbírek
Západočeského muzea v Plzni.
Retrospektivní výstava malíře, grafika a ilustrátora, který je svou tvorbou s Prostějovem
Výstava věnovaná počátku plakátové tvorby velmi významně spjat. Rozsáhlá kolekce
a jejímu vrcholu na přelomu 19. a 20. stole- obrazů bude návštěvníkům představena
tí. Rozsáhlá kolekce představí jména vyni- zápůjčkami z mnoha českých muzeí a galerií.
kajících a známých tvůrců evropského pla- Výstavou Jana Preislera pokračuje Muzeum
kátu, ale i řadu kvalitních prací neznámých Prostějovska v cyklu představování vynikaautorů, které si zaslouží stejnou pozornost. jících osobností českého výtvarného umění.
Vedle rozměrných divadelních a kabaretních plakátů budou vystaveny i běžné sou- 29.11. – 3.2. 2013
dobé reklamní plakáty na výstavy, knihy, vernisáž 29.11. v 17 hodin
periodika, nápoje, aj.
Kočárek v průběhu staletí
do 25.11.
50 LET ASD V PROSTĚJOVĚ

Současnost hanáckého folklóru

Bohatá kolekce historických kočárků, ve
kterých se vozily děti, panenky a medvídci,
ze soukromé sbírky Miroslavy Pecháčkové.

Výstava mapující pomocí fotografií, dokumentů, trofejí, medailí, parašutistické výstroje MUZEJNÍ PODVEČER
a výzbroje jednotlivé roky a sportovní výsled- 15.11. v 16 hodin
ky padesátileté historie ASD v Prostějově a Autorský večer s Karlem Janákem
současně 40 roků od „Bulharské tragedie“.
Setkání s prostějovským rodákem a
povídání o malování, lásce k horám, přírodo 25.11.
dě a lezení po skalách.
PROSŤEJOVSKÉ PARKY
aneb VÝSTAVA TROCHU JINAK
MUZEJNÍ NOC
Tradiční a dlouholetá spolupráce muzea a 1.listopadu v 19 hodin
prostějovských ochránců přírody bude mít
díky této výstavě netradiční podobu. Hudební soubor Reminiscence Miroslava
Návštěvníkům představí ostrůvky zeleně ve Srostlíka předvede poprve v Prostějově
městě jako Kolářovy, Smetanovy či Spitzne- Hanáckou zpěvohru z 18. století Jora a
rovy sady, ale pozve je i k posezení v parku Manda
přímo ve výstavním sále. Tady je budou čekat Špalíček, Uprkova 18
kromě jiného i stromy viděné očima mladé
prostějovské výtvarnice Markéty Dvořákové. 5.11. – 13.1. 2013
Pro děti je připraven zajímavý interaktivní Stopy Járy Cimrmana
vernisáž v pondělí v 17 hodin
výukový program.
vernisáž 20. 9. v 16.30 hodin
Největší Čech Jára Cimrman již 43 let figuruje v projevech české kultury. Nyní se opět po
do 25.11.
osmi letech mohou návštěvníci vydat v Muzeu
Karel Janák / Inspirace přírodou
Prostějovska v Prostějově po jeho stopách na
Olejomalby prostějovského rodáka, žijícího výstavě, která navazuje na předchozí výstavu
a tvořícího v Českém ráji. Motivy k práci „Jára Cimrman – světoběžník a vynálezce“ a
nachází při procházkách přírodou a jeho seznámit se jak s historií Divadla Járy Cimrnejvětší projekt jsou „Betlémské a Kloko- mana, tak s genialitou tohoto českého veličské skály“, průběžně pak doplňuje soubo- kána. Obě výstavy realizuje Agentura ECHO.
ry „Český ráj“, „ Jizera“, „Obrázky z Vernisáže se účastní představitelé Divadla
Járy Cimrmana
cest“.

Na listopad letošního
roku připravil Klub
historický a státovědný
v Prostějově přednášku ing. Petra
Vysloužila nazvanou
Současnost hanáckého
folklóru. Ing. Vysloužil působí jako manažer
Národopisného souboru Mánes, úzce spolupracující s hanáckým hudebním souborem

Ječmeni a zároveň provozuje prodejní Galerii
Mánes Club. Na veřejnosti je znám jako
nadšený propagátor hanáckého folklóru, a tak
bude jistě zajímavé vyslechnout jeho názor na
současnou podobu hanáckých písní a tanců.
Klubová přednáška se uskuteční v tradiční třetí úterý v měsíci dne 20. listopadu
2012 v 17 hodin ve výstavním sále Státního okresního archivu Prostějov v Třebízského ulici.
-tc-

Výstava DUKLA
V prostějovském muzeu probíhá až do 18. listopadu 2012 výstava Armádního sportovního oddílu (družstvo) parašutismu DUKLA Prostějov.
Výstava mapuje pomocí fotografií, dokumentů, trofejí, medailí, parašutistické výstroje
a výzbroje jednotlivé roky a sportovní výsledky padesátileté historie družstva v Prostějově
a současně 40 roků od "Bulharské tragédie".
Výstava se koná pod záštitou primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka.
27. září 2012 se v muzeu konalo setkání členů bývalých i současných členů družstva a příslušníků rodin, jejichž členové v roce 1972 tragicky zahynuli v Bulharsku. Zároveň byla představena kniha, která vyšla k 50. výročí založení Armádního sportovního družstva.
-js-

Den pro Izrael
Diskusní večer na téma
Proč stojíme za Izraelem.
Akce je určena nejširší veřejnosti – tedy jednak těm, kteří se chtějí dozvědět o Izraeli
něco nového nebo i těm, kteří vědí a chtějí
diskutovat. Hosty budou přední čeští odborníci na Blízkovýchodní problematiku, kteří
Vám budou předávat osobní zkušenosti z
této země.
Výběr z témat: Gaza, palestinští Arabové,
realita Izraelského obklíčení a osamocení,
Nablus vs. Sderot, vznik Palestinského národa a další.

Daniel Haslinger: 1. Gaza, 2. palestinští
Arabové. Mojmír Kallus: 1. vznik Palestinského národa - kdy tento národ byl a kdy
ne, kdo sám sebe ve 40. a 50. letech 20. Století považoval za Palestince a kdo měl
palestinský pas, jaké nejsou historické
vazby na území Izraele (památky, hlavní
města atd.), 2. realita Izraelského obklíčení
a osamocení –Izrael a okolní země, poměr v
OSN, nejužší hranice směrem k moři podle
mandátu z roku 1948 atd., Dan Žingor: 1.
Nablus vs. Sderot, 2. realita Izraele očima
volunteera

Informační centrum pro mládež při CMG
Komenského 17 (budova CMG), tel. 582 302 553

ICM Prostějov přivítalo novou dobrovolnici z Ukrajiny
Od 15. října pracuje v ICM jako dobrovolnice Oksana Kulakovska z Ukrajiny.
V Prostějově bude působit až do konce
srpna 2013, a to v rámci Evropské dobrovolné služby. Ve spolupráci s ICM Prostějov
nabídne Oksana řadu zajímavých akcí pro
veřejnost i pro střední školy na Prostějovsku: např. Anglickou konverzaci pro veřejnost, besedy a semináře SYTYKIA či
HYHO. Chcete-li se o Oksaně dozvědět víc,
podívejte se na www.icmprostejov.cz nebo
přijďte přímo do ICM Prostějov, Komenského 17.
Akce plánované na listopad
Konverzace pro veřejnost
V průběhu listopadu začnou opět pravidelné anglické a ruské konverzace pro
veřejnost, které zdarma povede Oksana
Kulakovska, dobrovolnice z Ukrajiny, a
Lina Avetisyan, dobrovolnice z Arménie.
Zájemci, kteří by si rádi procvičili jazyk formou her a diskusí, se mohou hlásit na emailu info@icmprostejov.cz. Více informací najdete na www.icmprostejov.cz.
ICM na Scholarisu
V rámci prostějovského veletrhu středních
škol, který proběhne ve středu 7. listopadu
v KaSCentru v Prostějově (Komenského
6), se bude prezentovat také ICM Prostějov

(v rámci prezentačního stánku CMG a MŠ
v Prostějově) a každý zájemce si bude moci
přijít zdarma vytvořit vlastní placku.
Dobrodružství s počítačem
Osmý ročník tradiční počítačové soutěže
pro čtyřčlenná družstva žáků 4. a 5. tříd ZŠ,
Dobrodružství s počítačem, kterou pořádá
ICM Prostějov ve spolupráci s CMG a MŠ
v Prostějově, proběhne ve čtvrtek 15. listopadu 2012. Přihlášky do soutěže mohou
zájemci posílat do pátku 9. listopadu. Přihlášky a bližší informace najdete na
www.icmprostejov.cz a www.cmgpv.cz.
Co skrývá web ICM
Od pondělí 19. listopadu 2012 můžete opět
soutěžit s ICM Prostějov v internetové soutěži s názvem „Co skrývá web ICM“. Soutěž je vyhlášena ve spolupráci s EUROPE
DIRECT Olomouc a zapojit se do ní můžete kdykoli od 19. listopadu do 17. prosince
2012. Soutěž bude mít 4 týdenní soutěžní
kola. Více k soutěži najdete na našem webu
www.icmprostejov.cz.
Den internetu zdarma – Světový den televize
U příležitosti Světového dne televize (21.
listopadu) pro vás připravuje ICM Prostějov na středu 21. listopadu 2012 Den
internetu zdarma. Přijít můžete kdykoliv v
otevírací době ICM Prostějov. Připravena
bude pro vás také tematická nástěnka.
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci listopadu

tel.: 582 344 130

8. 11. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA „AFRICKÉ KMENY – ETIOPIE“
V pořadu zkomponovaném z fotografií, mapek, hudby a informací s námi
navštívíte 12 kmenů jižní Etiopie, která je jednou ze zemí, kde je ještě
možné setkat se s prostředím, jaké zažili cestovatelé na počátku 20. století.
Ženy se za svou nahotu nestydí a pokud chodí zahaleny, tak často jen do
zvířecích kůží. Jediný rozdíl je v tom, že místo luků, šípů a oštěpů, kterými
chránili muži svá stáda, dnes nosí v rukou samopaly Kalašnikov. Přes všechny tyto zjednodušující aspekty se jedná o kolébku lidstva, odkud podle současných výzkumů DNA pochází naši předkové. Přednáší: Karel Budín, Brno, který na
http://budinkarel.webz.cz/index.html mj. uvádí: „Procestoval jsem mnoho zemí …každá z nich
mne obohatila o mnohé zážitky, ale především posunula mé chápání a akceptování odlišných kultur. …Rád sdělím nejen své zážitky a zkušenosti, ale také rád poradím každému, kdo nemá strach
cestovat sám nebo chce poznat či vidět víc, než nabízí cestovní kanceláře.“ Vstupné 20 Kč.

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
- POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o celém
ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 14.00 do 15. 0 hodin. 21. 11. v 22.49 hodin přechází Slunce ze znamení Štíra do znamení Střelce.
- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ
HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se konají každé pracovní pondělí
a čtvrtek (neplatí 8. a 15. 11. – večerní přednáška) od 18.30 do 19.30 hodin a také
každou pracovní středu od 17.30 do 18. 30 hodin.
Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut
před koncem otevírací doby. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné 30 Kč.

12. – 18. 11. ASTRONOMICKÝ TÝDEN S PŘEDNÁŠKOU 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 bez-mračná obloha),
-v pondělí, úterý, středu, pátek a sobotu od 17.00 hodin na Tourfilm,
-každý večer od 18.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy (neplatí 15. 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.

VÝSTAVY
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v tom případě
jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné
10 Kč. První dvě jmenované výstavy také zdarma zapůjčujeme!

CO HVĚZDÁŘ NEVĚDĚL
Každou listopadovou středu v 15.30 hodin. Na pohádkové lodi se přeneseme do
dávných časů, kdy žil mladý obchodník Merkur. V práci se mu dařilo a on se vydal
15. 11. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA „POD VLIVEM MĚSÍCE ANEB O za obchody na dalekou cestu. Při obchodován s domorodci se projevila jeho hamižnost a byl potrestaný. Spatřit jej můžeme jako planetu kroužící blízko Slunce.
MĚSÍČNÍCH MÝTECH A JEVECH VIDITELNÝCH BEZ DALEKOHLEDU“
S jasným kotoučem měsíčního úplňku nebo s úzkým srpkem zdobícím soumrakové nebe jste se Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné 30 Kč.
jistě seznámili už jako docela malé děti. Jeho tvář pokrytá tmavými skvrnkami je snad nejčastěji
publikovaným záběrem kosmického tělesa a o jeho vlivu na naše životy se mezi lidmi často vedou 18. 11. V 15. 00 HODIN NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2012/13
vášnivé debaty. Známe však našeho nejbližšího kosmického souseda opravdu dobře? Přednáší: „SLUNEČNÍ SOUSTAVA “ – MALÉ PLANETY
Mgr. Pavel Gabzdyl (*1974), Hvězdárna a planetárium Brno. E-mail: gabzdyl@hvezdarna.cz. Soutěži bude předcházet povídání o čtyřech vnitřních planetách. Vstupné 10 Kč.
Vystudoval PřF Masarykovy univerzity v Brně, obor geologie. Od roku 1991 se věnuje projektu Rodinné vstupné 30 Kč.
Prohlídka Měsíce, který přibližuje zajímavá místa měsíčního povrchu. Je autorem řady populárních astronomických publikací a vzdělávacích pořadů. Koníčky: cestování, fotografování, grafi- XXI. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro děti ve věku 5 až 11 let. Schází se každou středu v 16.30 hodin. Obsahem
ka, hudba. Vstupné 20 Kč.
listopadových setkání bude seznámení s malými tělesy sluneční soustavy, s
Měsícem, jeho proměnami i útvary na Měsíci. Za bezmračné oblohy doplněno
TOURFILM 2012
45. ročník mezinárodního filmového festivalu turistických filmů a videí se uskuteční v říjnu 2012 pozorováním Měsíce, planet a souhvězdí. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.
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 sout- XLII. ROČNÍK KLUBU GEMINI
ěžních a především vítězných snímků reprizuje. Letos se tak stane po jednadvacáté a to v období Členové klubu se sejdou 8. a 15. 11. v 18.00 hodin, 1., 22. a 29. 11. v 16.30 hodin
ve dnech 12., 13., 14., 16. a 17. 11., vždy v 17. 00 hodin. Přehled konkrétně nabízených snímků v přednáškovém sále hvězdárny. Podrobný rozpis obsahů setkávání obdrží každý
nabídnou plakáty, naše www stránky, získáte je i telefonicky – vše, z pochopitelných důvodů, až člen při první návštěvě klubu. Obsah bude upravován dle přání samotných členů.
Klub stále přijímá nové členy.
těsně před termínem. Vstupné 10 Kč.

Změna programu vyhrazena.

KDO POLETÍ NA MARS?

V roce 2004 tehdejší americký president
Bush vytýčil před Spojenými státy americkými úkol dopravit do roku 2030 jejich
obyvatele na sousední planetu Mars.
Položili jste si někdy otázku o kolik dní déle
se letí na Mars ve srovnání s Měsícem?
Mnozí si z vlastních vzpomínek vybavíte, že
cesta na Měsíc trvá asi tři dny a samozřejmě
stejnou dobu i zpět. Současná kosmická technika zvládne cestu k Marsu a zpět zhruba za
2,5 roku, přidal-li jsem i nějakou dobu pro
výzkum této rudé planety, jen pro nic za nic
tam lidi posílat asi nebudeme. Uznáte, že to
jsou obrovské nároky na spolehlivost techniky i zdraví kosmonautů. Zdraví se příliš
naplánovat nedá, ale s dobou letu by se něco
podniknout mohlo a věřte nebo nevěřte, děje
se tak. Pro kosmické lodi se totiž řeší rychlejší pohony než ty nynější. Nejvíce se nyní
mluví o experimentech NASA týkajících se
využití paprsků zmagnetizovaných iontů,
stručněji a nepřesněji magnetických paprsků.
Kosmická loď by byla vybavena jakousi veli-

kou plachtou, do které by byly směrovány
magnetické paprsky vysílané z vesmírné
elektrárny obíhající okolo Země. Paprsky
zasahující zmíněnou plachtu by pak kosmickou loď urychlovaly na takovou rychlost, že
by dosáhla Marsu už za 80 dní.
A kdo bude tvořit posádku lodi na Mars?
Muži, ženy? Podle pana profesora Rowwa z
Lékařské fakulty Univerzity v Ohiu, jsou prý
vhodnějšími kandidátkami ženy. Proč?
Protože mají odolnější srdce, nemají v těle
tolik železa a jsou lehčí. To si zaslouží
vysvětlení.
Pokud se týká srdce, tak všichni víme, že srdce
mužů je náchylnější k srdečním chorobám. A
vězte, že velmi často v kosmu nastávají situa-

ce, kdy kosmonautům vyletí tep až ke dvěma
stům úderům za minutu – rizikové jsou především výstupy do volného kosmického prostoru. A brát léky ve stavu beztíže je rovněž o
něčem jiném než na Zemi, tělo je v takových
podmínkách hůře vstřebává.
Železo – toho mají muži v těle více než ženy.
Ne, že by v důsledku toho nějak korodovali,
ale ve stavu beztíže se železo v lidských
orgánech usazuje více než na Zemi a to by
mohlo dosáhnout takové míry, že by se z železa stal přímo jed.
Pokud se týká hmotnosti, tak to není příliš společenské téma a proto jen stručně: hmotnost
žen je nižší, méně toho sní a méně toho ve
formě odpadů také vyprodukují.

A také se uvádí, že ženy jsou psychicky mnohem stabilnější než muži.
Tak si to pánové teď přeberte. Ale abych podepřel tradiční mužskou ješitnost, i ženy mají
jeden problém, který my nemáme - typicky
ženské krvácení. A to se jeví jako velmi rizikové při výstupech do volného kosmického
prostoru, kdy se organismus kosmonautů přesouvá do prostředí s jiným tlakem, což znají
dobře potápěči jako tzv. kesonovou nemoc. To
se může začít z krve uvolňovat dusík a tvořit v
ní drobné bublinky. A pak by hrozilo zablokování důležitých cév, tedy embolie. A v tom jednodušším případě by mohla kosmonautka
omdlít, což se s požadovaným maximálním
soustředěním neslučuje. Přesto přese všechno
lze oprávněně prohlásit – bylo to zdokumentováno při dlouhodobých letech lidí v orbitálních
stanicích - přítomnost ženy na palubě, mužskou část posádky stimuluje pozitivně!
Mluvíme-li o Marsu, tak doplňme text první
barevnou fotografií, kterou v srpnu vyslala na
Zemi sonda Mars Curiosity.
-jp-
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MC Cipísek
- komunitní centrum pro rodinu

Vítání dne 21. června 2012 (omlouváme se, že se toto vítání dostává do Radničních listů se zpožděním.)

Tereza Urbancová
Vanesa Hradečná
Eliška Vysloužilová
Bruno Tomšík
Jakub Grbin
Richard Vrána
Filip Bureš
Emily Sperátová
Tomáš Bezdíček
Jan Lipovský
Jáchym Pisklák
Marie Večerková
Amálie Havlíčková
Amélie Němcová
Matyáš Urbanec

Tea Vaňková
Matěj Sedlák
Kryštof Synek
Šimon Gottwald
Alžběta Ředinová
Adéla Skřebská
Juraj Gajdoš
Adam Rolenc
Petra Hrbková
Richard Dvořák
Julie Jebavá
Bartoloměj Svatoš
Albert Mládek
Miroslav Humpolíček
Michal Humpolíček

Dne 27. září 2012 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni
do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občánci města
Prostějova:
František Hýbl
Jan Hála
Patrik Peterek
Filip Dospiva
Adriana Sofie Jánová
Martin Alex Pohlodko
Simona Krejčí
Lukáš Jahoda
Karolína Eggová
Filip Kaštyl
Natálie Dočkalová
Julie Boudová
Matěj Bláha
Karolína Žandová
Dominika Fillová
Nikola Nikodymová
Jaromír Mazal
Tereza Vilímková
Anežka Cvilinková
Petr Zapletal
Jakub Kopecký
Sebastian Dušan Stenchlák
David Hegr
Sofie Vykydalová
Leontýna Páleníková
Kateřina Kopečná
Markéta Schneeweissová
Veronika Vránová
Martin Randus
Dne 11. října 2012 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni
do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občánci města
Prostějova:
Oskar Lachman
Jakub Šmíd
Simona Dostálová
Pavel Neckař
Eliška Remeníková
Nikol Šrámková
Eliška Ujcová
Anna Rohrerová
Adéla Greplová
Ciara Kovařčíková
Lucie Dostálová
Nikola Marušincová
Alexandra Nedbalová
Anna Sklenářová
Lukáš Marek
Tereza Kellnerová
Sára Navrátilová
Štěpán Kucharič
Klára Vlková

Sídliště svobody 6
www.mcprostejov.cz,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
www.facebook.com/cipisekprostejov.cipisek
tel.: 723 436 339, 602 364 874

Program MC Cipísek listopad - téma Moje tělo
Na všechny kurzy a programy je z kapacitních důvodů potřeba přihlásit se předem.
Bude zima, bude mráz aneb lampionová cesta za panem myslivcem
11. ročník oblíbené akce pro celé rodiny - úterý 6.11. sraz 16.45 před MC Cipísek
Na konci cesty bude opět čekat pan myslivec. Lampiony a krmení pro lesní zvěř s sebou!
Kurz efektivního rodičovství
Nevíte si rady se vztekajícími dětmi? Nebo je vaše dítě naopak nesmělé?
Chcete zvládat emoce?
Proč vaše děti zlobí a co s tím ? Kurz pro rodiče dětí všech věkových kategorií.
Rodičovská setkání na téma výchova a komunikace v rodině.
Sobotní nebo podvečerní setkání Zahájení po naplnění skupiny- přihlášky co nejdříve.
Jak na to - beseda pro sólo rodiče
středa 21.11. od 18 hodin
pro rodiče, kteří vychovávají své děti sami nebo v neúplné či doplněné rodině
beseda s psycholožkou
Výchova dětí do 3 let
beseda pro rodiče a prarodiče malých dětí, beseda s psycholožkou
středa 14.11. od 18 hodin
Spánek a výživa dětí do 1 roku
beseda pro maminky s miminky v úterý 13.11. od 12.30
Mimiklub pro maminky s miminky vždy v úterý 12.30-14.00
Kurz masáží kojenců a batolat
kurz pro maminky s dětmi i těhotné
tři hodinové lekce pro odborným vedením
Pravidelné individuální psychologické poradenství
poradenství s olomouckou klinickou psycholožkou dle objednání
Individuální právní konzultace
právní minimum pro rodiče, konzultace s právničkou dle objednání
Kreativní večer pro dospělé/Originální (nejen) vánoční přání
středa 28.11. od 18 hodin
Besedy a individuální konzultace v dopoledních programech
Vývoj řeči- poradenství s logopedem 2.11.
Zdravý pohyb pro vývoj dětí-beseda s praktickými ukázkami 15.11. a 16.11.
Odpolední herny pro rodiče s dětmi
vždy v pondělí a ve středu 15.00-17.00. Na tyto herny není potřeba se hlásit předem.
Připravujeme na prosinec:
Kreativní večer- Malování na hedvábí
Mikulášská nadílka
Vánoční týden a Ježíškova pošta
zápisy do programů MC Cipísek na leden-březen
Termíny, přihlášky a bližší informace v MC nebo na www.mcprostejov.cz
www.facebook.com/cipisekprostejov, e-mail: mcprostejov@centrum.cz

Kontakt pro vítání občánků je tel: 582 329 620, další informace včetně termínů
vítání do konce letošního roku naleznete na www.prostejov.eu, sekce DUHA.

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA LISTOPAD 2012:
HUDEBNÍ OBOR:
Besídky žáků v 17.00 hodin - sál ZUŠ
13 .11., 15 .11., 21. 11., 22 .11. a 27. 11. 2012
Adventní zastavení
2. 12. 2012 v 17.00 hodin - sál Městského divadla
VÝTVARNÝ OBOR:
Galerie Linka - Kravařova ul.
11. národní přehlídka VO ZUŠ ve Šternberku - výstava prací
Výstava potrvá do 30. 11. 2012

Cipísek nabízí programy pro maminky
s miminky i pro sólo rodiče
Pro maminky s miminky do 9 měsíců jsou
v rámci Cipískova Mimiklubu připraveny
besedyo psychomotorickém vývoji dětí, o
spánku i výživě, minikurz první pomoci a
řada dalších besed s odborníky podle
zájmu. Maminky s kojenci se také mohou
zúčastnit kurzu masáží, kde se pod odborným vedením naučí masírovat svoje děti.
V pravidelném programu je zařazeno i cvičení s dětmi na balonech, říkanky, písničky
a další inspirace, jak s dětmi trávit čas tak,
aby byl podpořen jejich zdravý vývoj

Nově zařadil Cipísek letos do svého programu také besedy pro sólo rodiče, tedy
rodiče, kteří vychovávají své děti sami, ve
střídavé péči s partnerem, v neúplné nebo
nově doplněné rodině, řeší styk s dítětem
i pro ty, co uvažují o rozchodu a řeší tyto
otázky. Na besedy s psycholožkou mohou
samozřejmě přijít maminky, ale i tatínci,
kteří řeší řadu nových situací a problémů.
Na tyto program, stejně jako na všechny
ostatní, je potřeba se předem přihlásit v
MC Cipísek.
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Blahopřejeme Blahopřejeme
V měsíci září oslavili svá jubilea tito občané
města a příměstských částí

70

Věra Gabrlíková, Karel Kučera, Vladimír Minx,
Helena Kacafírková, Františka Petruželová,
Josef Zvoneček, Ludmila Feščuková, Zdeněk
Lukeš, Emil Peka, Zdeněk Vyroubal, Josef
Nejedlý, Vlasta Opálková, Marie Patíková,
Zdeněk Ešler, Ladislav Fribert, Josef Huber,
František Patz, Vlasta Košnerová

V měsíci říjnu oslavili svá jubilea tito
občané města a příměstských částí

70

75

Věra Světlíková, Františka Umlaufová, Helena
Hlávková, Anna Balážová, Hedvika Marciánová,
Jaromír Moudrý, Vladimír Huťka, Václav
Oldřich, Miloslav Kvíčala, Vlasta Opálková,
Jana Zemanová, Božena Žaloudková, Miloš
Pazdera, Jarmila Gromusová

Eva Doláková, Milada Jansová, Petr Pavlíček,
Václav Pupík, Josef Moučka, Alena Marková,
Svatopluk Urbánek, Ladislav Kolář, Miloslav
Kolář, Jozef Dalloš, Anna Lysická, Jiří Svobodník, Ladislav Hradil, František Musil, Hynek
Bezoušek, Jitka Krčová, Jiří Sedláček, Milan
Čep, Jana Kuldová, Jaroslav Ježek, Jiří Snášel,
Marie Novotná, Jan Navrátil, Ludmila Spáčilová

75

80

Alena Pospíšilová, Marie Synková, Zdeněk Mendl,
Oldřich Snášil, Anton Faško, Zdeňka Zatloukalová,
Terezie Janošíková, Marie Charvátová, Dagmar Stančíková, Irena Štefková, Ludmila Skývová, František Hloch

Alois Křupka, Eva Kvíčalová, Pavel Moravec,
Miluše Šnajdrová, František Roba, Taras
Feščuk, Bruno Čehovský, Marie Lakomá, Jitka
Závodná, Jiřina Abrahámová, Jaromír Hájek,
Michal Urban, Marie Šindlerová, Olga Směšná,
Vojtěch Šebestík

80

85

Miroslav Koudelka, František Páleník, Marie Dvořáková, Vlasta Skřičková, Miroslav Jančík, Lubomír
Holinka, Pavlína Pavlíková, Danuše Štefková, Jiří
Geržík, Olga Novotná, Kurt Michler

Jarmila Žváčková, Lubomír Studený, Hynek
Horák, Hedvika Kalová

90
91
92
93
94
95
96
99

Anežka Matoušková , Drahomíra Petrželová,
Josef Šišma , Květa Ptáčková, Věra Kuželová

85

Jarmila Vinklerová, Hana Kovářová, Anežka
Matoušková, Rudolf Vlach

90
91
92
93
97

Františka Vysloužilová

Večeslav Tomek
Filoména Kocourková
Božena Bezděková, Miroslava Hájková
Marie Dašková
Anna Janotová
Josefa Kvapilová
Ludmila Smékalová

Moravsko - Slezská křesťanská akademie region Prostějov
vás srdečně zve na přednášku
proděkana MTF UP v Olomouci Doc.ThDr. Petra Chalupy ThD.

Víra ve Starém a Novém zákoně
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 15. listopadu 2012 v 17.45 hod.
v budově CM Gymnázia, Komenského 17,Prostějov.
Pana Doc. Petra Chalupu můžeme také pravidelně slyšet na rádiu Proglas.
Setkání se koná za finanční podpory Města Prostějova.

Josef Albrecht, Ludmila Čechová, Ludmila
Hónová, Anna Zahradníčková, Jan Čelechovský, Karel Jukl
Vlasta Němečková, Hedvika Otrubová, Marie
Vitoulová
Anna Čechová
Růžena Soldánová

Sociálně aktivizační služby pro seniory
Tetín 1, 796 01 Prostějov,
telefon: 582 360 295
nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ

6. 11. 2012
13.30 Hrátky s pamětí
Sedm divů světa - Koloseum
13. 11. 2012
14.00 Asertivita II. část

Zdeňka Adlerová
odb.lektorka
Mgr. et Mgr .L. Freharová
odb.lektorka
20. 11. 2012
14.0 Vánoční dekorace
Zora Dostálová
Kouzla s pedigovými koulemi
27. 11. 2012
13.30 Hrátky s pamětí.
Zdeňka Adlerová
Sedm divů světa – Skalní město Petra
odb.lektorka
Všechny přednášky AKADEMIE SENIORŮ
se uskuteční v prostorách
OS LIPKA, Tetín 1, II. patro. Těšíme se na vaši návštěvu.
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Valérie Zawadská
čte vítězné práce
Ve středu 7. listopadu se uskuteční slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Literární
Haná, kterou letos poprvé pořádají společně Knihovna Kroměřížska, Městská
knihovna Prostějov a Knihovna města Olomouce.
Soutěž byla vyhlášena v březnu a soutěžící (neprofesionální autoři starší 18 let) mohli
až do konce srpna zasílat své povídky i básně vztahující se k Hané. Nejlepší díla
vybraná a oceněná odbornou porotou zazní v přednáškovém sále Národního domu v
podání Valérie Zawadské.

Senior klub

Od září letošního roku funguje v naší
knihovně „Senior klub“. Otvírá se
jednou za měsíc a zúčastnit se může
každý, kdo má zájem o dění kolem
sebe, chce se seznámit s novými lidmi,
potkat se se svými vrstevníky a také
se dozvědět něco nového.
V říjnu jsme si promítali životopisný
film o prostějovském rodákovi, spisovateli Edvardu Valentovi. V listopadu

chceme vyzkoušet nordic walking a v
prosinci plánujeme návštěvu zákulisí
Městského divadla a Národního domu v
Prostějově. Přijít může každý, tedy
nejen ten, kdo je čtenářem naší knihovny. Svoji účast nemusíte předem oznamovat, prostě se přijďte podívat. Další
setkání Senior klubu se uskuteční v
úterý 13. listopadu v 10 hod. Těšíme se
na vás.

Tajuplnou Afrikou
Přerovský cestovatel Jiří Mára spolu
se svou rodinou (manželkou Alenou,
synem Jirkou, který je upoután na
invalidní vozík a jeho sestrou Monikou) procestoval už pět kontinentů.
Zveme Vás na besedu o nejdobrodružnější expedici rodiny Márových, kterou se stala výprava do čtyř států v jižní
části Afriky – JAR, Namibie, Botswany
a Zimbabwe. Při úžasně barevné projekci fotografií i filmových záběrů se

dozvíte, jak se dá neznámými končinami černého kontinentu cestovat na
vlastní pěst – terénním autem, divočinou i pouští a přitom spát ve stanech.
Navštívíte Kapské město i hliněnou
vesnici tradičně žijících Himbů. Budete
stát tváří v tvář divokým zvířatům,
podíváte se na největší písečné duny
světa i hřmící masy Viktoriiných vodopádů. To vše ve středu 21. listopadu v
17 hodin.

Příběhy na prodej
Během prvních 10 let Sovičkiády - dětské literární soutěže prostějovského
regionu – byly napsány stovky krásných
příběhů a básniček.
Do jedné knížky by se všechny nevešly.
Porota odborníků a osobností kultury proto
každý rok vybírala vždy tři nejúspěšnější
kousky prózy a tři kousky poezie, a jejich
autory odměnila. Knihovna se rozhodla

odměnit je také tím, že jejich dílka vydá v
knížce, a zajistí jim tak určitou nesmrtelnost. Během loňského roku pak jiné děti
tyto příběhy ilustrovaly. Na 70 stránkách
najdete 30 příběhů, 30 básniček a 20 barevných ilustrací. U většiny se zasmějete, jiné
vás dojmou. Sovičkiáda – to nejlepší z let
2001-2011. Oproti 40 Kč žádejte v Knihovně pro děti na Vápenici.

K dostání ve vašich trafikách
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Byla ve Školní ulici židovská škola?
Proč se Školní ulice jmenuje Školní? A nebylo v Prostějově více ulic stejného či podobného jména?
Kde vlastně stála židovská škola? Zdánlivě jednoduché otázky.
Dlouholetý prostějovský archivář
Léon Karný (1935–2008) ve své Historii
prostějovských ulic (Prostějov 1998, 2.
vyd. 2007) uvádí na s. 56: „Školní, 1833–
1881, 31. 5. 1881 Školní (Schul-Gasse do
1892 a 1940–1945) podle školní budovy,
která zde stála.“ A hned pod tím „Školní třída viz … Komenského“, která se
tak ale jmenovala pouze od 31. května
1881 do 31. ledna 1893. Nás bude zatím
zajímat pouze dnešní stále Školní ulice,
vedoucí od kina Metro k baště u Národního domu.
Ve Školní ulici tedy škola stála. Publikace Prostějov v proměnách staletí (Prostějov 1994) o ní na s. 82 uvádí: „Budova
postavená v letech 1783–1785 stávala
do roku 1945 na začátku Školní ulice
ve směru od zámku a sloužívala prostějovskému školství. V roce 1851 zde byla
umístěna nižší reálka s hlavní školou,
v 80. letech minulého století tu na krátkou dobu našla domov škola tkalcovská
a počátkem 90. let Ambrosova hudební
a zpěvní škola.“ Roku 1945 byla budova
kvůli špatnému stavu a velkému poškození z konce války zbourána.
V téže ulici byly rovněž židovské
domy, očíslované římskými číslicemi
XLV až LVI, tedy 12 budov, rozdělených
do mnoha oddělení a bytů. Kromě jednoho byly všechny domy umístěné u
hradeb. Na téže straně ulice bylo kromě
toho i pět budov, které vlastnilo město
nebo křesťané (č. 88 a 112-115). V Zemském archivu v Brně se totiž dochoval
plán Prostějova, tzv. indikační skica
z roku 1833, který křesťanské domy
označuje arabskými a židovské římskými číslicemi. Ve Školní ulici se ve stejné
řadě s židovskými domy nachází velká
budova, označená ovšem arabským
číslem 114. Podle číselné a slovní legendy, která mapu doprovází, můžeme
podle druhu čísla zjistit majitele a někdy
i určení každého domu. K číslu 114 je
uvedeno: „Städtisches Wohngebäude
(Schule),“ tedy městská obytná budova
(škola). Nejednalo se tudíž o židovskou
školu, neboť veřejné budovy náležející
židům patřily buď židovské obci nebo
vrchnosti, v případě Prostějova Lichtenštejnům.
V ghettu umístěném jižně od hlavního
prostějovského chrámu si Židé v průběhu několika staletí postupně zbudovali
44 domů. Ve Školní ulici se tedy nacházela asi jen čtvrtina z celkového počtu
obydlí osídlených židovským obyvatelstvem. Byla tam i židovská škola? Doc.
František Spurný (1927–2004) ve svém
článku Prostějovská židovská škola před
r. 1848 (In: XXVI. mikulovské sympozium 2000, Brno 2003) na s. 256 tvrdí,
že „… roku 1801 postavená nová školní
budova na místě bývalé rasovny ve Školní ulici od počátku doslova praskala ve
švech. Navíc v jejím přízemí byla rituální lázeň – mikve a v zadní části řeznický výsek, takže okolí školy bylo jedna
bažina a navíc tu panoval i nepříjemný
zápach.“ Odvažuji se však tvrdit, že tyto
závěry nejsou správné. Kde se tedy židovská škola nacházela, nebylo-li to ve
Školní ulici?
Doc. Spurný vycházel z údajů v článku „Geschichte der Juden in Prossnitz“

od prostějovského rabína dr. Leopolda
Goldschmieda (1869–1935), který zveřejnil ve sborníku Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit
und Gegenwart (Brno 1929, s. 491-504).
Opravdu se tam na s. 496 píše, že „Die
dermalige Normalschule befindet sich
auf einem „abscenten und gestankerregenden Platze“ ober den Fleischbänken.“ tedy že se tehdejší škola nacházela
na odlehlém a zapáchajícím místě – nad
jatkami. Kde se ale nacházela židovská
jatka? Opět nám pomůže indikační ski-

škola tam pravděpodobně byla umístěna od svého počátku v červenci 1782,
kdy podle dubnového nařízení císaře Josefa II. museli i židé zřídit tzv. normální
školy, kde by se děti naučily číst, psát a
počítat. Patrně jen jedna malá místnost
v Hradební ulici však od počátku nevyhovovala. Místo pro novou prostornější
židovskou školu obec už roku 1794 zakoupila od města, a to v dnešní Demlově
ulici. Na tomto tehdy volném pozemku
se původně nacházelo místo pro rasovu
káru. Mezitím ale byla v téže ulici na

ca. Mezi domy ghetta v jižní části města
č. XXII a XXIII se nachází číslem neoznačený dům popsaný „Juden Gde,“
tzn. Juden Gemeinde, čili židovská
obec. V zadní části téže budovy (obrácené do dnešní Hradební ulice) nalezneme v mapě ještě méně čitelný název
„Fleischbank“ – jatka.
Židovská obec měla své vlastní pozemkové knihy, uvádějící chronologicky soupisy majitelů jednotlivých domů.
Bohužel o tomto domě židovské obce a
s jatkami se tam dovídáme pouze okrajově, např. že židovská jatka patřila Jeho
Jasnosti knížeti Lichtenštejnovi. Pokud
se ovšem židovská škola měla nacházet
„na odlehlém a zapáchajícím místě nad
jatkami,“ našli jsme to, co jsme hledali. Bylo to právě v místech, kde se nyní
v prvním poschodí nacházejí výstavní
sály muzea v tzv. Špalíčku. Židovská

pozemku vedle (malé) synagogy koupeném od židovské obce nákladem Feitha
Ehrenstamma postavena roku 1814 nadační škola k vyučování talmudu a tóry,
ale také čtení, psaní a počtů, ale jen pro
šest chudých dětí. Dnes je to budova č.
6 v Demlově ulici s dochovanou deskou, která svým hebrejským nápisem
Ehrenstammovy zásluhy o tuto školu
připomíná. Původně zdobila horní část
vstupních dveří, její dnešní umístění na
severní zdi je druhotné.
V říjnu 1832 se kvůli nařízení olomouckého krajského úřadu na židovské obci jednalo o zřízení prostorné
normální školy, jaká náleží obci, která
má 328 rodin. V této době se škola s největší pravděpodobností stále nacházela
v Hradební ulici. Neboť však židovská
obec školu hodlala postavit nikoliv ze
svých vlastních zdrojů, ale z dobrovol-

ných příspěvků, nedařilo se tento bohulibý záměr poměrně dlouho zrealizovat.
Nadační škola Feitha Ehrenstamma se
tak nejspíše před vybudováním nové
stavby začala používat jako tzv. normální škola. Původně jen jedna místnost
sloužící vyučování mohla být rozšířena o další prostory, které byly původně
určené jako byt pro učitele a další dva
nájemní byty.
Celé další století trvalo, než byla roku
1904 postavena nová velká školní budova na východním konci Demlovy ulice,
dnes s číslem 3. Pozemek, určený ke
stavbě školy a skladu požárních potřeb
už od roku 1801, je na mapě indikační skici označen č. 134 (a 195) a slovy
„Israelit. gem.“ (? je špatně čitelné) a patřil lichtenštejnské vrchnosti. K němu se
pak připojilo stavební místo, kde dříve
stával židovský špitál, na plánu označen
římským č. X.
A kde je příčina mylného situování
židovské školy do dnešní Školní ulice?
Citovaná práce L. Goldschmieda opravdu umisťuje plánovanou židovskou školu do „Školní uličky“ – „soll auf dem
Platze im Schulgassel zu ebener Erde
ein geräumiges Frauenbadehaus und
darüber eine Normalschule mit sonstigen Ubikation erbaut werden.“ (na
místě ve Školní uličce bude postavena v
přízemí prostorná ženská lázeň a nad ní
normální škola s ostatními ubytovacími
místnostmi). Ale byla to „naše“ – dnešní Školní ulice? Domnívám se, že ne.
Při zkoumání tří rozsáhlých dílů gruntovnic židovské obce z let 1784–1830
jsem se setkala s dávno zapomenutým
označením „Schulhof “, školní dvůr, který označoval prostor nacházející se mezi
nadační školou, oběma synagogami a
budovami č. I, VIII a IX, tedy opět dnešní Demlovu ulici. Celý prostor ovšem
před asi sto lety vypadal zcela jinak než
dnes. Od severu uzavírala „školní dvůr“
původní velká stará synagoga s průchodem k dnešnímu náměstí Svatopluka
Čecha, a od jihu (z dnešní Křížkovského
ulice) se do „dvora“ dalo dostat obloukovým průchodem pod domem č. IX.
Jedním z dalších důkazů, že škola umístěná v dnešní Školní ulici byla
opravdu křesťanská, jsou zápisy z několika komisionálních šetření, které
magistrát kvůli špatnému stavebnímu
stavu některých domů v židovském
ghettu prováděl během roku 1807.
Mimo jiné se zjistilo, že dům č. XLIV
ve Školní ulici má přední zeď nad domovním vchodem už přes jednu stopu
nahnutou nad ulicí a hrozí její okamžité
zřícení. Protože zde nic nebrání volnému průchodu, jak židů, tak křesťanů,
zvláště když křesťanská mládež denně
tudy kolem musí chodit z kostela ráno
do školy, proto je vlastníkovi komisí co
nejpřísnější přikázáno – se aby zabránilo nepředvídatelnému neštěstí – ihned
zeď prozatím zdola podepřít, poté ji
zbourat a nově vystavět. (Státní okresní
archiv v Prostějově, fond Archiv města
Prostějova, inv. č. 807, sign. 145/9, kart.
15, Zchátralé domy v židovské obci roku
1807.)
Marie Dokoupilová
Muzeum Prostějovska v Prostějově

Aktuálně

Informace

Školství
a sociální oblast

Kaleidoskop
informací

Volný čas

Sport

Strana 26

Činnost sekce učitelů – důchodců při OROS
v Prostějově za uplynulé období roku 2012
Řekne-li se důchodce, mnozí si myslí:
ten člověk má mnoho volného času a co
vlastně dělá celý den? Bohužel, opak je
pravdou. Alespoň v naší sekci učitelů – důchodců, která má zhruba 160 členů. Naši
činnost řídí výbor, který se schází začátkem každého měsíce v klubovně DUHY.
Pro tento rok jsme přistoupili například
k pořádání zájezdů na představení do Brna
na operu. Proč zrovna tam? Jednoduché
vysvětlení: Brněnská opera má výborné sólisty, sbor, balet a instrumentální složku. Je
to vždy velký kulturní zážitek. Na podzim
jsme připravili návštěvu dalších dvou divadelních představení.

V sále DUHY se scházíme čtyřikrát
do roka na společenských besedách.
Jsou to milá setkání, kdy se vídáme se
svými bývalými kolegyněmi. Na každou besedu si zveme zajímavé lidi,
kteří nás seznamují se svými zálibami. Na počátku roku to byla beseda
o Zambii, pro nás velmi vzdálené
zemi. Beseda byla doplněna promítáním diapozitivů. Druhá beseda
byla v březnu na „Den učitelů“. Téma
znělo – Prostějov, město módy, Prostějov, město elegance. Pozvány byly
členky spolku Historia s paní Evou
Suchánkovou a paní Janou Zikmun-

dovou. Námětem byla móda první republiky až do roku 1945. Své vyprávění
doplnily přednášející diapozitivy. Nádherné odpoledne! Jaká krása ženského
odívání, elegance, vznešenosti a vzpomínek na významné osobnosti města
Prostějova. Všichni odcházeli s dobrou
náladou. Řekla bych – bylo to pohlazení po duši, za které děkujeme.
Věnujeme se také sportovní činnosti. Účastníme se turistických vycházek,
kombinujeme jízdu vlakem či autobusem
s pěší turistikou.
Pro letní měsíce jsme plánovali rekreaci ve Vysokých Tatrách – Kežmar-

ské Žlaby. Jsou to desetidenní pobyty
v pěkných prostorách chaty s příjemným
ubytováním, stravováním a personálem.
Ráno se probudit, vyjít před chatu a vidět
Lomnický štít v plné kráse – to je zážitek!
A co chystáme do konce roku?
Zájezdy na divadelní představení v Brně, besedu s Policií ČR na téma
Ochrana seniorů, turistické vycházky
a vánoční posezení s jubilanty. Přijďte
mezi nás, budeme velmi rádi.
Děkujeme městu Prostějovu za finanční podporu, bez níž bychom nemohli
mnoho akcí uskutečnit.
Učitelé –důchodci při OROS

Na památku zmizelých sousedů…
Obracíme se na Vás s následující prosbou. Kdybyste mohli prohlédnout své staré fotografie, či fotografie po příbuzných, na kterých by mohly být buďto
a/ školní fotografie dětí či studentů, narozených v období
let 1915 - 1933
b/ fotografie zaměstnanců či úřadů či obchodů a továren
v rozmezí let 1915 - 1939
c/ rodinné fotografie
na nichž by se mohli nacházet naši bývalí židovští sousedé,
kteří byli zavražděni v době holocaustu. Nevadí, pokud nebu-

dou fotografie popsány, zatím žijí ještě svědkové, kteří by je
mohli poznat a identifikovat. Fotografie budou elektronickou
cestou okopírovány a zaslány do Nadace terezínských studií,
která postupně doplňuje archiv obětí holocaustu. Budou také
zveřejněny na internetových stránkách města v kategorii Oběti
holocaustu z Prostějova.
Fotografie prosím přineste v obálce s nápisem Zmizelí sousedé a případným kontaktem na Vás (z důvodu vrácení materiálů) do Regionálního informačního centra – v zámku.
Děkujeme

INZERCE

VZDċLÁVACÍ AKCE

ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.

web: www.reikimorava.cz
Iý: 22902881
tel: 00 420 582 336 195,
mob: 00 420 608 707 122
e-mail: asociace@reikimorava.cz

Vás srdeþnČ zve

10. 11. 2012 v sobotu v 10.00 hod na zámek Plumlov
kde poĜádá semináĜ

TRADIýNÍ USUIHO REIKI – II. STUPEĕ
SemináĜ zaþíná naladČním na tĜi symboly druhého stupnČ Usuiho REIKI, poté pokraþuje
pĜedáním potĜebných informací a praktickým procviþováním technik spadajících
do druhého stupnČ tradiþního REIKI. NaladČní probíhá individuálnČ.
Síla energie REIKI se po absolvování II. stupnČ výraznČ zvyšuje a mimo kontaktního
pĜedávání energie mĤžete vysílat energii na dálku. Podmínkou je absolvování I. stupnČ.
Získáte certifikát a manuál. StejnČ jako u prvního stupnČ, ti, kteĜí již získali II. stupeĖ u Dr. Hodka
nebo Mgr. Frantise, mohou pĜijít na opakování.
PĜihlaste se na mailové adrese: asociace@reikimorava.cz

þlenové Rady

ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.
(AREIM)
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Aktivity ČČK Prostějov

Poděkování od Svazu letců Prostějov
Dne 11. listopadu v Den válečných veteránů, si připomínáme obětí obou světových válek. I naše město má
své válečné hrdiny. Jedním
z nich je i Jaromír Král,
jehož jméno je uvedeno na pamětní
desce ve vestibulu naší radnice.
Kdo byl tento
válečný hrdina?
Jaromír Oldřich Král se
narodil v Malém
Hradisku. V útlém
mládí se s rodinou
přestěhoval do Prostějova kde jeho otec (legionář I. svět. války) vyučoval na
školách ve městě. Na počátku války odešel
Jaromír za hranice a přihlásil se v Anglii
do našeho zahraničního letectva. 16. ledna
1941 při zpátečním letu nad Německo jeho

bombardér v silné sněhové bouři vybočil z
určené dráhy a dostal se nad Severní moře.
Osádka byla prohlášena za nezvěstnou. Jeho jméno je uvedeno v
Památníku zmizelých letců
v Runnymede v Anglii.
Prostějovská odbočka Svazu letců
děkuje Statutárnímu městu Prostějovu, že na náš
podnět
doplnil
na pamětní desce k jeho jménu
tři písmenka RAF
(Royal Air Force
- královské vzdušné
síly). Alespoň jedno jméno tak bude připomínat veřejnosti hrdinný boj našich válečných letců
z prostějovského regionu v minulé válce.
Svaz letců
Prostějov

Veřejná sbírka
Dne 5. 11. 2012 pořádáme veřejnou
sbírku především plyšových hraček (ale
i jiných), dále oděvů, obuvi, kuchyňských potřeb a bytového textilu.
Čisté, nerozbité a neděravé věci, noste
prosím od 9 do 11 hod na Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3.
Odborná konference
Zveme na odbornou konferenci pro
nelékařské zdravotnické pracovníky
akreditovanou u České asociace sester
ve dnech 10. 11. - sobota a stejné téma
12.11. - pondělí od 8.30 do 13 hod na
Oblastním spolku ČČK Prostějov, Milíčova 3.
Témata a přednášející:
Mgr. Erika Bábková - Zdraví a nemoci našeho domova - vlivy podzemí na

zdravotní stav organizmu (geopatogenní zóny)
Bc. Soňa Provazová - Asertivita
Jaroslava Dostálová - Prevence v péči
o zdraví
Konference je za 4 pasivní kredity a
poplatek 200 Kč (platba při prezenci na
začátku konference).
Přihlášky na e-mail:
prostejov@cervenykriz.eu nebo SMS
na mobil: 723005411 (uveďte svoje jméno a datum narození). Podrobný program na www.cervenykrizprostejov.cz.
Poděkování
Děkujeme Olomouckému kraji za
příspěvek 30000 Kč na divadélko o první pomoci - Jak sněhuláček záchranář
ošetřoval medvídka Popletu. Divadélka (1., 2. a 3. díl) hrajeme pro MŠ a ZŠ
v Olomouckém kraji.

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/

Evid. č. 402/12 (Silvinka) – fena, kříženec jezevčíka

Evid. č. 401/12 (Jiskra) – fena, kříženec

Evid. č. 399/12 (Igor) – pes, křížene

FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ ZAVÍTÁ DO 115 MĚST
ČESKÉ REPUBLIKY A TAKÉ DO PROSTĚJOVA
Projekce se uskuteční v pátek 23. listopadu od 18:00 v Kulturním klubu Duha, Školní 4.
FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÍCH
SPORTŮ je celovečerní promítání špičkových filmů plných extrémního lyžování,
zimního lezení, skialpinismu a dalších extrémních zážitků a sportů. V listopadu 2012
mohou diváci ve 115 městech ČR, od Mariánských Lázní až po Třinec, shlédnout osm
nejlepších zimních filmů uplynulé sezóny
české i zahraniční produkce. Spolupořadatelem Filmového festivalu zimních sportů
je NATIONAL GEOGRAPHIC Česko.
POPIS FILMŮ HLAVNÍHO
PROGRAMU
ALL.I.CAN
(USA, 15 min., režie: Dave Mossop, Eric
Crosland, produkce: Sherpas Cinema)
All.I.Can je vizuálně ohromující dílo kinematografie, nejlepší lyžařský film roku
2011, který se věnuje vášni pro lyžování a
objevování nádherných dosud nesjetých
míst v horách po celém světě. Kdo rad objevuje exotická místa pro skialp, freeride a
další aktivity, se v tomto filmu určitě najde.
Ocenění: např. "Nejlepší celovečerní
horský film" - Banff 2011

COLD
(USA, 19 minut, režie: Anson Fogel, produkce: Forge Motion Pictures)
Cold, česky "Chlad", je příběh o unikátním zimním výstupu Cory Richardse na osmitisícovku Gasherbrum II se
dvěma partnery, horolezci světové špičky, Simonem Moro a Denisem Urubko.
Uvidíte natáčení ve velmi náročných
přírodních podmínkách, plný zvratů a
překvapení.
Ocenění: Grand Prize – Banff 2011.
BAFFIN BABES
(Norsko, Kanada, 28 minut Režie: Baffin
Babes, produkce: Catapult Film)
Nejdelší lyžařská, čistě dámská expedice: 1200 km skrz arktickou pustinu podél kanadského ostrova Baffin.
Není to zrovna procházka parkem,
pokud vezmeme v úvahu 100 kilogramů na saních, teploty okolo – 40
stupňů Celsia a polární medvědy
okolo.
Ocenění: Best Spirit of Adventure
Film (Nejlepší dobrodružný film) – ShAFF 2011

PARALLELS
(Kanada, 7 minut, režie: Nicolas Teichrob,
produkce: Dendrite Studios)
Parallels, znamená rovnoběžky, což v
tomto případě odkazuje na rovnoběžné
lyžařské stopy, které freerideři vytvořili ve
svazích olympijského střediska Whistler v
rámci World Ski & Snowboard Festival v
dubnu 2011
SCOTTISH ICE TRIP
(Francie, 26 minut, režie: Guillaume
Broust, produkce: Petzl)
Špičkoví lezci se v zimních podmínkách
za doprovodu extrémního horolezce pokusí zdolat Ben Nevis. Skotsko je krajinou,
kde horolezci slaví příchod sněhové bouře
a mixové lezení má svou dlouholetou tradici.
ULTIMA8 SEPARATION
(Česká republika, 26 minut, režie: Lucas
Herman, produkce: Illegal Production)
Projekt si klade za cíl mapovat českou
freeskiingovou parkovou scénu a přiblížit tak freeskiing jako progresivní sport
širšímu publiku nejen v České republice.

Ve filmu uvidíte nejlepší české freeskiové
jezdce: Robin Holub, Pepé Kalenský, Filip
Taraba a Jirka Volák a další
WHITE LINE
(Česká republika, 50 minut, režie: Tomáš
Galásek, produkce: Martina Prášilová)
Zcela nový snímek letošní sezóny, který jedinečným způsobem spojuje životy
nejlepších českých jezdců, mapuje jejich
odlišný charakter, ale stejný přístup k
horám a ukazuje jednu společnou vášeň:
svobodu a čerstvý prašan. Každý z nich
je vždy připraven hledat nejrůznější způsoby a prostředky, jak se na vrchol hory
zase vrátit.
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stART

Vernisáž výstavy zahájila ředitelka školy PhDr. Ivana Vaňková a náměstkyně primátora RNDr. Alena Rašková.

Ve výstavní galerii kina Metro 70 se ve
čtvrtek 20.9.2012 konala vernisáž výstavy
stART. Střední škola designu a módy v Prostějově tímto prvním ročníkem přehlídky
tvůrčího studentského myšlení slavnostně
zahájila svou novou tradici. Studenti prvních
ročníků uměleckých oborů multimédia, užitá
malba a návrhářství oděvů ve své ukázkové
tvorbě nabízí pohled mladé generace na svět
okolo nás.
Velkou část výstavy tvoří fotky. Na nich
citlivý pozorovatel vnímá, že studenti nejen
„ fotí“, ale že si při tomto aktu všímají hlavně různých opomíjených skutečností kolem
sebe.
K vidění jsou také drobné série kreseb,
z nichž je patrná důkladná kresebně – řemeslná
průprava, jíž se studentům ve škole dostává.

Na opačném pólu studentské prezentace jsou věci na pomezí tradičního a
konceptuálního umění. Například vyšívané vojenské výložky s obšitými okraji,
u nichž studentky využily klasické oděvní materiály. Tato tvorba sice vychází z
tradice školy, ale přístup k řešení problémů je nový a netradiční.
Koordinátorem výstavy je učitel školy
MgA. Vojmír Křupka, který, jak je z výstavy
patrné, vede studenty k samostatnosti a podporuje jejich individualitu.
V současné době jsou studenti motivování
úspěchem výstavy a již nyní vymýšlejí nové
věci, které veřejnosti představí příští rok v září
na již druhém ročníku výstavy stART 2013.
Text: Jarmila Vacková,
Vojmír Křupka

MLADÍ HASIČI Z DOMAMYSLIC DĚKUJÍ ZA PODPORU MĚSTU PROSTĚJOV
Prostějov, Domamyslice – Skvělá parta, spousta sportovních zážitků a radost
z úspěchů – tak to je nesporná aktivita
mladých hasičů. A právě této činnosti
a benjamínkům hasičského řemesla se
věnují ve Sboru dobrovolných hasičů
v Domamyslicích.
Výchovu mládeže a svých budoucích
nástupců považují domamysličtí hasiči
za neodmyslitelnou součást své činnosti. Cítí totiž potřebu vychovávat mládež
tak, aby byla schopna pomáhat druhým,
umět si poradit v mimořádných situacích
a také smysluplně vyplňuje jejich volný
čas. Z celkového počtu členů tvoří mládež
zhruba čtvrtinu.
,,Vychováváme si mladé nástupce, což
se nám daří díky velké podpoře i finanční pomoci statutárního města Prostějova.
Naší prioritní činností je celostátní soutěž
Hra Plamen a dále pohárové soutěže v požárním útoku, které pořádají sbory dobrovolných hasičů v širokém okolí. Příprava
na soutěže trvá celý rok a není vůbec snadná. Je důležité si také vytvořit zázemí, kde
se dá trénovat a věnovat tak čas nácviku
soutěžních disciplín. Scházíme se pravidelně jednou týdně i v zimním období a

trénujeme na hale Sportcentra,“ prohlásil
vedoucí mládeže Pavel Liška.
Celostátní Hra Plamen se skládá celkem ze šesti disciplín a je prověrkou všech
dovedností, které musí mladý hasič zvládnout. Tyto disciplíny jsou: závod požárnické všestrannosti, štafeta dvojic, štafeta
4x60m, požární útok CTIF, štafeta CTIF
a královská disciplína požární útok. Dále
se věnuje velká pozornost volnočasovým
aktivitám, které jsou hodnoceny na okresním kole.
Domamysličtí mladí hasiči se pravidelně účastní této celostátní soutěže. V letošním roce se jim podařil po dlouhých
letech velký úspěch a okresní kolo Hry
Plamen vyhráli. Tím si zajistili postup do
kola krajského, kde v celkovém součtu
bodů obsadili nádherné 8. místo.
Další bohatou činností jsou pohárové soutěže v požárním útoku. Letos jich
objeli celkem deset a k závěru sezóny se
dostavili úspěchy v podobě pohárových
umístění. Za zmínku stojí například 2.
místo v Krasicích z celkem 16-ti závodních družstev a noční soutěž v Bochoři,
kde se umístili na 19. a 25. místě z 58
účastníků.

Sedm let kapely Zion Squad
Před 7 lety ukázali Prostějovu, co je to
reggae hudba a začali tak šířit její poselství dál. Ani po takto dlouhé době se jejich
cíle nezměnily. Reggae propagují stále, jen
v širším měřítku - na začátku hráli pro 50
diváků nyní i pro tisíc, dříve zvali do Prostějova lokální reggae hudebníky a teď sem
jezdí hvězdy z celé Evropy. Rockers reggae
kapela Zion Squad funguje už 7 let a k této
příležitosti zahraje v prostějovském klubu
Apollo 13. „Když jsme začínali prvním
koncertem na Cyrilometodějském gymnáziu v tamním klubu, nikdo z nás netušil,
kam až to dotáhneme,“ usmívá se manager
kapely Vítězslav Lužný „za 7 let jsme toho
zvládli myslím dost. Máme za sebou album
a chystáme se na další, vydali jsme několik
úspěšných singlů, procestovali jsme s naší
hudbou takřka celou republiku a podívali
jsme se i za hranice.“ Kapela za dobu své
existence prošla mnoha změnami, jak to u
studentských kapel bývá. Nyní zakotvila na
počtu 9 členů. „Změn bylo hodně a asi jich
ještě pár bude, ale to je život. Ze studentů
se stali pracující lidi a někdy už prostě po-

vinnost se zábavou snoubit nejde. A hudba
pro nás naštěstí dál zůstává zábavou.“ podotýká Lužný. Kapela, která je podporována městem Prostějov, obchodem Subform
nebo 1.prostějovským GrowShopem, tak
směle míří do dalších úspěšných let, snad
i úspěšnějších.
Přesvědčit se o aktuální formě kapely, a
popřát vše nejlepší do dalších let, tak fanoušci
budou moci 30. listopadu v klubu Apollo 13.
Pogratulovat přijede mimo jiné olomoucká
reggae-rocková kapela HomeBwoyRasta,
která si podmanila porotu v českém finále
European Reggae Contest 2010. Díky tomu
vystupovala i na světoznámém reggae festivalu Rototom Sunsplash ve Španělsku. Těšit se
můžete nejen na jejich originální tvorbu, ale
i skvělé hity třeba od anglických Steel Pulse.
Večer začíná ve 20 hodin a protáhne se nejspíš do brzkých ranních hodin.
Prostějovská reggae kapela Zion Squad
funguje už 7 let. Koncert k oslavě proběhne
v klubu Apollo 13 v Prostějově. Popřát jim
přijede neméně úspěšná olomoucká reggae-rocková kapela HomeBwoyRasta.

Odměnou za jejich výsledky jsou různé výlety, opékání špekáčků v přírodě,
kuželky a spousta jiných aktivit. Letos
mají ještě v plánu besedu s profesionálním hasičem, výlet na kolech, kulturní
vystoupení na valné hromadě a spoustu
dalších aktivit.
V dospělých má mládež výtečný vzor.
Z málokteré soutěže se vrací bez poháru,
zúčastňují se postupových kol v požár-

ním sportu, Hanácké extraligy, Velké ceny
Prostějovska i mimoregionálních soutěží.
Zatím v letošním roce objeli více než 40
soutěží.
Zanedlouho začne mladým hasičům
zimní příprava a mohou se přihlásit i prostějovské děti jelikož u Sportcentra DDM
funguje kroužek mladých hasičů. Sraz je
každý čtvrtek v 17.30 u hasičky v Domamyslicích.
-lp-
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DDM Sportcentrum nabízí:
AEROBIK – každé pondělí 16:15-17:15
BŘIŠNÍ TANCE – každou středu 18:15 – 19:15
Místo: odloučené pracoviště Vápenice
Cena: 300,-- Kč na celý školní rok
Bližší informace: Mgr. Marta Pavlíková, 605 239 789, 582 354 503, marta.pavlikova@email.cz
ČERTOVINY
Peklo plné čertů a možná přiletí i anděl
Kdy? 2. 12. 2012 od 14:00 hodin
Kde? Sportcentrum – DDM, Vápenice 9, Prostějov
Program: čertovské hry s divadélkem Jana, pekelné soutěže a hrátky s anděly atd.
Vstupné: 20,- Kč
Všichni účastníci soutěží obdrží drobné dárky
ZÁJEZD NA VÁNOČNÍ VALAŠSKÝ
JARMARK DO ROŽNOVA
Kdy? Sobota 15. 12. 2012
Místo konání: Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm
Cena: 300,-- Kč/osoba (cena zahrnuje dopravu autobusem a vstup do areálu Dřevěného městečka)
Doprava: odjezd autobusem z hlavního nádraží v Prostějově (nástupiště H) v 8:30
(sraz 8:15), předpokládaný návrat v 17:00 hodina na nádraží v Prostějově
Program: Dřevěné městečko (vánoční dárky z dílen lidových výrobců, koledování,
obchůzky lucek a čertů, drané peří, vánočně vyzdobená stavení a kostelík, atmosféra
lidových Vánoc v oživených expozicích.
Přihlášky: závazné přihlášky a platby do 7. 12. 2012 na Sportcentrum – DDM, Olympijská 4, informace: Mgr. Tereza Zajíčková, 582 332 297, 737 069 621, tzajickova@
sportcentrumddm.cz.
Pedagogický doprovod po celou dobu akce je zajištěn
INZERCE

Silvestr
28. 12. 2012 – 1. 1. 2013

na Davidově mlýně

#PIBUâQSPHSBNWÝBLOBCÓ[ÓNF
Väpřed Silvestrem:

tBOJNBǏOÓQSPHSBNQSPEǔUJTEJTLPUÏLPV
Zveme vás na silvestrovskou
párty plnou dobrého jídla, pití, tCBENJOUPOPWâUVSOBKQSPTNÓÝFOÏQÈSZ
tWFǏFSOÓWâQSBWB[B[WǔǲÓOBTOǔäOJDÓDI
hudby a zábavy:
tWFǏFSOÓ[ÈCBWBv"ǸäJKF%BWJEi
täJWÈIVECB UPNCPMB QSPHSBN t[JNOÓSBEPWÈOLZOBTOǔIVJMFEV TBVOB NBTÈäF
tPIǪPTUSPK
IǪPTUSPK
poplatku
dinu se psem bez
Akce pro celou ro
Podrobnosti na

www.daviduvmlyn.cz

NOVÌ OTEVØENÁ
PRODEJNA
S DÁMSKÝM I PÁNSKÝM
OBLEÈENÍM.

EVERLAST
LONSDALE
OLDSCHOOL

Staré Těchanovice 46, 749 01
Recepce: +420 552 308 389
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Pouť salesiánských animátorů z Prostějova
Před časem vyrazila skupina 18 salesiánských animátorů z Prostějova na pouť
po stopách svatého Jana Boska do Turína
a okolí.
Vyjeli jsme na pouť po místech spojených s životem svatého Jana Boska a
ještě ten den jsme doputovali do rakouského Grazu, kde jsme nabrali sil k další
cestě. Dalšího dne jsme dorazili do Rivoli
poblíž Turína, odkud jsme po tři dny vyjížděli na místa spojená s životem a dílem
Dona Boska – Colle don Bosco a okolí
(zde jsme navštívili baziliku, dům kde
vyrůstal Jeník Bosko a ostatní památky
blízké tomuto místu), Valdocco (chrám
Panny Marie Pomocnice křesťanů a areál
oratoře) a historické centrum Turína (ka-

tedrálu, kde je umístěno turínské plátno,
pevnosti Turína a kostely spojené s životem Jana Boska). Celou pouť jsme prožívali v přítomnosti našeho Pána Ježíše

Krista při modlitbách a mších svatých,
které jsme často měli na místech, kde je
sloužil také turínský kněz Jan Bosco.
Velmi milou náhodou jsme se druhý
den na nádvoří oratoře ve Valdoccu setkali s mons. Janem Graubnerem - olomouckým arcibiskupem, s kardinálem
Miloslavem Vlkem a biskupem plzeňským Františkem Radkovským. Bylo to
sice krátké, ale velmi krásné setkání, kdy
jsme od otce biskupa Jana dostali požehnání k naší pouti.
Při zpáteční cestě jsme se zastavili
u moře poblíž města Terst, kde jsme strávili jeden den a další den jsme obdivovali
krásu Julských Alp ve Slovinsku. Bohu
díky jsme prožili krásný týden koruno-

vaný hezkým počasím a všichni jsme se
plni zážitků a duchovně obnoveni vrátili
ke svým rodinám
Václav Procházka
Salesiánští animátoři jsou mladí lidé,
kteří pod záštitou klubu Salesiánského
hnutí mládeže v Prostějově organizují
tábory pro děti a mladé děti, zejména o
letních prázdninách, ale také o podzimních, vánočních a jarních prázdninách,
a vedou tyto mladé lidi k víře v Ježíše
Krista. O letních prázdninách zde prošlo
jedenácti turnusy prázdninových táborů
více jak 200 účastníků. Bližší informace
naleznete na webových stránkách: animatori.prostejov.cz
Lenka Čéšková

Připomenuli jsme si výročí úmrtí prostějovské rodačky a herečky Gabriely Wilhelmové
19. 1. 1942 – 14. 10. 2002
Výrazná, ale málo využívaná herečka
pocházela z prostějovské podnikatelské
rodiny. V 50. letech 20. století se rodina
musela vyrovnávat nejen se ztrátou majetku, ale i s důsledky dehonestujícího
zařazení mezi tzv. protisocialistické živly.
Přes všechny těžkosti vystudovala Gabriela Wilhelmová brněnskou JAMU a podle vlastních slov ji právě v Brně nejvíce
ovlivnila éra brechtovského divadla, zejména režiséři Sokolovský a Hynšt. První
angažmá získala v Pardubicích, následovalo Uherské Hradiště a poté opět Brno,
kde účinkovala v divadle Husa na pro-

vázku. V roce 1974 odešla do Prahy v hereckém žargónu „na bolavou nohu“, tedy
bez stálého angažmá. Její specialitou bylo
divadlo jedné herečky, se kterým objížděla celou republiku. Některá z těchto představení měli možnost zhlédnout i diváci
v Prostějově. Patřila k nim hra Comedia
finita Miluše Hradské, dále Racajda, kterou pro ni napsal Miloš Macourek podle
Kischovy Tonky Šibenice a začátkem 90.
let Smraďoch Šindler musí jít okamžitě
domů. Naposledy se v Prostějově představila spolu s Jiřím Bartoškou ve slavné
inscenaci Edwarda Albeeho Kdo se bojí
Virginie Woolfové? Hru nastudovala na

scéně pražského Divadla v Řeznické, kde
ve stejné době režírovala a zároveň hrála hlavní ženskou roli ve hře Tennessee
Williamse Vytetovaná růže. Její bohatá
filmografie obsahuje desítky rolí, sice
vesměs vedlejších, ale zato nezapomenutelných. Hrála například ve filmech Jak
utopit doktora Mráčka, Holky z porcelánu, Dobré světlo, Smrt krásných srnců,
Sedm hladových, Krajina s nábytkem a
v seriálech Bylo nás pět, Třetí patro.
Zdroj: kalendář Osobnosti Prostějovska 2012, vydal Okrašlovací spolek
v Prostějově společně se Státním okresním archivem Prostějov

INZERCE

Ochutnejte vánoční menu super rychlého
internetu a kabelovky zdarma
Film stažený za pár minut? Online sledování videí bez přerušení? Stabilní rychlost bez výkyvů? Nadělte
si pod stromeček konečně připojení dle Vašich potřeb a ještě něco navíc. Internet o rychlosti až 50 Mb/s
za speciální akční cenu 349 Kč s DPH a k tomu 63 programů kabelové televize na 3 měsíce zdarma.
Speciální vánoční nabídku připravila pro obyvatele Prostějova společnost RIO Media.
Na rychlosti záleží
Internet po optice je nejmodernější
technologie na trhu, která umožňuje
rychlost stahování až 100 Mb/s. To
představuje až 10 x vyšší rychlost než
klasické internetové připojení přes kabel nebo ADSL. Co v praxi tato rychlost znamená?
Díky internetu po optice máte stažený
ﬁlm za několik minut, písničku v mp3
formátu za pár vteřin a stejně tak jako
rychle stahovat, můžete odesílat soubory ze svého počítače - například
celá alba fotek. Rychlost internetu uvítáte i u sledování videa, které můžete
sledovat v nejvyšší kvalitě a bez přerušování. Internet po optice pro Vás

znamená úsporu času a pohodlnější
práci na internetu.
Proč si pořídit kabelovou televizi
Hlavní přednost „kabelovky“ tkví v široké škále programů. Na rozdíl od nabídky střešních antén přijímajících pouze české volně šiřitelné vysílání máte
k dispozici pestrý tematický koktejl více
jak 60 televizních kanálů v českém dabingu. Představte si mít odteď na výběr
z 6 sportovních či 5 dokumentárních
programů na Vaší televizi.
Další nepřehlédnutelnou výhodou kabelové televize je kvalita signálu. Díky
technologii přenášející signál u kabelové televize si můžete vychutnat obraz
a zvuk v digitální kvalitě. Praktickou

pomůckou je také elektronický programový průvodce, který Vám přímo na
obrazovce ukáže právě probíhající, tak
budoucí TV program všech stanic.
Speciální vánoční nabídka
Věříme, že období vánočních svátků
je ten správný čas, kdy si naši nabitou programovou nabídku nejvíce vychutnáte, proto si super rychlý internet a kabelovou televizi nyní můžete
vyzkoušet za sváteční ceny. 50 Mb/s
internet získáte již za 349 Kč s DPH
měsíčně a k tomu kabelovou televizi
se 63 programy na 3 měsíce zdarma.
Více informací najdete na
www.riomedia.cz.
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OD NEDĚLE 28. ŘÍJNA PLATÍ
STŘEDOEVROPSKÝ ČAS!
A je to tu zase! V neděli 28. října ve tři hodiny po půlnoci se ručičky nebo ukazatele našich
časoměrných přístrojů posunuly o hodinu zpět,
tj. na hodinu druhou. Noc tedy byla o jednu hodinu delší. Pro rok 2012 tak skončil tzv. letní čas.
A kdože vlastně letní čas vymyslel? Kdo je
tím, který je některými lidmi veleben a jinými
zatracován? Nápad jako první publikoval Benjamin Franklin v roce 1784. Myšlenka však
byla seriozně propagována až londýnským
stavitelem Williamem Willettem (1907), jenž
navrhoval přidat každou dubnovou sobotu 20
minut. A naopak ubrat čtyřikrát po sobě každou sobotu v září opět 20 minut. Po bouřlivých
diskuzích v parlamentu byl návrh nakonec přijat - naštěstí pro budoucnost v podobě "jednoho
hodinového skoku", jenž byl poprvé realizován
v neděli 21. května 1916, a to ve Švédsku. Samozřejmě za doprovodu emocí a nejrůznějších
zmatků. Jenom o týden později se k podobnému kroku odhodlalo i Německo a Rakousko-Uhersko, stejně jako celá řada dalších zemí
světa.
Kuriozity:
V českých zemích (tehdy v Protektorátu
Čechy a Morava) fungoval nepřetržitě (!) od
1. dubna 1940 až do 4. října 1942, dále pak v
letních měsících let 1943–1949.
Na přelomu roku 1946 (1. prosince 1946 –
23. února 1947) byl zaveden také tzv. zimní čas,
kdy byl čas posunut o jednu hodinu dozadu –
tento opačný posun je zřejmě světovým unikátem. Příslušné vládní nařízení bylo vydáno 27.
listopadu, tedy čtyři dny před změnou.
-jp-

V Paxu to žije …
Kde to je? No přece na Brněnské ky správným a čestným směrem. upoutávku na akce v Paxu, přijďte
ulici vedle kostela sv.Cyrila a sv. Také společná setkání s občerstve- se přesvědčit, že pověst o novém
Metoděje. Přístavba hygienického ním –tzv.agape, která zde proběhla kulturním a společenském stánku
zázemí a rekonstrukce vlastního nejen na hody sv.Cyrila s sv. Me- jsou pravdivé a je zde opravdu moc
objektu byla zdařile ukončena toděje mělo u veřejnosti veliký pěkně.
Na setkání se za všechny organiohlas.
úspěšnou kolaudací stavby.
Už nyní plánujeme další ak- zátory i vystupující těší
Díky patří všem, kteří pracovali,
MVDr. Zuzana Bartošová
darovali finance i věřili, že s pomocí tivity, proto neváhejte, až uvidíte
Boží se dílo podaří. Ne v neposlední řadě patří velký dík díky Městu
Prostějovu za přidělení veřejné finanční podpory v tomto roce ve
výši 40 000Kč. Peníze byly dobře využity na dokončení rekonstrukce a
výstavby. Kdo přIjde do upraveného
prostoru s uznáním hledí na upravený prostor a pokud ještě dostane
porci skvělé hudby a neméně dobrého štrúdlu s čajem, je nad míru spokojen. K tomuto závěru dospělo cca
40 lidí, kteří navštívili koncert začínajícího chlapeckého tria 22.9. ve
složení David Bartoš, Marek Tuček
a Jan Papica, kteří nabídli obecenstvu nejen originální skotské balady, ale přidali i dvě písně od Tomáše
Kluse, pro ty méně zběhlé v anglickém jazyce. Koncert byl pro širokou
veřejnost.
Každou neděli se zde setkává
také společenství těch nejmenších –
Sedmikrásek setkání rodičů a dětí, Foto ze zkoušky: klávesy Marek Tuček, zpěv a kytara David Bartoš,
kteří se snaží směřovat své potom- vpravo kytara Jan Papica
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Rezidence Florián
Prostějov






Projekt zahrnuje výstavbu
bytového domu v areálu
bývalého pivovaru
v Prostějově.
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 garážovi stání
kolaudace 9/2012
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Firma

LICEA Prostějov, místní nádraží

nabízí k prodeji BRAMBORY na uskladnění,
druh RED ANNA, ADÉLA a další...

Cena od

5,90 Kč/kg

JÁDRA VLAŠSKÝCH OŘECHŮ

159 Kč/kgg

(sklizeň 2012)

JABLKA - GOLDEN + červené odrůdy

Prodejní doba:
Informace tel.:

od

16 Kč/kg

Po - Pá: 8-16 hod.

582 331 970

www.licea.cz
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Šestnáct rekordů Velké ceny překonáno

Vítěz Marek Osina

Prostějov (20. 10. 2012) – 10. ročník Velké
ceny Prostějova je za námi. Na prostějovský
bazén se sjeli závodníci z českých a slovenských plaveckých oddílů, aby zde změřili
své síly v úvodu zimní sezóny. Opět šlo o velmi kvalitní mítink se zvučnými jmény juniorských reprezentantů na startovní listině.
Celkem bylo překonáno 16 rekordů Velké
ceny, které byly vždy oceněny mohutným
potleskem diváků. Nejvíce zápisů se podařilo Petře Gebauerové z KPS Ostrava, která
překonala pět rekordů a Markovi Osinovi

Vítězové hlavní ceny Špaček a Gebauerová.

Kanalosová, Gebauerová, Šímová.
INZERCE

Ochraňte své vodoměry
před mrazem!
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ – člen skupiny Veolia
Voda upozorňuje své odběratele,
aby nepodcenili zabezpečení vodoměrů před mrazem. Stává se, že zákazníci zjistí poškození vodoměru
až při dalším odečtu vody nebo i za
několik měsíců, kdy již došlo k velkým škodám.
Výměna poškozeného vodoměru
přijde odběratele přibližně na jeden
tisíc pět set korun. Za škody na vodoměru, které vzniknou jeho nedostatečnou ochranou například mrazem,
plně zodpovídá odběratel (dle zákona č. 274/ 2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu v
platném znění § 17, ods. 2 je odběratel povinen: umožnit provozovateli
přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli
závady v měření).
Před nástupem mrazivého období
je vhodné zkontrolovat, zda je vodoměr umístěn ve vytápěné místnosti či
minimálně izolován například izolační vatou (ne skelnou) Jako tepelnou
izolaci zásadně nepoužívejte materiály, které mohou navlhnout. Pokud
se vodoměr nachází ve vodoměrné
šachtě, musí zákazník dbát na to, aby
šachta byla pečlivě uzavřena a její
vstup zabezpečen tak, aby ji nemohla zaplavit povrchová voda. V zimě je
navíc vhodné poklop šachty přikrýt
tepelnou izolací, například polystyrenem. Pokud je vodoměr umístěn

z Kroměříže, který přepsal čtyři rekordy.
Nejhodnotnější výkony žáků a žaček podle
tabulek FINA, které jsou odměňovány hlavní cenou, předvedli Dominik Špaček z Blanska v disciplíně 200 metrů prsa a Petra Gebauerová z Ostravy v disciplíně 100 metrů
volný způsob. Medaile sbírali i prostějovští
plavci – Míša Petrželová a Lukáš Řehořek.
Nádherné výkony předvedl Marek Osina,
který zejména ve znakových disciplínách nechával své soupeře daleko za sebou. Kromě
Petry Gebauerové a Marka Osiny se o překo-

ve sklepních prostorách a hrozí riziko
promrzání, je vhodné snížit ventilaci.
V případě, kdy jsou odběry minimální nebo vůbec žádné např. na letních
chatách je nutné rozvody vody úplně
vypustit.
Kontrolujte svůj vodoměr
i během roku
Velmi důležité je zapisovat si stav
vodoměru, měsíčně nebo čtvrtletně.
Díky tomu si odběratel může nejen
kontrolovat správnost údajů na faktuře, ale hlavně tak lze odhalit potencionální únik vody. Je-li odběrné místo
vybaveno vodoměrnou sestavou, obsahuje uzávěr před a za vodoměrem.
Oba uzávěry je vhodné zhruba 2x
ročně několikrát nenásilně protočit,
aby byla zachována jejich funkčnost.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668 – 24 hod denně havárie
i zákaznické záležitosti
www.smv.cz

nání rekordů Velké ceny zasloužil i Dominik
Špaček, Edita Chrápavá z Brna, Tereza Kanalošová nebo Pavel Novák z Ostravy, který
vylepšil rekord na 100 metrů volný způsob
na 56 vteřin.
Z prostějovských plavců byl nejúspěšnější
Lukáš Řehořek, který získal zlatou a bronzovou medaili v disciplínách 100 metrů prsa a
100 metrů znak. Vzhledem k tomu, že startoval v kategorii dohromady s o rok staršími
závodníky, jde o skvělý výsledek. Dalšího malého vítězství dosáhl na trati 100 metrů volný způsob, na které poprvé překonal hranici
jedné minuty a deseti vteřin a časem 1:09,15
se umístil na sedmém místě.
Další prostějovskou medailistkou Velké
ceny se stala Míša Petrželová, která vystoupila
dvakrát na bronzový stupeň po stometrové
a dvousetmetrové trati volným způsobem. I
ona soutěžila se staršími plavkyněmi a svými
výkony dokázala mnohé z nich překonat.
Z ostatních prostějovských plavců se medailovým pozicím přiblížila ještě desetiletá Markéta Nováková, která skončila třikrát pátá.
Celkově se Velká cena Prostějova vydařila
jak po stránce výkonnostní, tak i organizační.
Velké poděkování patří generálnímu partnerovi „Domovní správě Prostějov“, městu
Prostějov, nadaci Zdravé město Prostějov
a Olomouckému kraji, kteří tento mítink
podpořili. Věcné ceny věnovalo Hodinářství
Skoumal a eshop b-sport.net. Velká cena tak
znovu přispěla k dobré pověsti města Prostějova.

Střední odborná škola
podnikání a obchodu Prostějov

Nedílnou součástí středního školství žurnalistiky klasických nebo elektronicna Prostějovsku se v průběhu své se- kých médií.
Škola se veřejnosti prezentuje řadou
dmnáctileté existence stala také Střední
odborná škola podnikání a obchodu. aktivit, mezi které patří například proPřestože jde o školu soukromou, jejíž ab- hlídky historickým centrem města či
solvování vyžaduje finanční spoluúčast kostelem Povýšení sv. Kříže nebo prův podobě školného, připravila k úspěš- zkumy veřejného mínění. V rámci celonému složení maturitní zkoušky více než životního vzdělání pak škola nabízí dál800 studentů. Škola žákům z devátých kové nástavbové studium.
tříd nabízí studium tří, v regionu ojedinělých, vzdělávaStĜední odborná škola
cích programů: Podnikání
podnikání a obchodu
v EU a projektové řízení,
Rejskova 4, ProstČjov
Řízení služeb a marketing
turismu a Marketingové konabízí atraktivní a perspektivní
munikace a žurnalistika.
4leté studium vzdČlávacích programĤ
Čtyřleté vzdělávací progras maturitní zkouškou
my vychází z RVP Ekonomiv oboru vzdČlání
ka a podnikání. Výhodou je,
Ekonomika
a
podnikání 63-41-M/01
že student získává odborné
ekonomické vzdělání, napříMARKETINGOVÉ KOMUNIKACE
klad z ekonomiky, účetnictví,
A ŽURNALISTIKA
marketingu, managementu a
práva a zároveň profilaci dle
PODNIKÁNÍ V EU
studijního zaměření.
A PROJEKTOVÉ ěÍZENÍ
ŠVP Podnikání v EU a
projektové řízení je studiem
ěÍZENÍ SLUŽEB
poskytujícím vzdělání v obA MARKETING TURISMU
lasti eurosprávy, ekonomiky
zveme žáky 9. tĜíd a jejich rodiþe na
a podnikání v EU a projektového managementu. ŠVP
DEN OTEVġENÝCH DVEġÍ
Řízení služeb a marketing
turismu je studiem poskytu7. listopadu 2012 od 8.00 do 17.00 hod.
jícím vzdělání se zaměřením
zájemci o studium získají informace o škole,
na řízení a propagaci služeb
vzdČlávacích programech a mohou si
v oblasti turismu. ŠVP Marprohlédnout budovu školy
ketingové komunikace a
žurnalistika je studiem powww.sospo.eu
skytujícím vzdělání v oblasti
reklamy, public relations a
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ICM Prostějov přivítalo novou dobrovolnici z Ukrajiny
Od 15. října pracuje v ICM jako dobrovolnice Oksana Kulakovska z Ukrajiny. V Prostějově bude působit až do
konce srpna 2013, a to v rámci Evropské dobrovolné služby. Ve spolupráci s
ICM Prostějov nabídne Oksana řadu
zajímavých akcí pro veřejnost i pro
střední školy na Prostějovsku: např.
Anglickou konverzaci pro veřejnost,
besedy a semináře SYTYKIA či HYHO.
Chcete-li se o Oksaně dozvědět víc, podívejte se na www.icmprostejov.cz nebo
přijďte přímo do ICM Prostějov, Komenského 17.
Akce plánované na listopad
Konverzace pro veřejnost
V průběhu listopadu začnou opět
pravidelné anglické a ruské konverzace pro veřejnost, které zdarma pove-

de Oksana Kulakovska, dobrovolnice
z Ukrajiny, a Lina Avetisyan, dobrovolnice z Arménie. Zájemci, kteří by
si rádi procvičili jazyk formou her a
diskusí, se mohou hlásit na e-mailu
info@icmprostejov.cz. Více informací
najdete na www.icmprostejov.cz.
ICM na Scholarisu
V rámci prostějovského veletrhu
středních škol, který proběhne ve středu
7. listopadu v KaSCentru v Prostějově
(Komenského 6), se bude prezentovat
také ICM Prostějov (v rámci prezentačního stánku CMG a MŠ v Prostějově) a
každý zájemce si bude moci přijít zdarma
vytvořit vlastní placku.
Dobrodružství s počítačem
Osmý ročník tradiční počítačové
soutěže pro čtyřčlenná družstva žáků

4. a 5. tříd ZŠ, Dobrodružství s počítačem, kterou pořádá ICM Prostějov
ve spolupráci s CMG a MŠ v Prostějově, proběhne ve čtvrtek 15. listopadu 2012. Přihlášky do soutěže mohou
zájemci posílat do pátku 9. listopadu.
Přihlášky a bližší informace najdete na
www.icmprostejov.cz a www.cmgpv.cz.
Co skrývá web ICM
Od pondělí 19. listopadu 2012 můžete opět soutěžit s ICM Prostějov
v internetové soutěži s názvem „Co
skrývá web ICM“. Soutěž je vyhlášena ve spolupráci s EUROPE DIRECT
Olomouc a zapojit se do ní můžete
kdykoli od 19. listopadu do 17. prosince 2012. Soutěž bude mít 4 týdenní
soutěžní kola. Více k soutěži najdete
na našem webu www.icmprostejov.cz.

Den internetu zdarma
– Světový den televize
U příležitosti Světového dne televize (21. listopadu) pro vás připravuje
ICM Prostějov na středu 21. listopadu 2012 Den internetu zdarma. Přijít můžete kdykoliv v otevírací době
ICM Prostějov. Připravena bude pro
vás také tematická nástěnka.
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Den otevřených dveří soukromých škol
Historie soukromého školství
V letošním roce jsme oslavili již 22 let soukromého školství
v České republice. Soukromé školy u nás začaly vznikat na začátku devadesátých let. Prvních šest se objevilo už ve školním
roce 1990/1991, další školní rok 1991/1992 už jich ale bylo
164. Od vzniku soukromých škol prošlo jejich vzdělávacím
systémem zejména středním školstvím více jak 750 tis. žáků
a studentů.
Těžko najít v České republice jiný sektor, jenž by během relativně krátkých dvaceti let dokázal vyrůst z bodu nula do tak
svébytného, respektovaného a kvalitního seskupení, jakým
jsou soukromé mateřské, základní, střední a vyšší odborné
školy. Seskupení, které vytvořilo ve školství skutečně konkurenční prostředí přes veškeré legislativní a administrativní
překážky kladené státní správou a samosprávou. Je nesporným faktem, že se tak stalo i zásluhou Sdružení soukromých
škol Čech, Moravy a Slezska, kterému se podařilo sjednotit a
úspěšně prezentovat společné zájmy soukromých škol v České republice.
Každá soukromá škola je originálem a ve svém školním
vzdělávacím programu se to projevuje ještě více. To je také
jeden z důvodů, proč se někteří rodiče rozhodnou právě
pro soukromou školu.
Před rozhodováním na jaké střední škole či učilišti studovat je nejdůležitější seznámit se se zázemím vybrané
školy. Proto Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a
Slezska poprvé pořádá 15. 11. 2012 celonárodní den otevřených dveří.
Soukromé školy na Prostějovsku
V Prostějově v současnosti působí pět soukromých
středních škol, které poskytují specifické vzdělávací programy. Většina škol vznikla v polovině devadesátých let.
Výjimku tvoří Art-Econ, která navazuje na historii bývalého oděvního učiliště. V letech 1994 – 1999 také v Prostějově působila Soukromá střední škola podnikání a managementu na Manhardově ulici a Soukromá střední odborná
škola na Havlíčkově ulici, která ukončila svoji činnosti
v roce 2006.

Střední odborná škola podnikání
a obchodu, spol. s r.o. – od roku 1994

Střední škola automobilní Prostějov, s. r. o.
– od roku 1995

Škola byla zařazena do sítě středních
škol v roce 1994 a první žáci zahájili
své studium v září téhož roku. Za
dobu svého působení připravila pro
další studium na školách vyššího
typu a do praxe více než 800 absolventů. Svoji činnost zahajovala v pronajatých budovách bývalého Intergea. V letech 1995 – 2005 sídlila na Palackého ulici, v letech 2005 –
2009 na Husově náměstí a od roku 2009 na Rejskově ulici.
Do roku 2005 škola působila pod názvem Soukromá střední podnikatelská škola obchodu a služeb. Škola se v současnosti zaměřuje na specifické v regionu ojedinělé vzdělávací
programy: Podnikání v EU a projektové řízení, Řízení služeb a marketing turismu a Marketingové komunikace a
žurnalistika. Mimo denní studium nabízí také dálkovou
nástavbu ve vzdělávacím programu Podnikání a marketing.

Soukromá střední odborná škola
zajišťujíce výuku tříletých oborů
automechanik, autoklempíř, kadeřník a nástavbového oboru provozní technika a kadeřnické služby.
Do roku 2005 škola působila pod názvem Soukromé střední
odborné učiliště Prostějov, s.r.o. Její sídlo je na Vápenici, odborný výcvik je zajišťován na Dolní ulici a na Komenského ulici.

Střední škola, základní škola a mateřská
škola JISTOTA, o.p.s. – od roku 1993
Myšlenka zřídit v Prostějově školu pro děti s více vadami sahá do
osmdesátých let minulého století. Řada rodičů postižených dětí
obcházela instituce a požadovala
zřízení speciální školy pro děti s
více vadami v Prostějově, ale bez
úspěchu. Na založení nové školy
měla hlavní podíl současná ředitelka PhDr. Marie Turková. V březnu 1992 tato snaha
vyústila v založení Občanského sdružení pro pomoc
dětem s více vadami. Od 1. 9. 1993 zahájila škola provoz. Nejdříve sídlila ve Vrahovicích, od roku 1999
škola sídlí v budově bývalé LDN na Tetíně. Od školního roku 2008/2009 byly ve Výšovicích v rámci
střední školy otevřeny třídy Praktické jednoleté školy
a Praktické dvouleté školy.

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, o.s. je jedinou organizací
zastupující soukromé školy v ČR. Cílem Sdružení je napomáhat k prosazení
demokratických principů vzdělávací politiky ve smyslu spravedlivého přístupu
ke vzdělávacím příležitostem, při respektování svobodné volby vzdělávací cesty
občanů žijících na území České republiky.
Ke splnění tohoto cíle Sdružení spolupracuje s dalšími subjekty, právnickými
a fyzickými osobami, které napomáhají
rozvoji vzdělávání a poznání. Sdružení
vzniklo v roce 1990 a v současnosti má 270
členů – mateřských, základních, středních
a vyšších odborných škol.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní
Prostějov, s.r.o. – od roku 2007
Soukromá střední škola veřejnoprávní působí v Prostějově od roku 2007 na Havlíčkově
ulici. Škola poskytuje úplné střední vzdělání
ukončené maturitní zkouškou v oborech
bezpečnostně právní činnost. V prostorách školy dříve působila Soukromá SOŠ
Prostějov, která ukončila svoji činnost v roce 2006.TRIVIS je skupina sedmi středních škol v České republice. Nejstarší z nich je
Trivis v Praze, která vznikla v roce 1993.
ART ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o.
– od roku 1946
U zrodu této školy stál v roce 1946 nově vzniklý národní podnik Oděvní průmysl. Škola prošla dlouhou historií spojenou s tímto podnikem. Z důvodu změny koncepce vzdělávání a
rozšíření nabídky dalších oborů a nových školních vzdělávacích programů působí škola od 1.
7. 2010 s novým názvem ART ECON - Střední
škola Prostějov, s.r.o.V současnosti škola nabízí
umělecké a ekonomické obory s maturitní
zkouškou, obory v rámci nástavbového studia
v denní i dálkové formě a tři obory vzdělávání s výučním listem.
Do roku 2009 škola sídlila na Palackého ulici, v letech 2009 – 2012
v prostorách OP Prostějov a od září 2012 na Husově náměstí.
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Mistrovství republiky v karambolovém kulečníku
V prostějovském klubu se nedávno
uskutečnilo Mistrovství ČR v karambolovém kulečníku. Nejlepší hráči z celé ČR
se o titul a o možnost reprezentovat ČR
na dubnovém Mistrovství Evropy v německém Brandemburgu utkali v sobotu ve
čtvrtfinálových skupinách a v neděli pak ve
vyřazovacích bojích. Do nedělních vyřazovacích bojů postoupili dva nevětší favorité
Marek Faus reprezentující BC Praha a Pavel
Bohm z Brna, dále Janis Ziogas z Jablonce
a trochu překvapivě juniorský reprezentant
Adam Bača ze Žižkova. V semifinále viděli
diváci dva výkony světového formátu, když
oba favorité zahráli svoje utkání 250 karambolů na jeden náběh. Ve finále vyhrál
Marek Faus z Prahy nad Pavlem Bohmem
z Brna jednoznačně 250 ku 50 na pět náběhů a oplatil mu tak porážku ze čtvrtfinálové skupiny. V utkání o třetí místo zvítězil

Janis Ziogas z Jablonce. V prostějovském
mistrovství byl překonán český rekord generálního průměru mistrovství ČR 21,36
a jen těsně nebyl překonán český rekord
generálního průměru jednoho hráče, který stále drží Marek Faus a jeho hodnota je
88,00. Z prostějovských hráčů se nejlépe
umístil Jiří Nenál na osmém místě. -md-

Celkové pořadí hráčů v turnaji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Faus Marek
Böhm Pavel
Ziogas Janis
Bača Adam
Ráček Milan
Kozák Adam
Ocásek Jiří
Nenál Jiří

SC Billard Centrum Praha
AKK Brno
TJ Bižuterie Jablonec n/N
TJ Sokol Žižkov
Jednotlivci ČMBS
SK policie Sever Ústí nad Labem
Billard Club Ponětovice
TJ Kulečník Prostějov

Výsledky skupin, finále atd. najdete na stránkách svazu na tomto odkazu:
http://www.jvg.cz/billiard/index.php?page=matches&season=2012&tournament=9912319636&lang=cs
Celkové pořadí hráčů se všemi dosaženými výkony zde:
http://www.jvg.cz/billiard/index.php?page=tournaments&season=2012&table=9912319997&lang=cs
Děkujeme za podporu všem sponzorům

Nemocnice Prostějov zavádí nový systém vjezdu
a stání vozidel, stání delší než 30 minut se zpoplatňuje

Nemocnice Prostějov, přistupuje ke
změně pravidel pohybu i stání vozidel
v areálu nemocnice. Od listopadu zavádí
uvnitř nemocničního areálu nový režim,
který má umožnit pacientům, rodinným
příslušníkům i návštěvníkům lepší dostupnost požadovaného oddělení. Za stání delší než třicet minut se začne platit.
„Snažíme se řešit situaci, kdy je areál
nemocnice mnohdy doslova obležen parkujícími vozidly. Auta stojí na travnatých plochách, poškozují chodníky a nezřídka zanechají neukáznění řidiči svůj vůz v místě, kde
je stání zakázáno s ohledem na pohyb vozidel rychlé záchranné služby. Z monitoringu
vozidel v areálu nemocnice vyplynulo, že zde
zanechávají – v podstatě parkují – svá vozidla obyvatelé okolních domů. Další skupinu
dlouhodobě odstavených vozidel pak tvoří
auta pacientů, kteří přijíždějí k hospitalizaci
a odstaví po celou její dobu své vozy přímo
v areálu,“ vysvětluje důvody zpoplatnění
INZERCE

parkoviště ředitel nemocnice Tomáš Uvízl
s tím, že ostatní pacienti – mnohdy daleko méně pohybliví - pak nemohou nalézt
dostupné místo v přijatelné vzdálenosti od
pracoviště svého lékaře. Logickým řešením
tohoto stavu je proto zpoplatnění stání vozidel.
„Jsme si samozřejmě vědomi, že areál potřebuje nutně zvýšit kapacitu míst k stání,
nicméně v současné době s ohledem na finanční problémy ve zdravotnictví není stavba parkoviště reálná. Investice do technologicky vyspělé zdravotnické techniky musí
mít logicky přednost,“ doplňuje ředitel a
dodává, že na druhou stranu se nemocnice
snaží nastavit pravidla pro placení mírnější, než je obvyklé v okolních nemocnicích.
„První půlhodinou bez poplatku se snažíme
umožnit dopravu nebo vyzvednutí blízkého
člověka z nemocnice bez nutnosti cokoli hradit…,“ upozorňuje Tomáš Uvízl.
Prvních třicet minut stání vozidla v ne-

mocnici tedy bude zdarma. Každá další započatá půlhodina po vjezdu do nemocnice
bude stát deset korun. U hlavního vjezdu
do nemocnice si řidič vyzvedne lístek u
stojanu před závorou, na kterém bude
označen čas vjezdu a čárový kód. Zaplacení poplatku za stání v nemocnici bude
možné u automatické výjezdové pokladny
před výjezdem z nemocnice nebo na informacích v poliklinice a v hale. Při výjezdu
vloží řidič lístek do stojanu u výjezdové závory. „Příjezd k poliklinice je nově umožněn
vjezdem vlevo od autobusového stanoviště.
Průjezd areálem k výjezdu z nemocnice je
vyznačen šipkami s textem „výjezd“, které
řidiče bezpečně dovedou k výjezdové závoře.
Třicet metrů před ní je umístěna automatická pokladna k zaplacení poplatku za stání
v nemocnici“ sdělil hlavní správce Středomoravské nemocniční Ing. Pavel Gottwald
s tím, že zkušební provoz závorového systému byl zahájen v říjnu a ke zpoplatnění do-

jde od 1. listopadu. „Zavedení režimu placeného stání jistě ovlivní chování řidičů, proto
budeme celý systém dále sledovat, hodnotit a
dolaďovat, abychom nalezli optimální variantu“, dodal hlavní správce Gottwald.
Od poplatků budou osvobozena vozidla
zdravotnické záchranné služby, dopravní a
zdravotní služby, policie ČR a městské policie, hasičského záchranného sboru a havarijní služby vodáren, plynařů či energetiků. „Platit nebudou ani zdravotně postižení
pacienti s průkazem ZTP/P. Nestačí však
jen označení na vozidle, ale v autě je nutná
přítomnost osoby – držitele tohoto průkazu. Poplatek nebudeme chtít ani po dárcích
krve a plazmy v den odběru. Zákazníci nemocniční lékárny budou mít v den nákupu
nebo vyzvednutí receptu slevu za stání v nemocnici ve výši 30,-Kč," řekl závěrem Pavel
Gottwald.
Ing. Hana Szotkowská,
mluvčí holdingu AGEL,
hana.szotkowska@agel.cz

