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informací SportVolný čas

Všechno dobré 
v roce 2013

Vážení spoluobčané,
letošní rok se pomalu, ale jistě, chýlí ke 

konci, doba adventu by měla být dobou 
zvolnění a zamyšlení. Přestože je tomu 
v  dnešní době většinou jinak, pokusme 
se všichni alespoň o krátkou bilanci kon-
čícího roku 2012. Jistě to nebylo období 
lehké, zejména s ohledem na stále trvající 
složitou ekonomickou situaci, přesto dou-
fám, že se našly dny, týdny nebo okamži-
ky, které Vám udělaly radost.  

Jak už jsem předeslal, doba, v níž ži-
jeme, není nejlehčí. Ekonomické problé-
my postihující naši republiku nekončí a 
ekonomické vyhlídky do příštího roku 
také nejsou příliš růžové. Nicméně život 
jde dál a nezbývá nám než věřit a dělat 
vše pro to, aby se situace postupně zlepšo-
vala. Nechci hodnotit končící rok, to pře-
nechám všem, kteří v našem městě žijí, a 
kteří to možná činí každý den. 

Před časem proběhla tři setkání s obča-
ny příměstských částí Prostějova, z nichž 
vyplynula celá řada oprávněných poža-
davků vůči městu. Říkám oprávněných, 
ale jedním dechem dodávám, že ne vždy 
nebo ne tak rychle realizovatelných. Sa-
mozřejmě, že máme informace o tom, 
kde všude jsou špatné chodníky, komu-
nikace, kde chybí to či ono. Nežijeme ve 
vzduchoprázdnu. Bohužel ne všechny 
záležitosti lze řešit tak rychle, jak bychom 
si i my představovali. Největším problé-
mem není naše nechuť, ale fi nance. Právě 
s penězi musíme v současné době zachá-
zet co nejobezřetněji; jednorázové příjmy 
z minulých let se už městu opakovat ne-
budou a tak musíme hospodařit s  tím, 
co je k dispozici laicky řekněme z daňové 
výtěžnosti. A to, věřte mi, nejsou jedno-
duché starosti.

Ale zanechme stesků. Je doba advent-
ní, Vánoce jsou za dveřmi, pokusme se, 
pokud to jde, nemyslet na všední starosti 
a užít si krásnou vánoční atmosféru s na-
šimi blízkými. Koneckonců; to je poslá-
ním Vánoc…

Přeji Vám zároveň hodně zdraví, štěstí 
a osobní spokojenosti v roce 2013.  A po-
kud to jenom trochu jde, pomáhejme si 
vzájemně. Miroslav Pišťák, 

 primátor města Prostějova
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primátor statutárního města Prostějova podle § 14 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých 
zákonů, oznamuje: 1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční: 

v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání volby prezidenta České republiky 

ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost v budově 
Magistrátu města Prostějova, 
nám. TGM 130/14, Prostějov,
přízemí, místnost č. 5
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Dukelská brána
Filipcovo náměstí
Hlaváčkovo náměstí
Knihařská
Kramářská
nám. Svat. Čecha
nám. E. Husserla
nám. T.G. Masaryka
Svatoplukova 1 – 11, 2 - 6
Šerhovní
Školní
U spořitelny
Žižkovo nám. 

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost v budově 
Středního odborného učiliště 
obchodního Prostějov, nám. E. 
Husserla 1, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Demelova
Hradební
Komenského
Kostelní
Koželuhova
Křížkovského
Libušinka 3 – 25
Lutinovova
Netušilova
Petrské nám.
Sádky
Sušilova
Tylova 2 – 16
Uprkova
Újezd
Wolkerova

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v budově
Art-Econ - Střední školy Pro-
stějov, s.r.o., Husovo nám. 91, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Husovo nám.
Jihoslovanská
Joštovo nám.
Karlov
Kralická
Na příhoně
Pražská
Předina
Rozhonova
Slezská
Sokolská
Švabinského
Trávnická
Winklerova

ve volebním okrsku č. 4 
je volební místnost v budově
Art-Econ - Střední školy Pro-
stějov, s.r.o., Husovo nám. 91, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Hvězda
Janáčkova
Přemyslovka
Svatoplukova   8 – do konce
 13 – do konce
Třebízského
Vladimíra Ambrose
Vrahovická 1 – 43, 56,
Vrchlického

ve volebním okrsku č. 5 
je volební místnost v budově 
Družiny mládeže, Erbenova 5, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Aloise Krále
Budovcova
Českobratrská
Divišova
Erbenova
Kollárova
Lužická
Milíčova
nám. Padlých hrdinů
nám. Spojenců
nám. U kalicha
Slovenská

ve volebním okrsku č. 6 
je volební místnost v budově 
Základní školy E. Valenty 52, 
Prostějov

pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Arbesovo nám.
Barákova
Hybešova
Jana Kuchaře
Konečná
Kotěrova 
Kotkova
Močidýlka
nám. Odboje
Neumannovo nám.
Olomoucká 64 – 116
Říční
Tovačovského
Třískova
Veleslavínská 
Vencovského
Vítězslava Nezvala
Vojtěcha Outraty
Vrlova
Za Olomouckou
Zborov

ve volebním okrsku č. 7 
je volební místnost v budově 
Středního odborného učiliště 
obchodního Prostějov, nám. E. 
Husserla 1, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Havlíčkova
Olomoucká 1 – 49
Partyzánská
Sladkovského
Šafaříkova
Vápenice
Vojáčkovo nám.

ve volebním okrsku č. 8 
je volební místnost v budově 
Základní školy E. Valenty 52, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
sídl. E. Beneše 1/1 – 18/24
Sportovní

ve volebním okrsku č. 9 
je volební místnost v budově 
Základní školy E. Valenty 52, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Atletická
Bří Čapků
Edvarda Valenty
Krásná
Květná
Na výsluní
Olympijská
Pod Kosířem od č. 41 do konce
Příční
Sadová
sídl. E. Beneše 18/25 – 20/38
Strojnická
Tyršova
Wolfova

ve volebním okrsku č. 10 
je volební místnost v budově 
Základní školy  T.G.Masaryka, 
Skálovo nám. 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Daliborka
Hanačka
Martinákova
Palečkova
Pod Kosířem 1 – 40
Přikrylovo nám.
Rejskova

ve volebním okrsku č. 11 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Fanderlíkova  5,7,8-36
Gen. Dudy
Gen. Sachera
J.B. Pecky
Legionářská
U Stadionu
Valašská
Wichterlova
Za velodromem

ve volebním okrsku č. 12 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:

Beskydská
Dykova
Fanderlíkova 25 – 90
Hacarova
Chodská
Jana Švermy
Kováříkova
Kpt. O. Jaroše 3a – 21
Krapkova
Lomená
Nerudova od č. 57 do konce
Obránců míru
Polišenského
Slovácká
Šumavská

ve volebním okrsku č. 13 
je volební místnost v budově 
Základní školy T.G. Masaryka, 
Skálovo nám. 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Blahoslavova
Floriána Nováka
Floriánské nám.
Fügnerova
Hliníky
Jiráskovo nám.
Kostelecká
Kravařova
Mlýnská
Palackého
Pernštýnské nám.
Plumlovská 3 – 32
Podjezd
Skálovo nám.
Za Kosteleckou ul.

ve volebním okrsku č. 14 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody 24/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Brandlova
Česká
Jungmannova
Krátká
Máchova
Mánesova
Plumlovská 27 – 56
Riegrova
Rostislavova
Šlikova

ve volebním okrsku č. 15 
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské školy 
Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezručovo nám.
Březinova
Dělnická
Melantrichova
nám. Práce
Nerudova 1 – 66
Plumlovská 55 – 132
Polská
Resslova
Ruská

ve volebním okrsku č. 16 
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské školy 
Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Antonína Slavíčka
Mathonova
Nová nemocnice

ve volebním okrsku č. 17 
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské školy 
Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Václava Špály

ve volebním okrsku č. 18
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Jana Zrzavého

ve volebním okrsku č. 19 
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské školy 
Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Aloise Fišárka

Bohumíra Dvorského
Cyrila Boudy
Emila Králíka
K.H. Kepky
Karla Svolinského
Kpt. O. Jaroše 23,25,27,29,31,33.
Stanislava Suchardy

ve volebním okrsku č. 20 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody 24/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
sídl. Svobody 1-29

ve volebním okrsku č. 21 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody 24/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
sídl. Svobody 38-53, 62-74

ve volebním okrsku č. 22 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody 24/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Anenská
Anglická
Belgická
sídl. Svobody  30-37, 54-61, 
 75-79.
U sv. Anny

ve volebním okrsku č. 23 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody  24/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Finská
Francouzská
Holandská
Italská
J.V. Myslbeka 17,19,21
Norská
Švýcarská

ve volebním okrsku č. 24 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody 24/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Bohumíra Šmerala
Drozdovice
Na hrázi
Průchozí

ve volebním okrsku č. 25 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Krasice, Morav-
ská 30, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Krasická 10,12,43,45,55,57,59,61
Moravská 

ve volebním okrsku č. 26 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské školy 
Jana Železného Prostějov, sídl. 
Svobody 24/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Dr. Uhra
Jaroslava Kaštila
Jaroslava Kučery
Javoříčská
Krasická – RD + 41, 47, 49, 
   51, 53, 53a,
Vasila Škracha
Vícovská
V polích

ve volebním okrsku č. 27 
je volební místnost v budově 
Základní školy Dr. Horáka 24, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Boženy Němcové
Jana Olivetského
Okružní 199 – 215
Pod Záhořím
Raisova
Určická

ve volebním okrsku č. 28 
je volební místnost v budově 
Základní školy Dr. Horáka 24, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Bulharská
Dr. Horáka
Okružní 189 – 197a
Rumunská
Stanislava Manharda 1 – 23
Waitova
Werichova

ve volebním okrsku č. 29 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a základní 
školy Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Družstevní 1 – 9
Krokova
Poděbradovo nám.
Stanislava Manharda 24 – 39
Vodní
Žeranovská

ve volebním okrsku č. 30 
je volební místnost v budově 
Základní školy Dr. Horáka 24, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Družstevní 11 – 17
Mozartova
Okružní 169 – 183

ve volebním okrsku č. 31 
je volební místnost v budově
Reálného gymnázia a základní 
školy Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Brněnská
Tetín

ve volebním okrsku č. 32 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a základní 
školy Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Dobrovského
Libušinka 4 – 14
Tylova 18 – 28

ve volebním okrsku č. 33 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a základní 
školy Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Balbínova
Kazín
Pešinova
Tylova 32 – 85

ve volebním okrsku č. 34 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a základní 
školy Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Dolní 2 – 115
Kojetínská
Mojmírova
Okružní 105 – 131
Rovná
U Spalovny 

ve volebním okrsku č. 35 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Dvořákova 5, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Dolní 26 – 36
Dvořákova – sudá čísla
Letecká
Okružní 57 – 73, 
Šárka 44 – 62

ve volebním okrsku č. 36 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Dvořákova 5, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Dvořákova 1,3
Ječmínkova
Jezdecká
Okružní  2 –10, 89 - 97
Puškinova
Šárka 1 – 23

ve volebním okrsku č. 37 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a základní 
školy Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Lidická
Okružní 75 – 85
Spitznerova
Studentská
Šárka 24 – 42

ve volebním okrsku č. 38 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Krasice, Morav-
ská 30, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Brodecká
Elišky Krásnohorské
Foersterova 1-7, 29,
Gabriely Preissové
Gen. Kraváka
Hloučelní
Kelčická
Josefa Lady
J.V. Myslbeka – rodinné domy
Kosířská
Luční  2,4,341,342-v lokalitě 
Krasice
Na Brachlavě
Na okraji
Na vyhlídce
nám. J.V. Sládka
Plumlovská 140 až 186
Rudolfa Těsnohlídka
Stroupežnického
Trnková
Zahradní
Západní
Zlechovská

ve volebním okrsku č. 39 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Smetanova 24, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Jana Rokycany
Jaroslava Křičky
Josefa Hory
Kopečného
Krumlovského
Kpt. Nálepky
Poláčkova
Marie Majerové
Smetanova
Střížova
Tylšarova
Vrahovická 46 – 168, 168a,
Zátiší
Zikmunda Wintra

ve volebním okrsku č. 40 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Smetanova 24, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Bohuslava Martinů
Josefa Suka
Kubelíkova
Marie Pujmanové
Oskara Nedbala
Otakara Ostrčila
Průmyslová
Říční
sídl. Svornosti
Tovární
Václava Talicha
Vítězslava Nováka
Za drahou

ve volebním okrsku č. 41 
je volební místnost v budově 
Klubovny Čs. armádního sbo-
ru 72, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Čechůvky
Čs. arm. sboru
Čs. odboje
Hrázky
Husitská
Ivana Olbrachta
Jano Köhlera
Jaselská
Karolíny Světlé
Kyjevská
|Košická
Majakovského
Mikoláše Alše
Petra Jilemnického
Prešovská
Sokolovská
Staškova

Trpínky
U cihelny
Vrahovická do konce

ve volebním okrsku č. 42 
je volební místnost v budově 
Klubovny, Čechovická 68 (bý-
valá budova MNV)
Prostějov - Čechovice
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Čechovice 86 E
Čechovická
Duhová
Esperantská
Foersterova 8,9,31 – 41
Habrová
Jabloňová
Ječná
Kaštanová
K rybníku
Lipová
Luční - v lokalitě Čechovice
Na blatech 1-24, 26-46
Ovesná
Ovocná
Průchodní
Plumlovská č.or. 177, 200, 204 + 
č.pop. 456
Slunečná
Třešňová
5. května 1 – 8, 10 – 30 sudá
V zahradách
Višňová
Vřesová
Žitná 1 – 12

ve volebním okrsku č. 43 
je volební místnost v budově 
ZD Moravan Domamyslice, 
Domamyslická 126
Prostějov - Domamyslice
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Akátová
Borová
Domamyslická
Družební
Jasanová
Jasmínová
Javorová
Karafi átová
Kaštanová
Lísková
Na blatech 25 – 61 lichá
Na splávku
Olšová
Ořechová
Plumlovská č.pop. 381
Pod vinohrádkem
Růžová
Šeříková
Šípková
5. května 9 – 19 lichá
                 32 – 56 sudá
V loučkách
Vrbová
Za humny
Žitná 14 – 22

ve volebním okrsku č. 44 
je volební místnost v budově 
Klubovny Žešov č. 39 (bývalá 
budova MNV)
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Žešov
ÚSP Martinákova 9
ÚSP Nerudova 70
ÚSP Lidická 86
Žešov

3. Voliči bude umož-
něno hlasování poté, 

kdy prokáže svoji totožnost 
a státní občanství  České re-
publiky platným cestovním, 
diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem 
nebo platným občanským 
průkazem. 
    

4. Každému voliči budou 
dodány 3 dny přede 

dnem konání voleb hlasovací 
lístky. 
Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti. 

V  Prostějově dne 4. prosince 
2012

Miroslav Pišťák v. r.
primátor statutárního města 

Prostějova

OZNÁMENÍ o době a místě konání volby prezidenta České republiky 



 Strana 5

Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně Informace

Město Prostějov obhájilo své vynikající 
hodnocení v rámci mezinárodního progra-
mu místní Agenda 21. V projektu Národní 
sítě Zdravých měst ČR je zapojeno 107 měst, 
obcí a mikroregionů. Jen pětice měst se může 

pochlubit nejvyšší kategorií, jakou lze v České 
republice v hodnocení místní Agenda 21 do-
sáhnout, a to Prostějov, Chrudim, Litoměři-
ce, Kopřivnice a Vsetín.

Město Prostějov je členem NSZM od roku 
2000, v roce 2001 zastupitelstvo města schvá-
lilo Deklaraci projektu Zdravé město. Letošní 
kontrola plnění kritérií místní Agendy 21 pro-
běhla dne 31. 10. 2012 v Prostějově. Obhajoba 
i kontrola plnění kritérií MA21 na místě pro-
běhla pod vedením političky Zdravého města 
RNDr. Aleny Raškové. Hlavní organizátorkou a 
zároveň realizátorkou obhajoby i kontroly byla 
koordinátorka Zdravého města PaedDr. Alena 
Dvořáková. Obhajoby se zúčastnili také pracov-
níci magistrátu, kteří úzce spolupracují a podíle-
jí se na projektu Zdravého města Prostějov. 

Slavnostní ocenění a předání diplomů 
osvědčujících dosažené hodnocení pro-
běhlo v úterý 20. listopadu 2012 v Praze na 
Konferenci Národní sítě Zdravých měst ČR 
2012, která byla v letošním roce spojená s 

Přehlídkou nejlepších místních Agend 21. 
Cílem místní Agendy 21 je vytváření procesů, 
které příznivě ovlivní kvalitu života nejen sou-
časných obyvatel měst, ale také život generací 
jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností. 

„Jako příklad z praxe mohu uvést, že jako 
jedno z mála měst máme například unikát-
ní systém veřejné dopravy plně vybavený 
ekologickým pohonem na stlačený zemní 
plyn. Snažíme se o co nejvíce otevřený úřad 
občanům, ať již ve vztahu k vyřizování jejich 
záležitostí na magistrátu, tak i možnostem 
vyjadřovat se k  otázkám dalšího vývoje,“ 

uvedla Alena Rašková, náměstkyně primáto-
ra. Z dalších konkrétních zavedených kroků 
magistrátu můžeme zmínit projekt pojízdné-
ho úřadu, bezplatné telefonní linky, ve srov-
nání s jinými městy rozsáhlé úřední hodiny, 
a také bezproblémový přístup občanů přímo 
k vedení města.  PaedDr. Alena Dvořáková

 koordinátorka Zdravého města
Akce je součástí projektu NSZM ČR „Strate-

gické řízení v obcích - kvalitně a efektivně“, který 
je financován z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost a státního rozpočtu ČR.

Podávejte žádosti o veřejné finanční podpory
Vyzýváme všechny subjekty, aby žá-

dosti o veřejné fi nanční podpory pro rok 
2013 podávaly na podatelně Magistrátu 
města Prostějova, nám. T.G.Masaryka 
130/14  do 31. 12. 2012. Příslušné for-

muláře naleznete na www.prostejov.eu  
nebo získáte na odborech Magistrátu 
města Prostějova.  

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí Magistrátu města Prostějova

INZERCE

„Sedm set tisíc korun ušetříme 
v příštím roce na poplatcích za 
elektřinu - to je výsledek burzov-
ního obchodu při nákupu dodá-
vek elektřiny pro město Prostějov 
a jeho příspěvkové organizace. 
Nákup byl realizován dne 14. lis-
topadu 2012 formou burzovní-
ho obchodu na Komoditní burze 
PROFIT,“ informoval první ná-
městek primátora Jiří Pospíšil.

Město Prostějov v pětici nejlepších Zdravých měst České republiky

MĚSTO UŠETŘÍ NA PLATBĚ ZA ELEKTŘINUMĚSTO UŠETŘÍ NA PLATBĚ ZA ELEKTŘINU
porovnávací tabulka

  CENTROPOL ENERGY, a.s. * CENTROPOL ENERGY, a.s. **
Distribuční sazba nízký tarif vysoký tarif nízký tarif vysoký tarif
C01d, C02d, C03d    1535,00 1314,00
C25d 1059,00  1752,00 999,00 1439,00
C62d    1018,00 1039,00
C26d 999,00 1439,00

* cena od dodavatele CENTROPOL ENERGY,a.s., za silovou energii v roce 2012 bez DPH
** cena od dodavatele CENTROPOL ENERGY,a.s., za silovou energii v roce 2013 bez DPH

Od 1. ledna příštího roku schválila vlast-
nická společnost Vodovody a kanalizace 
Prostějov, a. s. novou cenu pro vodné a 
stočné. 

V Prostějově a dalších městech a obcích 
zásobovaných pitnou vodou společnosti 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. bude v 
roce 2013 bez DPH vodné navýšeno z 33,27 
Kč/m3 na 34,20 Kč/m3 (o 0,93 Kč/m3). 

Stočné bez DPH bude navýšeno z 30,87 Kč/m3

na 31,73 Kč/m3 (o 0,86 Kč/m3). 

Celkem za vodné a stočné bez DPH 65,93 
Kč/m3. Toto navýšení cen činí 2,8% (bez DPH) 
a je nižší, než míra infl ace indexu spotřebitel-
ských cen, která je  3,3% (údaj z 9.11.20012) a je 
nezbytné pro pokrytí růstu cen všech vstupů a 
zvláště energií, kde ceny rostou daleko rychleji.

Konečná cena pro spotřebitele závisí na zvýšení 
DPH. Pokud bude v roce 2013 daň z přidané hod-
noty 15%, bude vodné 39,33 Kč/m3 a stočné 36,49 
Kč/m3. Celkem za vodné a stočné 75,82 Kč/m3.

Cena vody platná od 1. 1. 2013: (údaje v Kč/m3)

Prostějovsko 2012 
 bez DPH

2013
bez DPH

2013
včetně DPH 15 %

vodné 33,27 34,20 39,33
stočné 30,87 31,73 36,49

vodné + stočné 64,14 65,93 75,82

Cena vodného a stočného pro rok 2013
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V  neděli 9. 12. 2012 došlo ke 
změnám jízdních řádů linek MHD 
Prostějov. Dojde ke změně trasová-
ní linky číslo 7, která nově povede 
z  Domamyslic přes autobusovou 
stanici a Průmyslovou ulici do Že-
lezáren.

Tato linka nahradí linku číslo 74, 
která bude zrušena. Linka číslo 9 
bude v  úseku Železárny – průmyslo-
vá zóna nově vedena přes ulici Rov-
nou, na které jsou vybudovány nové 
zastávky. Bude  posílen počet spojů 
obsluhujících průmyslovou zónu tak, 
aby byl zajištěn návoz zaměstnanců 
na většinu pracovních směn v této ob-
lasti. V jízdních řádech MHD Prostějov 
budou provedeny i další drobné změ-

ny, o kterých je možné se informovat v 
Informační kanceláři FTL, tel. 582 333 
181 nebo na www.ft l.cz.

Prodej nových knižních jízdních řádů 
MHD a příměstských linek pro oblast 
Prostějov je již zahájen. Lze je zakoupit v 
Informační kanceláři FTL na ulici Svato-
plukova 59.

Upozorňujeme cestující starší 70 let 
s  průkazem k  bezplatné přepravě vyda-
ném do 31. 7. 2011 bez omezení platnos-
ti, že si jej dle Tarifu IDSOK musí do 31. 
12. 2012 vyměnit za nový průkaz IDSOK. 

Cestující využívající aplikaci jízdních 
řádů MHD v mobilu si ji mohou aktuali-
zovat prostřednictvím webových stránek 
www.ft l.cz nebo www.mhdvmobilu.cz. 
 -red-
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Aktuálně Informace

Rada města Prostějova schválila vy-
hlášení grantů na kulturní projekty pro 
rok 2013.

„Jde o čtyři tematické oblasti, z  nichž 
většina se opakuje, protože jsme s výsled-
nými produkty velmi spokojeni. V  letoš-
ním roce nás například potěšil bluegrasso-
vý festival, který proběhl v rámci Oživení 
kultury v Prostějově na náměstí T.G.Masa-
ryka. Také téma Představení umění prostě-
jovské mládeže a studentů zvolila komise 
pro velký ohlas z minulých let. Další téma 
– Knižní medailonky prostějovských osob-
ností - si dává za cíl vznik brožovaných 
publikací, z  nichž by mohla v  budoucnu 

vzniknout ediční řada. Novým tématem 
je Grafi cký návrh brožurky pro nové ob-
čánky města Prostějova. Byli bychom rádi, 
kdyby už od dětství naši nejmladší začínali 
pociťovat sounáležitost se svým rodným 
městem,“ přiblížila témata předsedkyně 
kulturní komise Milada Sokolová. 

Jednotlivá vyhlášená témata 
tedy přesně znějí:

• Představení umění prostějovské 
mládeže a studentů 

• Knižní medailonky prostějovských 
osobností 

• Oživení kultury v Prostějově 
(se zaměřením na náměstí 
T.G.Masaryka)

• Grafi cký návrh brožurky 
„Nový občánek města Prostějova“ 

Žádosti o kulturní granty je možno 
podávat na podatelně Magistrátu města 
Prostějova, nám. T.G.Masaryka 130/14 
do 28. 2. 2013. Formuláře jsou ke staže-
ní na webových stránkách města www.
prostejov.eu nebo jsou k  vyzvednutí na 
Odboru školství, kultury a sportu Ma-
gistrátu města Prostějova.

 Mgr. Jana Gáborová, tisková mluvčí

Vyhlášení kulturních grantů pro rok 2013 Vyhlášení kulturních grantů pro rok 2013 

INZERCE

Změny jízdních řádů MHD

O vánočních svátcích (24. -  26. 12. 
2012), dále na Nový rok 1. 1. 2013 
(státní svátek) bude Regionální in-
formační centrum  (RIC) v zámku na 
Pernštýnském náměstí v  Prostějově 
uzavřeno. 

V období mezi svátky   (27. – 30. 12. 
2012) bude RIC v provozu. Na Silvestra 
končí provoz RIC ve 12.00 hodin

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí MěÚ Prostějov

Sváteční provozní doba RIC:

24. 12. 2012  ZAVŘENO
25. 12. 2012 ZAVŘENO
26. 12. 2012  ZAVŘENO
27. 12. 2012  8:00 – 17:00
28. 12. 2012  8:00 – 17:00
29. 12. 2012  9:00 – 12:00 
30. 12. 2012  9:00 – 12:00 
31. 12. 2012  8:00 – 12:00
  1.   1. 2013  ZAVŘENO

Provoz Regionálního informačního 
centra o svátcích 

24. 12. 2012

V  pondělí 24.12.2012 se svoz odpadu 
neprovádí, termíny svozu budou posu-
nuty o 1den – tzn. Út 25.12. až So 29.12. 
(viz. následující)

Pravidelný termín      náhradní termín
Po  24.12.2012  →   Út  25.12.2012
 Út  25.12.2012  →   St 26.12.2012
 St  26.12.2012  →   Čt  27.12.2012
 Čt  27.12.2012  →   Pá  28.12.2012
 Pá  28.12.2012  →   So  29.12.2012

1. 1. 2013

V  úterý 1.1.2013 se svoz odpadu ne-
provádí, termíny svozu budou posunuty 

o 1den – tzn. St 2.1. až So 5.1.2013  (viz. 
následující)

Pravidelný termín      náhradní termín
 Út  1. 1. 2013  →   St 2. 1. 2013
 St  2. 1. 2013  →   Čt  3. 1. 2013
 Čt  3. 1. 2013  →   Pá  4. 1. 2013
Pá  4. 1. 2013  →   So  5. 1. 2013
 -red-

Náhradní termíny svozu odpadu

Kvapem se bllíží konec roku a s tím-
to obdobím jsou spjaty i silvestrovské 
oslavy. Na náměstí T.G.Masaryka bude 
na dvacátou hodinu připraven pro ve-
řejnost ohňostroj.  V této době se město 
v centru zaplní lidmi různého věku od 
těch nejmenších dětí až po dospělé. Je 
běžné, že se mezi nimi najdou i tací, 
kteří svým chováním ohrožují ostat-
ní. Zapalují zábavnou pyrotechniku 
mezi davem lidí! Toto je velice nebez-
pečné. Bohužel mnoho dotyčných si 
neuvědomuje, že tímto jednáním mo-
hou způsobit přítomným i vážné zra-
nění. Mezi nepříjemné události patří i 
poškození oblečení v podobě propálení 
od žhavých padajících úlomků. Ani od-
pálení dělobuchů a jiných petard, které 
sice nezpůsobí zahoření, ale jejich hluč-
nost je tak obrovská, že může napáchat 

škody v podobě poškození sluchu roz-
hodně mezi bezpečné chování nepatří.

Žádáme občany, aby se výše zmí-
něného jednání vyvarovali a nebyli 
k ostatním lhostejní! Připomínka i 
pro majitele psů. Neberte své čtyřno-
hé přátele na ohňostroj. Někteří páníčci 
opomínají skutečnost, že  hluk může 
zapříčinit u zvířete těžké zdravotní 
problémy např. epileptické záchvaty, 
trauma, šok. Málokterý pes je schopen 
vydržet na místě po dobu ohňostroje. I 
toto je postřeh z minulých let.

Prosíme veřejnost, aby si výše 
zmíněná rizika vzala k srdci a i přes 
silvestrovskou zábavu dodržovala pra-
vidla bezpečného chování.

Příjemné prožití vánočních svátků 
a Nového roku přeje Městská policie 
Prostějov. Městská policie

k dispozici sklepy či komory

Den otevřených dveří 19. 1. 2013 Den otevřených dveří 19. 1. 2013 
Domluvte si osobní prohlídku  777 224 746 nebo 800 154 723
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Pět multifunkčních hal v  polském 
Leszně a partnerské Šródě si v průběhu 
dvou dnů – 21. a 22. listopadu – prohlédli 
náměstci prostějovského primátora Jiří 
Pospíšil a Zdeněk Fišer. Seznamovali se 
s praktickými zkušenostmi provozovate-
lů multifunkčních zařízení.

 „Zatímco v Leszně je nová hala konci-
pována jako vzdělávací a kulturní centrum, 
haly ve Šródě jsou spíše prioritně určeny 
pro sport, nicméně skýtají možnost kul-
turního využití,“ nastínil náměstek Jiří Po-
spíšil. Hala v Leszně byla otevřena v únoru 
letošního roku a je součástí tamní vysoké 
školy. „Studenti využívají její konferenční 

sál a celou řadu menších sálů pro přednáš-
ky a semináře, v  suterénu haly jsou další 
místnosti sloužící jako učebny či zkušeb-
ny pro kulturní vystoupení. Velký konfe-
renční sál se dá lehce, pouze otevřením 
posuvných dveří, spojit v ohromný prostor 
pojímající přes šest stovek diváků. Právě 
tento případ nastává, slouží-li hala třeba 
pro koncerty nebo divadelní představení. 
Celá stavba je poměrně atypická a zvenčí 
by nikdo nečekal, jak je uvnitř prostorná,“ 
uvádí dále Pospíšil.

Ve Šródě zaujala náměstky zejména nová 
sportovní hala u tamní Zemědělské školy.
„Je to jednoduchý, ale velmi účelně řešený 

prostor s výborným zázemím a velkým sá-
lem, v tomto případě spíše tělocvičnou. Nic-
méně, jak jsme byli informováni, pouhým 
položením speciálního koberce na podlahu, 
přičemž instalace koberce je velmi jednodu-
chá, zde vznikne plocha vhodná i pro tanec a 
právě takové akce zmiňovaná hala také hostí. 
Kapacita haly je až tisícovka osob, míst k se-
zení je zhruba o tři stovky méně. Náklady na 
stavbu přišly Šródu v přepočtu na zhruba 45 
milionů korun,“ dodává náměstek Zdeněk 
Fišer.

Všechna zhlédnutá zařízení pochopitelně 
splňují požadavky na moderní řešení spole-
čenských i sportovních prostor, jsou účelná, 

energeticky méně náročná než staré stavby, se 
zajištěním bezbariérového přístupu, nechybí 
klimatizace. Náměstci tak mají své kolegy 
v  radě a zastupitelstvu o čem informovat a 
zvažovat, jak bude vypadat nové multifunkč-
ní centrum v Prostějově. 

„Zcela jistě byly dva dny strávené v Polsku 
velmi přínosné, byť ani jedno zařízení nelze 
čistě okopírovat a použít pro naše potřeby. In-
spirace máme dostatek a věřím, že i konečný 
návrh nového kulturně-společenského cent-
ra v Prostějově nezaostane nad podobnými 
objekty běžnými třeba u našich sousedů,“ 
uzavřel náměstek Pospíšil.

Mgr. Jana Gáborová, tisková mluvčí
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Prostějov/pr - Advent s Angličtinou 
završil spoustu krásných chvil, legra-
ce, učení a práce, do které se vrhli lek-
toři a děti v září tohoto školního roku. 
„Naučíme se toho za téměř půl roku 
spoustu, ale vytipovat a tematicky se 
trefi t do té které sezonní prezentace 
není zrovna to nejjednodušší,“ po-
znamenává managerka Angličtiny pro 

děti Prostějov Eva Šmídová. Chris-
tmas party Angličtiny se v tomto roce 
nesla ve stylu amerických vánočních 
evergreenů a zastoupeny byly všechny 
věkové kategorie studentů od batolat 
až po školáky, s  výjimkou teenagerů. 
Ti už mají holt jiné starosti.

Christmas party Angličtiny pro děti 
(Learning Center Prostějov, Vyškov, 

Drnovice) se pořádala v  intimním 
prostředí  kavárny Botanico. Mladí an-
gličtináři se pustili do muzicírování, 
přednášení a prezentace toho, co se za 
uplynulého půlroku naučili, a k  tomu 
přidali vánoční písničky. Byť kavárna 
praskala ve švech, její útulná a přívětivá 
atmosféra přispěla k pohodě a příjemné 
zábavě všech účastníků. Po vystoupe-
ní si děti vyzkoušely zdobení perníků 
v perníkářské dílně kavárny a v anglič-
tinářském workshopu se vyráběla vá-
noční přání.

Angličtina pro děti má za sebou 
další krásný rok, během něhož zvládla 
s  dětmi  masopust, velikonoční hon-
bu za pokladem, konec školního roku 
s ruletou, letní tábor s Pippi Dlouhou 
punčochou, školu komiksu a letní ško-
lu, olympiádu, Halloween a Christmas 
party, která je poslední velkou akcí 
Angličtiny v tomto roce.  Nový kalen-
dářní rok se pak ponese v podobném 
duchu jako ten uplynulý. Poprvé by 
v létě 2013 měla proběhnout letní ško-
la v sesterské rakouské Angličtině pro 
děti i pro české zájemce a mezinárod-
ní letní tábor v Anglii.  

Angličtina pro děti děkuje všem 
„svým“ dětem a jejich rodičům za krás-
ný a zážitků plný rok a přeje Merry and 
Blessed Christmas! Fotografi e z  akcí a 
veškeré informace o Angličtině pro děti 
Prostějov najdete na webu angličtiny na 
www.anglictinaprodetiprostejov.cz. 

INZERCE
ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV/Helen Doron Early English  

Merry Christmas přejí vaše děti a Angličtina pro děti! 

multifunkční hala v Leszně multifunkční hala ve Srodě
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Magistrát města Prostějova varuje před konzumací podezřelého alkoholu
Vzhledem k aktuální a stále velmi vážné situ-

aci, související s prodejem závadných alkoholic-
kých nápojů a s tím spojenými dalšími úmrtími 
v celé ČR,     připomínáme prodejcům stávající 
platnost mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví  ČR a s tím související  Nařízení vlá-
dy č. 317/2012 Sb.,  ze dne 27. 09. 2012, kterým se 
stanoví formulář dokladu o původu  některých 
druhu lihu, destilátu a některých druhů lihovin. 

Dle těchto legislativních úprav mají provo-
zovatelé potravinářských podniků včetně osob 

provozujících stravovací služby zakázáno nabízet 
k prodeji, prodávat a jinou formou nabízet ke 
spotřebě konečnému spotřebiteli lihoviny o obsa-
hu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, 
včetně tuzemáku a konzumního lihu, které byly 
vyrobeny po 31. 12. 2011, pokud nejsou prováze-
ny dokladem o původu podle shora uvedeného 
nařízení vlády. 

Vzhledem k výše popisované situaci  upozor-
ňujeme na to, že všechny dotčené orgány státní 
správy budou pokračovat v provádění intenziv-

ních kontrol výroby a prodeje alkoholických ná-
pojů, takže i prodejci např. tradičního vánočního 
alkoholického punče budou muset počítat s opa-
kovanými kontrolami a odběry vzorků. 

Varujeme důrazně občany před nákupem a 
konzumací lihovin neznámého původu, pode-
zřele levných nápojů a lihovin v lahvích s poru-
šenými ochrannými páskami. Podle policie stále 
zůstává nevypátraných asi 5 000 litrů závadných 
lihovin, které se mohou objevit na trhu. A zvláště 
nyní v předvánoční nákupní době.  

Zveřejňujeme Opakované varování Minister-
stva zdravotnictví ČR 

z 15. 11. 2012, které ve svém tiskovém prohlá-
šení uvedlo:

„Vzhledem k pokračujícímu výskytu 
případů i úmrtí na otravu metylalkoho-
lem ministerstvo zdravotnictví opako-
vaně varuje širokou veřejnost před kon-
zumací veškerých alkoholických nápojů, 
které nemají jasný a zaručený původ.“
 Zdroj: www.mzcr.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje oznamuje 
převzetí zdravotnické dokumentace z  důvodu 
zániku oprávnění k poskytování zdravotních slu-
žeb poskytovatele praktického lékaře pro dospělé 
– MUDr. Milana Hanáka s místem provozování 
796 01  Prostějov, Svatoplukova 2412/62. Krajský 
úřad upozorňuje, že zdravotnickou dokumentaci 
předá odbor zdravotnictví na základě oznámení 
pacienta, o němž je tato zdravotnická dokumen-
tace vedena, nebo na základě vyžádání nově zvo-
leného poskytovatele zdravotních služeb, tomuto 
zařízení. Proto je nutné nejprve se zaregistrovat u 
nového lékaře a potom se obrátit ve věci zdravot-

nické dokumentace na Krajský úřad Olomouc-
kého kraje, odbor zdravotnictví.

Žádost o předání zdravotnické
dokumentace musí obsahovat:

• jméno a příjmení
• rodné číslo (datum narození)
• trvalé bydliště
• název a adresu nově zvoleného poskyto-

vatele zdravotních služeb
Písemné žádosti zasílejte na adresu:

Krajský úřad Olomoucké kraje
Odbor zdravotnictví

Jeremenkova 40 a,   779 11  Olomouc

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2013
Volič, který se nebude zdržovat v době volby 

prezidenta České republiky konané ve dnech 11. 
a 12. ledna 2013 (případné druhé kolo ve dnech 
25. a 26. ledna 2013) ve volebním okrsku v místě 
svého trvalého pobytu, může hlasovat za pod-
mínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o  volbě prezidenta republiky), 
na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním 
okrsku na území České republiky nebo v jakém-
koliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. 
na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě 
České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu 
vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Zákon o volbě prezidenta republiky upravuje 
v § 33 způsob a podmínky, za nichž lze již dnes 
požádat obecní úřad příslušný podle místa tr-
valého pobytu voliče o vydání voličského prů-
kazu. Žádost je umístěna na stránkách  města 
Prostějova, odkaz volby.

Žádost lze podat
v listinné podobě opatřené úředně ověře-

ným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele 
zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydá-
ní voličského průkazu žádá, 

chráněn před zneužitím tohoto institutu.
Úřední ověření podpisu voliče provádějí 

úřady, kterými jsou podle zákona č. 21/2006 
Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listi-
nou a o ověřování pravosti podpisu a o změně 
některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění 
pozdějších předpisů, 

a) krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšíře-
nou působností, obecní úřady, úřady městských 
částí nebo městských obvodů územně členě-
ných statutárních měst a úřady městských částí 
hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví 
prováděcí právní předpis, újezdní úřady, 

b) držitel poštovní licence a Hospodářská ko-
mora České republiky 

notáři na  základě zákona č. 358/1992 Sb., 
o  notářích a  jejich činnosti (notářský řád), ve 
znění pozdějších předpisů. 

Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora 
ad 1a) lze využít osvobození od správního poplat-
ku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou 
osvobozeny úkony pro účely využití volebního prá-
va. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí;

v elektronické podobě podepsané uznáva-
ným elektronickým podpisem,

v elektronické podobě zaslané prostřednic-
tvím datové schránky;

Žádost v  listinné a  elektronické podobě 
musí být příslušnému obecnímu úřadu do-
ručena nejpozději 7 dnů přede dnem volby 
prezidenta, tj. do 4.  ledna 2013.

osobně; v tomto případě není písemná žádost 
vyžadována, neboť obecní úřad, který je opráv-
něn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po 
prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, 
ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydá-
ní voličského průkazu lze požádat do okamži-
ku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 9. 
ledna 2013 do 16. hodin. 

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 
dnů přede dnem voleb, tj. 27. prosince 2012, 
předá osobně voliči nebo osobě, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným podpisem vo-
liče žádajícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle na  jím uvedenou adresu 
na území České republiky do vlastních rukou 
nebo doručuje-li do  zahraničí, zašle jej voliči 
na jím uvedenou adresu. Na základě ustanovení 
§ 33 odst. 4 zákona o volbě prezidenta republi-
ky opravňuje voličský průkaz voliče k hlasování 
ve dnech volby prezidenta poté, co jej okrsková 
volební komise nebo zvláštní okrsková volební 
komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu 
voličů.

Podle ustanovení § 41 zákona o volbě prezidenta 
republiky, při samotném aktu hlasování, volič, který 
hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo ces-
tovním průkazem nebo platným občanským průka-
zem; zároveň odevzdá okrskové volební komisi nebo 
zvláštní volební komisi voličský průkaz; ta jej přiloží k 
výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve 
výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrs-
kové volební komise nebo zvláštní okrskové volební 
komise sadu hlasovacích lístků (pokud volič nemá 
hlasovací lístky k dispozici) a prázdnou úřední obálku. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství 
České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Dostaví-li se takovýto volič do volební míst-
nosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého 
pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrs-
ková volební komise poznámku o vydání volič-
ského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k 
výpisu ze stálého seznamu voličů.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu 
nelze vydat duplikát. Voličský průkaz může vy-
dávat zastupitelský úřad, za stejných podmí-
nek jako obecní úřad, na žádost voliče, který 
je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby pre-
zidenta České republiky

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze 
o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní 
úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá volič-
ský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první 
a druhý pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za stej-
ných podmínek požádat také v  době mezi 
prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad, 
popř. zastupitelský úřad v  této době může 
vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů 
před prvním dnem hlasování ve druhém kole 
volby, tj. do 23. ledna 2013 do 16.00 hodin.

Informace k vydávání voličských průkazů 
poskytuje Žaneta Urbanovská, Svatava Pálení-
ková – tel. 582 329 706.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, ze-

jména zdravotních, důvodů Magistrát 
města Prostějova a ve dnech voleb prezi-
denta České republiky okrskovou voleb-
ní komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. 

Žádosti o přenosnou volební schránku a případné 
dotazy k volbám vyřizují tyto osoby:

Mgr. Marie Javůrková   tel. 582 329 144
Alena Veverková   tel. 582 329 778
Žaneta Urbanovská, Ing. Petra Galetková 
 tel. 582 329 706, 582 329 178
Svatava Páleníková tel. 582 329 706, 582 329 178
PhDr. Olga Vysloužilová tel. 582 329 129

OZNÁMENÍOZNÁMENÍ

INZERCE
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Setkání s občany příměstských částí

Vzhledem k aktuální a stále nedob-
ré situaci, související s prodejem zá-
vadných alkoholických nápojů a s  tím 
spojenými dalšími úmrtími v celé ČR,    
připomínáme prodejcům stávající 
platnost mimořádného opatření Mini-
sterstva zdravotnictví  ČR a s tím sou-
visející  Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., 

ze dne 27.09.2012, kterým se stanoví 
formulář dokladu o původu některých 
druhu lihu, destilátu a některých druhů 
lihovin. 

Dle těchto legislativních úprav mají 
provozovatelé potravinářských podni-
ků včetně osob provozujících stravo-
vací služby zakázáno nabízet k prodeji, 

prodávat a jinou formou nabízet ke 
spotřebě konečnému spotřebiteli liho-
viny o obsahu etanolu nejméně 20% ob-
jemových nebo více, včetně tuzemáku a 
konzumního lihu, které byly vyrobeny 
po 31. 12. 2011, pokud nejsou prová-
zeny dokladem o původu podle shora 
uvedeného nařízení vlády. 

Vzhledem k výše popisované si-
tuaci   upozorňujeme na to, že po 
celou dobu trvání vánočního jar-
marku budou prováděny intenzivní 
kontroly výroby a prodeje teplých 
alkoholických nápojů a dalších liho-
vin dotčenými orgány a institucemi.

-red-

PRODEJCŮM  PUNČE A OBČERSTVENÍ NA VÁNOČNÍM JARMARKU: 

V měsíci říjnu a listopadu se postupně 
uskutečnila tři setkání radních, vedou-
cích pracovníků magistrátu a zástupců 
městské policie s  občany příměstských 
částí. Lidé si tak od kompetentních osob 
mohli vyslechnout reakce na své podně-
ty, dotazy či návrhy. Obecně se nejčilejší 
debata ve všech příměstských částech 
točila kolem kvality chodníků, místních 
komunikací, výsadby nebo naopak ká-

cení zeleně, parkovacích míst a vůbec 
dopravy, případně prašnosti a hluku 
způsobeného dopravní zátěží v  daných 
lokalitách. Setkání organizoval Odbor 
kancelář primátora ve spolupráci s osad-
ními výbory. „Každá příměstská čtvrť je 
něčím specifi cká, řada problémů je ale 
všude stejná. Požadavky lidí na rozsáhlé 
opravy chodníků, na rozšíření veřejné-
ho osvětlení na bezpečnost. Právě proto 

se setkání účastnili i jednotliví okrskáři, 
kteří mají svou oblast dobře zmapovanou 
a mohli případně poskytnout kvalifi ko-
vané doplňující informace. Ze všech se-
tkání máme obrovské množství podnětů 
a požadavků, které postupně zpracová-
vají odbory magistrátu. Chci však záro-
veň upozornit, že ne všechno, co by lidé 
chtěli, aby se v jejich okolí opravilo nebo 

nově vybudovalo, je realizovatelné. Ne, 
že bychom nechtěli, ale musíme velmi 
opatrně zvažovat každou novou investici 
s  ohledem na současnou ekonomickou 
situaci,“ uvedl primátor Miroslav Pišťák. 

Zápisy z jednotlivých setkání naleznete na 
webových stránkách města www.prostejov.eu
v sekci Občan- Samospráva – Osadní výbory. 

-jg-

V mìsíci lednu zahajuje èinnost  

 ÚÈETNÍ KANCELÁØ 
Ing. Gabriela Musilová

_______________________________________

 vedení daòové evidence 
 vedení úèetnictví  zpracování mezd 

 zpracování daòových pøiznání
_______________________________________

Adresa kanceláøe: Újezd 10, Prostìjov

Tel.: 774 332 356

Využijte výhodného nákupu bot zn. Superfit, Primigi, Fare, Befado, aj., 
ponožek Boma VOXX, papučků, deštníků, batohů a kabelek.

dětská obuvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbddddddddddddddddděěěěěěěěěěěěěěěttttttttttttttssssssssssssssskkkkkkkkkkkkkkkááááááááááááááááá oooooooooooooobbbbbbbbbbbbbbbbuuuuuuuuuuuuuvvvvvvvvvvvvvvvddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddděěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěětttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Dukelská brána 213/4, 

Prostějov (u hradeb)

DÁRKOVÝ POUKAZ
V HODNOTĚ STO KORUN ČESKÝCH

Šťastné a veselé Vánoce

a vše nejlepší do prvního roku

po „Konci Světa“     Vám přeje

kolektiv pracovníků INFOS Art, s.r.o.

PF 2013

www.infos.cz
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INZERCE

Jeden dárkový kupon lze uplatnit pouze 
při jednom nákupu nad --1.000,-- Kč.
Kupon se vztahuje i na zlevněnou zimní 
obuv a platí do 28. 2. 2013.
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Nová historie základní školy se začala psát 
od  roku  2000  kdy byla Ing. arch Radkem 
Palackým zpracována studie na  „Dostavbu 
a rekonstrukci ZŠ Majakovského“.  Prvním 
objektem byla budova tělocvičny, která byla 
dokončena v roce 2002 a  byla propojena spo-
jovací chodbou na stávající objekt  II. stupně, 
který byl postaven z tzv. Unimo buněk. 

Budova II. stupně,  která   již nevyhovovala  
dnešním požadavkům na provoz v školních 
zařízení byla na podzim roku 2011 zcela od-
straněna a na uvolněném prostoru se násled-
ně zahájila výstavby nového pavilonu školy 
řešený jako  monolitický železobetonový ske-
let založený na pilotách.

Postavená budova je samostatný třípod-
lažní objekt s ustupujícími podlažími ve 2. a 
3.NP.   Součastně je v I.NP propojeno spo-

jovacími koridory se stávající tělocvičnou a 
budovou „staré školy“.  

V přízemí objektu  je umístěn hlavní vstup 
do školy, centrální šatny,  jídelna,  sborovna 
a technická zařízení budovy (kotelna, VZT). 
V dalších  dvou podlažích budovy jsou  umís-
těny  4 kmenové učebny,  5 odborných uče-
ben  a  6 kabinetů.  

Na každém podlaží je  vybudováno so-
ciální zázemí  a všechna podlaží umož-
ňují přístup imobilních osob za pomoci 
výtahu,  který je umístěn v  prostoru 
schodiště. 

Projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení vypracovala  akciová společnost 
IDOP Olomouc. 

Stavbu realizovala stavební společnost 
MANAG  a.s. Zlín  na základě realizační do-
kumentace od projekční společnosti  STAV-
TES s.r.o. Prostějov.  

Dostavba ZŠ Majakovského je realizována 
za příspěvku Ministerstva financí. V roce 2011 
bylo uvolněno 5 mil. Kč  a v roce  2012  také  5 
mil. Kč.  Celkové náklady činí  44 mil. Kč.   -ori-

Dostavba základní školy Majakovského VrahoviceDostavba základní školy Majakovského Vrahovice

Magistrát města Prostějova, Odbor obec-
ní živnostenský úřad upozorňuje prodejce 
elektronických cigaret a e-liquidů, že po-
kud je v prodávaném balení obsah nikotinu 
v náplni  ≥ 1%, je povinností prodejce mít 
živnostenské oprávnění pro živnost vázanou
„Výroba nebezpečných chemických látek a 
nebezpečných chemických směsí a prodej 
chemických látek a chemických směsí kla-
sifi kovaných jako vysoce toxické a toxické“. 

Pokud obsah nikotinu v náplni 
bude nižší (pod 1% hmotnostní), nebude 
se jednat o směs vysoce toxickou ani to-
xickou, ale o zdraví škodlivou, postačuje 
pro prodej takovéhoto výrobku živnost 
volná „Výroba, obchod a služby neuve-
dené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona“. 

V souvislosti s prodejem chemic-
kých látek a chemických směsí klasifi-

kovaných jako toxické a vysoce toxické 
upozorňujeme prodejce na skutečnost, 
že toxické látky nelze prodávat oso-
bám mladším 18 let a osobám zbave-
ným způsobilosti k právním úkonům 
a vysoce toxické látky nelze prodávat 
spotřebiteli a fyzickým a právnickým 
osobám, které nejsou oprávněny na-
kládat s těmito látkami ve smyslu § 
44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Upozorňujeme prodejce rovněž  na 
to, že v případě prodeje elektronických 
cigaret s náplněmi (e-liquidy) nebo 
náplněmi samotnými, klasifikovaný-
mi jako nebezpečné chemické směsi 
(zdraví škodlivé, toxické), je třeba, aby 
byly řádně označeny v souladu s che-
mickým zákonem. -OŽÚ-

Upozornění živnostenského úřadu prodejcům 
elektronických cigaret a náplní do nich (tzv.e-liquidy)

INZERCE

na seznámení s hodinkami na seznámení s hodinkami 
německé firmy Boccia německé firmy Boccia 

vyrobenými z luxusních materiálůvyrobenými z luxusních materiálů
(titan, keramika a safírové sklo)   (titan, keramika a safírové sklo)   

Zveme vás  

Hodinářství Skoumal nabízí: odinářství Skoumal nabíz

Zbyněk Skoumal
E. Husserla 6, Prostějov

telefon: 777 169 101

zlato, stříbro, hodinářské opravy

zkouška vodotěsnosti 

akční cenyakční ceny

NA ŠTĚDRÝ DEN OTEVŘENO!
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Národní dům – perla české secese, archi-
tektonická dominanta, národní kulturní 
památka, centrum kulturního a společen-
ského života našeho města. To všechno 
představuje národní dům, od jehož otevře-
ní uplynulo sto pět let. 

Národní dům byl vlastně otevřen dva-
krát. 9. 11. 1907 byly zpřístupněny spolko-
vé místnosti. Divadelní trakt byl otevřen 
30. 11.– 1. 12. 1907. Oslavy to byly skuteč-
né velkolepé. Zúčastnili se jich spisovatelé 
Jaroslav Vrchlický, Adolf Heyduk, Jakub 
Arbes, Jaroslav Kvapil, Alois a Vilém Mrš-
tíkovi, František Sekanina, výtvarníci Sta-
nislav Sucharda, Dušan Jurkovič, předsta-
vitelé veřejného a politického života Mořic 
Hruban, Adolf Stránský, Jan  Žáček a uni-
verzitní profesoři Michal Ursíny, František 
Hasa, Antonín Smrček a další. V programu 
vystoupili prostějovští ochotníci divadelní-
ho spolku Tyl  a  členové  pěveckých sborů  
Orlice a Vlastimila. Součástí byl hudební 
festival, na kterém třistačlenný smíšený 
pěvecký sbor a sedmdesátičlenný orchestr 
složený z  umělců pěti těles z  Brna, Kro-
měříže, Olomouce a Prostějova za řízení 
Františka Neumanna zazpíval Dvořákův 
Hymnus a provedl Neumannovu Bouři. 
Na banketu pro hosty konaném 1. 12. 1907 
v  přednáškovém sále pronesl slavnostní 
přípitek starosta Prostějova  Josef Horák. 
Jaroslav Vrchlický ve svém vystoupení oce-
nil význam Národního domu i práci archi-
tekta  Jana Kotěry a poděkoval městu za to, 
„že zbudovalo tento stánek umění a vzdě-
lání, který bude svítit daleko do budoucna“. 

Národní dům je jedinečným dílem archi-
tekta a profesora Uměleckoprůmyslové školy 
v Praze Jana Kotěry. Kotěra vybral výhodnou 
polohu objektu, oslovil výtvarné umělce, 

podílel se na vybavení interiérů a návrzích 
doplňků. Monumentální objekt má tři části: 
dominantní divadelní budovu propojenou 
restaurací a křídlem tvořeným kavárnou a 
spolkovými a provozními místnostmi.  

Můžeme obdivovat stylizované postavy 
Hanáka a Hanačky od Stanislava Suchardy, 
které nesou vstupní baldachýn, mohutný 
tambur jevištní věže dekorovaný plastikami 
orlic (vycházejícími ze znaku města), špici 
završenou divadelní maskou, barevná sgrafi -
ta na fasádě  od  Františka Kysely či  pomník  
s  bronzovými reliéfy manželů Vojáčkových 
z dílny sochaře Bohumila Kafk y. Stejně tak 
můžeme ocenit interiéry budovy se štuko-
vou výzdobou, svítidly, kovovými doplňky a 
vybavením. Na nich se podílela řada prostě-
jovských fi rem, např. fi rma Th eodor Dostál 
(Vulkania).

Organizační a fi nanční záležitosti stav-
by mělo na starosti Družstvo městského 
spolkového domu pod vedením Františ-
ka Kováříka.  Plným právem oceňujeme 
prozíravost a  obětavou práci řady pros-
tějovských osobností, které stály v pozadí 
realizace Národního domu. Patřili mezi 
ně například Ondřej Přikryl, Josef Špa-
ček, Václav Perek, Hugo Raulich, Vladi-
mír Pleský, František Neumann, Lambert 
a Karel Wichterlovi a Jaroslav Mathon. 
Samozřejmě zde musíme vzpomenout zá-
sluhu významných prostějovských osob-
ností a mecenášů – manželů Vojáčkových, 
jejichž fi nanční odkaz se stal základem 
pro výstavbu objektu. S hrdostí můžeme 
konstatovat, že byla naplněna závěť Karly 
Vojáčkové z roku 1905, ve které stanovila, 
že budova bude v majetku a správě města 
a že zde budou mít svoje zázemí pěvecké 
spolky Orlice a Vlastimila. 

Národní dům má  bohatou historii – sta-
vební, ale i uměleckou.  V letech 1996–2007 
prošel pod dohledem památkářů a odborní-
ků v duchu tzv. Programu záchrany kulturní 
památky Národní dům rozsáhlými opravami 
a renovacemi s cílem vrátit objektu původní 
Kotěrovo pojetí a zároveň měl splňovat poža-
davek funkčnosti a komfortu. Národní dům 
byl totiž značně znehodnocen zásahy prove-
denými podle profesora německé techniky 
Emila Tranquilliniho v letech 2. světové války. 
Z posledních proměn uvádíme návrat osvět-
lovacích kandelábrů na balkóny divadelního 
sálu, rekonstrukci kavárny a restaurace a di-
vadelního sálu a odstranění sníženého stropu 
v  promenoáru 1. patra, který zakrýval štu-
kovou výzdobu a původně zazděnými okny 
nyní proniká světlo. 

Národní dům ale také představoval a před-
stavuje bohatý spolkový a umělecký život. 
V minulosti to byla činnost Měšťanské bese-

dy s jejími hudebními večery, působení stolo-
vé společnosti Universita Prostana, koncerty 
Orchestrálního sdružení, výstavy Klubu přá-
tel umění či aktivity prostějovských bibliofi lů. 
Nyní se zde konají nejrůznější přednášky, 
konference, koncerty, výstavy, plesy… Na 
prknech, jež znamenají svět, také vystupo-
vala řada hereckých i hudebních osobností 
a souborů. Není možné zde samozřejmě 
všechny vyjmenovat.  Připomeňme např. 
Jednotu divadelních ochotníků Tyl, Divadlo 
Hanácké obce,  HaDivadlo, dechový orchestr 
ZUŠ Vladimíra  Ambrose či Divadlo Point. 
K  tomu přistupuje hostování profesionál-
ních souborů, dále koncerty, opery, činohry, 
pohádky, přehlídky Wolkerův Prostějov či 
Aplaus.  

Národní dům  je zkrátka úzce spjatý se ži-
votem Prostějova  a představuje pro nás místo 
setkávání – setkávání s přáteli, známými, ale i 
se světem umění a kultury. Hana Bartková

 Senioři Prostějova tímto děkují za poskytnutí fi nanční podpory města Prostějova. 
Děkujeme rovněž za umožnění scházet se 1x za měsíc v Národním domě. Bez této 
podpory bychom se nemohli scházet  na přednáškách, zájezdech, školeních, ozdrav-
ných pobytech a zúčastňovat se řady jiných kulturních akcí.

 Poděkování patří i všem přednášejícím a také celému výboru, který tyto akce 
organizuje a zajišťuje.

Stejně jako v loňském roce, tak i letos,  bych ráda  touto cestou poděkovala za dobrou 
spolupráci všem pracovníkům Sportcentra-Domu dětí a mládeže v Prostějově, kteří se   již 
několik let  podílejí  na  realizaci projektů prevence kriminality v našem městě - letního dět-
ského tábora a víkendových výletů pro děti. Velmi si jejich práce a spolupráce vážím a pevně 
věřím, že bude pokračovat i nadále.  Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová

 manažer prevence kriminality Statutárního města Prostějova

Prostějovská komenda řádu sv. Laza-
ra provozuje půjčovnu rehabilitačních 
pomůcek, pořádá koncerty pro posti-
žené nebo promítá náboženské fi lmy. 
Sekretář prostějovské komendy PhDr. 
Marek Vařeka, Ph.D., OLJ nám poskytl 
rozhovor.

Ne každý Prostějovák má přesné infor-
mace o činnosti vašeho řádu…

Informace o Moravskoslezském bailiviku, 
potažmo Prostějovské komendě mohou zá-
jemci nalézt na těchto internetových strán-
kách www.msbailivlazarus.cz

Jaké jsou cíle vašeho řádu?
Hlavním cílem Vojenského a špitálního 

řádu sv. Lazara je pomoc seniorům a ne-
mocným. Řád má v  Prostějově půjčovnu 
rehabilitačních pomůcek, kterou spravuje 
Lazariánský servis. Ten zabezpečuje půjčo-
vání rehabilitačních pomůcek pro seniory od 
postelí, přes chodítka, vozíky atd. Smyslem 
této půjčovny je zajistit dostupné rehabilitační 
pomůcky pro nejširší vrstvy obyvatelstva. 

Kromě charitativních činností musí řád 
bránit křesťanskou víru, která je v současné 
době ve velkém ohrožení.  

V čem spočívá členství?
Členové řádu plní individuálně svoje po-

vinnosti v rámci řádu. Každý člen se podílí 
na specifi ckých činnostech, které mají jeden 
hlavní cíl – službu seniorům.

Jak se lze stát členem Vašeho řádu?
Řád sv. Lazara je výběrovou organizací. 

Není možné podat přihlášku a čekat na 
přijetí. Existují vlastně dvě cesty, jak by 
se člověk mohl stát členem řádu. Prvním 
je oslovení současného člena řádu, který 
vybere možného kandidáta na členství. 
Takovýto kandidát musí dokázat v  době 
postulátu cca 1 až 2 roky, že má o činnost 
v řádu skutečně zájem. Druhou možnos-
tí je vstoupit do Lazariánského servisu a 
pracovat v  rámci tohoto servisu pro po-
třeby řádu. Po několika letech je možné, 
aby člen Lazariánského servisu požádal o 
členství. 

Co to je lazariánský kulturní servis a jak 
to souvisí s některými členkami spolku His-
toria?

Lazariánský kulturní servis je jednou ze 
složek Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara. 
Jeho hlavní činností jsou kulturní aktivity pro 
seniory. Řád je velmi rád, že se této zodpověd-
né činnosti ujala paní Suchánková, v jejíž osobě 
máme zajištěnu kvalitu a profesionalitu.

A mohou tam vstoupit i ženy?
Členkami řádu jsou samozřejmě i ženy. 

Rovněž pro jejich přijetí platí výše uvedené 
informace vztahující se k přijetí do řádu.

Kolik má prostějovská komenda členů?
Prostějovská komenda má v  současnosti 

15 členů. Komturem Prostějovské komendy 
je primátor Miroslav Pišťák, CLJ. Ten byl uve-
den do svého úřadu loni v prosinci.

V září jste pořádali koncert pro seniory 
a postižené…

Náš řád pořádá pravidelně jednou za 
rok koncert pro seniory a postižené. Smy-
slem těchto koncertů je přispět potřebným 

lidem kulturním zážitkem, který bude pro 
ně zdarma. Podzimní koncerty se staly již 
tradicí a jsou hojně navštěvovány. Letos bylo 
na koncertě asi 500 lidí, kteří měli možnost 
vidět vystoupení hudební skupiny Musica 
Animae, která si připravila pásmo lidových a 
církevních písní. Lidé si mohli zazpívat svoje 
oblíbené písničky, což byl hlavní důraz, který 
kladl náš šéf, bailiv Dr. Jiří Pořízka, GCLJ. také 
v letošním roce koncert navštívil olomoucký 
arcibiskup mons. Jan Graubner, který byl lid-
mi srdečně vítán.

Co plánujete do budoucna?
Prostějovská komenda plánuje do bu-

doucna další kulturní aktivity. Kromě divadla 
jsme už promítali pro seniory fi lm „Ježíš“. 
Plánujeme do budoucna promítání dalších 
náboženských fi lmů, které budou zadarmo. 
Mimo kulturní programy plánujeme zkva-
litnění činnosti naší půjčovny, která by měla 
nakoupit nové elektrické postele, jichž máme 
velký nedostatek.

Děkuji za rozhovor -jač-

Prostějovská komenda pomáhá…

NÁRODNÍ DŮM MÁ STO PĚT LETNÁRODNÍ DŮM MÁ STO PĚT LET
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V  pondělí 22. října 2012 se byli stu-
denti Střední školy designu a módy 
v Prostějově Robert Rulla a Michal Za-
tloukal podívat na prodlouženou taneč-
ního kurzu spolužaček z nižšího roční-
ku. Po ukončení asi ve 22.20 hodin jeli 
domů Michalovým autem a vzali s  se-
bou spolužačku. Po projetí Kostelecké 

ulice směrem od centra najeli na kru-
hový objezd u zimního stadionu. V  té 
chvíli už na vlakovém přejezdu blikalo 
výstražné zařízení a závory byly spuště-
ny. Najednou si všimli ženy ležící na pře-
jezdu v kolejišti. Nemohla se dostat do 
bezpečí, protože měla botu zaklíněnou 
v kolejišti. 

„Neváhali jsme ani vteřinu, vyskočili z auta, 
zatímco spolužačka s hrůzou celou akci pozo-
rovala. Já jsem zapomněl dokonce i na svoji 
nohu v sádře a běželi jsme ženě pomoci. Jako 
spolujezdec jsem byl u závor o něco dříve, ale 
se sádrou jsem se nemohl pořádně zapřít. Mi-
chalovi se podařilo vyzout ženě botu, rychle ji 
popadl za ruce a celou svou silou ji táhl z pře-
jezdu. Já jsem se ještě vrátil pro botu, která zů-
stala zaklíněná v kolejišti. Všichni tři už jsme 

byli mimo přejezd a zhruba za 10 vteřin na to 
projel vlak. Žena byla v šoku a zřejmě taky pod 
vlivem alkoholu. Přestože nechtěla, Michal 
zavolal okamžitě sanitku. Celí roztřesení jsme 
počkali na záchranku, předali ženu lékařům a 
odjeli domů,“ popsal událost Robert Rulla.

Oběma zachráncům patří velký dík, je-
jich čin ocenilo i vedení města Prostějova. 

-převzato od Miloše Forsta šéfredaktora 
Zpravodaje školství- -red-

Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

Dne 1. prosince 2012 uplynulo již devět 
let od založení 102. průzkumného praporu 
generála Karla Palečka. Oslavám tohoto 
výročí byl věnován slavnostní nástup pří-
slušníků útvaru, konaný dne 30. listopadu 
2012 v  posádce Prostějov. 

Slavnostní akt byl pomyslně rozdělen do 
tří hlavních částí. V první části byly uděleny 
medaile za službu v ozbrojených silách I. a 
II. stupně a pamětní odznaky 53. brigády 
průzkumu a elektronického boje generála 
Heliodora Píky a 102. průzkumného pra-
poru generála Karla Palečka. Mezi vyzna-
menanými byli nejen příslušníci útvaru, ale 
i podplukovník MUDr. Martin Pokorák, 
náčelník Spádového vojenského zdravot-
nického zařízení Prostějov nebo pan Jaro-
slav Ondrejčák, příslušník prostějovského 
Klubu výsadkových veteránů. 

Následující část nástupu byla věnována 
hostům. První zástupce náčelníka gene-
rálního štábu generálmajor Ing. Miroslav 

Žižka ve svém projevu především vy-
zdvihl výtečné splnění úkolů v roce 2012 
příslušníky 102. průzkumného praporu 
zejména v  zahraničních operacích a při 
výcviku po přezbrojení jednotky na nové 

typy zbraní a techniky. Brigádní generál 
Ing. Ján Gurník využil této slavnostní 
příležitosti a představil se vojákům 102. 
průzkumného praporu jakožto nový ve-
litel velitelství společných sil. Pan primá-

tor Miroslav Pišťák pak vyjádřil podporu 
města Prostějova a zdůraznil hrdost Pros-
tějovanů na své vojáky.  

Velitel útvaru podplukovník Ing. René 
Sabela ve svém projevu shrnul dějinné 
souvislosti vzniku jediného průzkumné-
ho praporu a připomněl vojákům histo-
rický odkaz průzkumných a výsadkových 
jednotek. Na úplný závěr dodal „Devět let 
života našeho praporu je již za námi a já 
věřím, že v dalších letech budeme pokračo-
vat tak, bychom i nadále mohli hrdě nosit 
čestný název 102. průzkumný prapor gene-
rála Karla Palečka.“ 

Slavnostní nástup byl ukončen uctěním 
tradic 102. průzkumného praporu polo-
žením kytic u pietního místa útvaru. 

Autor: por. Mgr. Kateřina Ramil, 
102. průzkumný prapor

Foto: des. Roman Štarha, 
102. průzkumný prapor

9. výročí založení 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka

Okrašlovací spolek přeje všem svým příznivcům a podporovatelům příjemné 
prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2013, v němž se těšíme 
na další milou spolupráci. Ing. Milada Sokolová

předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova

Přání Okrašlovacího spolku

Zleva Ivana Hemerková, náměstkyně primátora, Robert Rulla,  Michal Zatloukal, 
Alena Rašková, náměstkyně primátora, Ivana Vaňková, ředitelka školy, na níž stu-
dují oba hoši

Statečný čin studentů Střední školy designu a módy v Prostějově

INZERCE

Nabízíme kvalitní jízdní kola 
zna ek 

Sleva platí p i p edložení tohoto inzerátu 
p i nákupu do 31.12.2012 

Plumlovská 32 (vedle Ú ADU PRÁCE) Prost jov, tel.: 733 224 410 
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DNES TANČÍ: BUĎ ZUŠ - 20. ledna 2013
Do nového roku s novým pro-
jektem „DNES TANČÍ“ - i tako
by se dal nazvat počin tanečního
oboru prostějovské Základní
umělecké školy Vl. Ambrose za
účelem začít pravidelně před-
stavovat divákům nové
a zajímavé osobnosti z tane-
čního světa. A kde jinde začít,
než právě u sebe? Proto tedy v
neděli 20. ledna 2013 v 17.hodin
v Městském divadle v Prostě-
jově „ DNES TANČÍ: BUĎ
ZUŠ“.
Taneční soubor Buď ZUŠ jsme
vám již představovali, ale nebude
na škodu si jej připomenout.
Soubor vznikl v roce 2010 ze stu-
dentek navštěvujících v té době II.
cyklus tanečního oboru ZUŠ,
v současné době poslední členky
dokončují absolventský ročník
a ostatní již patří mezi dospělé.
Děvčata jsou převážně studentka-
mi prostějovských gymnázií
a středních škol, některé i vysoko-
školačky.
Když se ohlédneme o kousek
zpět, zjistíme, že některá děvčata
už v ZUŠ tančí patnáctým rokem,
tedy stejně tak dlouho, jako zde
působí jejich taneční učitelka a
choreografka Pavla Krieger Jaho-
dová, DiS. Spojuje je nejen láska
k tanci a radost z něj, ale i kus
společně stráveného života.
Všechny prošly různými tane-
čními směry, díky nimž můžeme

v letošním roce představit rozma-
nitou škálu nových choreografií,
které budou mít právě v tomto
programu premiéru. 
Soubor nově spolupracoval s hos-
tujícími choreografy – nadějným
mladým tvůrcem Alešem Hanz-
líkem, studentem pražské konzer-
vatoře, a jednou z nejlepších tane-
čních učitelek v ČR Helenou
Ogriscenko, která propůjčila cho-
reografii svého souboru. Bonbon-
kem je i novinka se skupinou High
Society, která se specializuje na
tanec společenský.
Buď ZUŠ se také každoročně
účastní tanečních přehlídek a daří
se pravidelně získávat tituly
a ocenění, kterých si velmi váží
a jsou velikou motivací pro další
práci.
Nesmíme také zapomenout na
služebně mladší tanečnice a
tanečníky: jsou jimi soubory
Buď ZUŠ Junior a Baby Buď
ZUŠ, kteří se také v programu
představí. Rovněž budete mít
možnost shlédnout další žáky,
kteří v letošním školním roce
budou reprezentovat Prostějov
na krajských přehlídkách.
Je připraven pestrý program,
úžasné tanečnice i tanečníci, pre-
cizní kostýmy a  100% zábava.
To vše 20. ledna 2013 v Měst-
ském divadle v Prostějově! 
Vstupenky můžete zakoupit
v předprodeji Městskéh divadla.



ÚTERÝ 22. LEDNA
14.00 Levé křídlo
17.30 Frankenweenie: domácí mazlíček 
Černobílý animovaný film
Také jste dlouho čekali nový film Tima Burtona?
Právě dorazil!
Režie: Tim Burton, 87 minut, české titulky,
premiéra, mládeži přístupný, vstupné: 120 Kč
20.00 Nespoutaný Django 

STŘEDA 23. LEDNA
17.30 Frankenweenie: domácí mazlíček
20.00 Nespoutaný Django 

ČTVRTEK 24. LEDNA
17.30 Mládeži nepřístupno
americká komedie
Hustá komedie plná těch největších hollywood-
ských hvězd.
V hl. rolích: E. Stoneová, H. Berryová,
N. Watsová, G. Butler, K.Winsletová, H.
Jackman, K. Culkin, R. Gere, U. Thurmanová,
A. Farisová aj. Režie: E. Banksová, S. Brill, S.
Carr, 98 minut, české titulky, premiéra, mládeži
do 15 let nepřístupný, vstupné 95 Kč
20.00 Mládeži nepřístupno

PÁTEK 25. LEDNA
15.30 O myšce a medvědovi
francouzský animovaný film 
Příběh neobyčejného přátelství mezi medvědem
a myškou.
Režie: B. Renner, V. Patar, S. Aubieren, český
dabing, 80 minut, premiéra, mládeži přístupný,
vstupné 90 Kč
17.30 Mládeži nepřístupno
20.00 Mládeži nepřístupno

SOBOTA 26. LEDNA
15.30 O myšce a medvědovi
17.30 O myšce a medvědovi 
20.00 Mládeži nepřístupno

NEDĚLE 27. LEDNA
15.30 O myšce a medvědovi
17.30 Mládeži nepřístupno
20.00 Mládeži nepřístupno

PONDĚLÍ 28. LEDNA
14.00 Norman a duchové
USA 2012, 100 minut. Režie: Chris Butler
a Sam Fell

17.30 Nadějné vyhlídky
anglické filmové drama
Nejnovější zpracování známé Dickensovy
předlohy.
V hl. rolích: J. Irvine, H. Graingerová,
R. Fiennes, H. Bonham-Carterová. Režie: Mike
Nevell, 128 minut, české titulky, premiéra, mlá-
deži přístupný, vstupné: 95 Kč
20.00 Lincoln
americký životopisný film
Nejnovější opus Stevena Spielberga!
V hl. rolích: D. Day-Lewis, J. Gordon-Levitt,
T. L. Jones. Režie: Steven Spielberg, 150 minut,
české titulky, premiéra, pro mládeži do 12 let
nevhodný, vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 29. LEDNA
14.00 Norman a duchové
USA 2012, 100 minut. Režie: Chris Butler
a Sam Fell
17.30 Nadějné vyhlídky
20.00 Láska v hrobě 
český dokument 
Režie: David Vondráček, 79 minut, premiéra,
mládeži přístupný, vstupné 80 Kč

STŘEDA 30. LEDNA
17.30 Nadějné vyhlídky
20.00 Lincoln 

Dlouho očekávaný film podle kultovního
českého komiksu!

ČTVRTEK 31. LEDNA
17.30 Čtyřlístek ve službách krále 
Dynamický, vtipný, moderní animovaný film
se spoustou nečekaných zápletek, legrace
a překvapení...
Režie: Michal Žabka, 90 minut, premiéra, mlá-
deži přístupný, vstupné 120 Kč 

Dlouho očekávaný film podle kultovního
českého komiksu!

20.00 Paralelní světy 3D
koprodukční sci-fi
Sci fi příběh Adama a Evy...
V hl. rolích: K. Dunstová, J. Sturgess. Režie:
Juan Solanas, 107 minut, české titulky, mládeži
přístupný, vstupné  130 Kč

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!

SOBOTA 5. LEDNA
15.00 Štaflík a Špagetka
pásmo pohádek, vstupné 20 Kč 
17.30 Bastardi 3
české drama 
Dokončení dramatického příběhu ze současnosti...
V hl. rolích: T. Magnusek, R. Hrušínský ml,
K,. Brožová, J. Tříska, aj. Režie: Tomáš Magnusek,
97 minut, premiéra,do 12 let nevhodný, vstupné 80 Kč

STŘEDA 9. LEDNA
15.00 Královna Viktorie
UK/USA. Režie: J. M. Valléé, vstupné: 35 Kč

SOBOTA 12. LEDNA
15.00 Madagaskar 3
americká animovaná komedie
Režie: Max Giva a Dania Pasquiniová,
92 minut, český dabing, premiéra, mládeži
přístupný, vstupné 80 Kč
17.30 Madagaskar 3 - vstupné 80 Kč
20.00 Vrtěti ženou
anglická komedie
Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru..
V hl. rolích H. Dancy, J. Peryce, R. Everett,M.
Gyllenhallová. Režie: Tanya Wexlerová, 100 minut,
české titulky, do 15 let nepřístupný, vstupné 80 Kč

SOBOTA 19. LEDNA
15.00 Krakonoš a strašidlo
pásmo pohádek, vstup 20 Kč

17.30 Školní výlet
česká filmová komedie
Setkání spolužáků po létech v jednom lázeňském
hotýlku...
V hl. rolích: L. Švormová, S. Zindulka,
T. Magnusek, S. Nováková, J. Bendig,
L. Trojan, M. Kantorková, I. Devátá aj. Režie:
Petr Šícha, 90 minut, premiéra, mládeži pří-
stupný, vstupné 35 Kč
20.00 Školní výlet - vstupné 35 Kč

STŘEDA 23. LEDNA
15.00 Čtyři slunce
ČR 2012, 105 min. Režie: Bohdan Sláma
Vstupné: 35 Kč

SOBOTA 26. LEDNA
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 Sedm psychopatů
americká krimikomedie
Tentokrát unesli špatného psa
V hl. rolích: C. Farell, S. Rockwell, Ch. Walken,
O. Kurylenková, W. Harrelson aj. Režie: Martin
McDonagh, 109 minut, české titulky, repríza,
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné: 80 Kč
20.00 Sedm psychopatů
vstupné 80 Kč
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Měsíc leden patří v našem kině muzikálu!

ÚTERÝ 1. LEDNA
N e h r a j e m e 

STŘEDA 2. LEDNA
17.30 Jack Reacher: Poslední výstřel
americký thriller
Právo má své meze. ON nemá žádné...
V hl. rolích: T. Cruise, R. Duvall, R. Pikeová.
Režie: Christopher McQuarrie, 130 minut,
české titulky, mládeži do 15 let nepřístupný,
vstupné 100 Kč
20.00 Atlas mraků
americké sci-fi 
Filmová adaptace románu Davida Mitchella!
V hl. rolích: T. Hanks, H. Berryová,
S. Sarandonová, J. Broadbent. Režie:
A. Wachovski, L. Wachovski, T. Tykver, 164
minut, české titulky, pro mládež do 12 let
nevhodný, vstupné 110 Kč

ČTVRTEK 3. LEDNA
17.30 Jack Reacher: Poslední výstřel
20.00 Hobit: Neočekávaná cesta
americký fantasy film
Co předcházelo příběhům v Pánovi prstenů?
Nový film Petera Jacksona! 
V hl. rolích: I. McKellen, M. Freeman,
R. Armitage, J. Nesbitt, K.Stott. Režie: Peter
Jackson, 168 minut, česke titulky, šup, repríza,
mládeži přístupný, vstupné: 110 Kč

PÁTEK 4. LEDNA
16.30 Hobit: Neočekávaná cesta
20.00 Hobit: Neočekávána cesta

SOBOTA 5. LEDNA 
16.30 Hobit: Neočekávaná cesta
20.00 Hobit: Neočekávána cesta 

NEDĚLE 6. LEDNA
16.30 Hobit: Neočekávaná cesta
20.00 Hobit: Neočekávána cesta 

PONDĚLÍ 7. LEDNA
14.00 Piráti
USA 2011, 107 minut. Režie: P. Lord
a J. Newitt
17.30 Hasta la vista
belgická tragikomedie
Film, oceněný na MFF v Karlových Varech,
MFF v Montrealu a ve Valladolidu
Režie: Geoffrtey Enthoven, 115 minut, české
titulky, pro mládež do 12 let nevhodný, pre-
miéra, vstupné 85 Kč 
20.00 Nedotknutelní
francouzská tragikomedie 
Nejúspěšnější evropský film minutulého roku!
Ve Francii film vidělo téměř 20 milionů
díváků.
O nepravděpodobném spojení melancholi-
ckého multimilionáře a extrovertního recidi-
visty - tak to těžko mohl někdo předpokládat,
že se z tohoto filmu stane kasovní trhák!
Skvělá hudba! 
V hl. rolích: F. Cluzet, O. Sy. Režie: Oliver
Nakache a Eric Toledana, 112 minut, české
titulky, repríza, mládeži do 12 let nevhodný,
vstupné 85 Kč

ÚTERÝ 8. LEDNA
14.00 Piráti
USA 2011, 107 minut. Režie: P. Lord a J.
Newitt
17.30 Nedotknutelní
20.00 Odpad město smrt 
české drama 
Výlet Jana Hřebejka do již neexistujícího
Divadla Komedie
V hl. rolích: G. Míčová, J, Černý, M. Finger, S.
Majer aj. Režie: Jan Hřebejk, 70 minut, premié-
ra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 80 Kč

STŘEDA 9. LEDNA
17.30 Hasta la vista 
20.00 Nedotknutelní

ČTVRTEK 10. LEDNA
17.30 Carmen
český filmový muzikál
…v hlavní roli Lucie Bílá…
V hl. rolích: L. Bílá, J. Korn, Dasha,
P. Strenačik, V. Noid Bárta, P. Břínková aj.
Režie: F. A. Brabec, 126 minut, premiéra, pro
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 140 Kč 
20.00 Carmen

PÁTEK 11. LEDNA
15.30 Snížek, bílý kožíšek
španělský animovaný film
Je jiný než ostatní. Pozor! Vzácná bílá gorilka
na útěku! 
Režie: Andrés G. Schaer, 90 minut, český
dabing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné
90 Kč
17.30 Carmen 
20.00 Carmen

SOBOTA 12. LEDNA
15.30 Snížek, bílý kožíšek
17.30 Snížek, bílý kožíšek
20.00 Carmen

NEDĚLE 13. LEDNA
15.30 Snížek, bílý kožíšek
17.30 Carmen 
20.00 Carmen

PONDĚLÍ 14. LEDNA
17.00 Bídníci
anglický muzikál
Boj. Sen. Naděje.
Láska. Známé téma v nejnovějším zpracování…
V hl. rolích: A. Seyfriendová, H. Jackman, R.
Crowe, A. Hathawayová, H. Bonham-
Carterová, S. Baron Cohen. Režie: Tom
Hooper, 157 minut, české titulky, pro mládež
do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Bídníci

ÚTERÝ 15. LEDNA
17.00 Bídníci
20.00 Alois Nebel
české filmové drama 
Po mimořádném a historickém úspěchu na fes-
tivalu evropských filmů na Maltě znovu uvádí-
me! S velkým ohlasem uvedeno na MFF festi-
valu vBenátkách.
V hl. rolích: M. Krobot, K. Roden, O. Malý,
T. Voříšková aj. Režie: Tomáš Luňák, 87 minut,
repríza, pro mládež do 12 let nevhodný,
vstupné: 85 Kč

STŘEDA 16. LEDNA
17.00 Bídníci 
20.00 Alois Nebel 

ČTVRTEK 17. LEDNA 
17.00 Bídníci 
20.00 Nespoutaný Django
americký western
Nový film QUENTINA TARANTINA!
V hl. rolích: J. Fox, Ch. Waltz, L. DiCaprio,
Samuel L.Jackson. Režie: Quentin Tarantino,
141 minut, české titulky, mládeži do 15 let
nepřístupný, vstupné: 140 Kč 

PÁTEK 18. LEDNA
17.00 Bídníci
20.00 Nespoutaný Django

SOBOTA 19. LEDNA
17.00 Bídníci
20.00 Nespoutaný Django

NEDĚLE 20. LEDNA
17.00 Bídníci
20.00 Nespoutaný Django

PONDĚLÍ 21. LEDNA
14.00 Levé křídlo
ČR 1983, 81 minut. Režie: J. Hannibal
17.00 Nespoutaný Django 
20.00 Nespoutaný Django

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

ART FILM

ART FILM

Kulturní klub DUHA    Školní 4, PV, tel.: 582 329 625, 582 329 620

BIO SENIOR

BIO SENIOR

PONDĚLNÍ BIJÁSEK

PONDĚLNÍ BIJÁSEK

PONDĚLNÍ BIJÁSEK

ÚTERNÍ BIJÁSEK

ÚTERNÍ BIJÁSEK

ÚTERNÍ BIJÁSEK



Filmová adaptace románu Davida
Mitchella vypráví šest žánrově odlišných
příběhů. Šest příběhů, které přichází v
epickém vyprávění, jež začíná příběhem
nedobrovolného cestovatele plavícího se
roku 1850 kdesi přes Tichý oceán a
končí ve vzdálené postapokalyptické
budoucnosti. 
Slavná sourozenecká dvojice Lana a Andy
Wachowski (Matrix) spojila své síly s

německým vizionářem Tomem Tykwerem
(Parfém: Příběh vraha), aby natočila adap-
taci bestselleru Davida Mitchella. Film se
zabývá myšlenkou propojenosti lidských
činů napříč časem a prostorem, kde má
všechno svoji příčinu, následek a smysl.
Příběh, ve kterém se vrahova duše v průbě-
hu století promění ve velkého hrdinu a kde
jediný laskavý skutek v přítomnosti vyvo-
lá revoluci v daleké budoucnosti...

15

Když bývalého galejníka Jeana Valjeana
(Hugh Jackman) propustí na podmínku,
netuší, že za zády bude mít jako věčný stín
posedlého inspektora Javerta (Russell
Crowe). Ten ctí zásadu, že zloděj zůstane
vždy zlodějem a Valjean se zdá být jasným
příkladem, zvlášť když pravidla podmíne-
čného propuštění záhy poruší. Jenže
Valjeanovi se daří unikat, začne žít pod

změněnou identitou, stane se ctihodným
občanem a dokonce starostou, jenže ani
tehdy není před slídivým Javertem v bezpe-
čí. Po smrti tovární dělnice Fantine (Anne
Hathaway), kterou si klade za vinu, se ujme
její dcerky Cosette. Společně s ní pak před
Zákonem utíká do anonymity francouzské
metropole. Tam na ně po pár letech relativ-
ního klidu čeká kromě Javerta i další nebez-
pečí – ulice bobtnající revolucí, kterou při-
pravují mladí kluci. Jeden z nich, Marius
(Eddie Redmayne), se při letmém setkání
zamiluje do dospívající Cosette (Amanda
Seyfried) a ta jeho city opětuje. Kvůli své
dceři a jejímu štěstí se Valjean rozhodne ris-
kovat, dokonce se vydá na barikády v před-
večer rozhodujícího souboje mezi revoluci-
onáři a armádou, aby z předem prohrané
bitvy zachránil Mariuse. Na místě, kde his-
torie napsala jednu ze svých krvavých kapi-
tol, se zároveň odehraje finální souboj mezi
ním a Javertem.

Domácí mazlíček je dojemným příběhem
chlapce a jeho psa. Když mladý Victor
nečekaně přijde o svého milovaného psa
Sparkyho, povolá na pomoc vědu a svého
nejlepšího přítele přivede znovu k životu -
jen s několika drobnými změnami. Snaží

se svůj výtvor ukrývat, ale když se
Sparkymu podaří uniknout, zjistí
Victorovi spolužáci, učitelé i ostatní oby-
vatelé města, že znovuzrození může mít
příšerné následky.        
Když Tim Burton poprvé přišel s nápa-
dem na snímek Frankenweenie, předsta-
voval si ho jako celovečerní loutkový
film. Z finančních důvodů ho ale nakonec
pro společnost Disney v roce 1984 natočil
v podobě krátkého hraného filmu. Tehdy
také vytvořil náčrtky podoby všech jeho
postav.
Při tvorbě tohoto loutkového celovečer-
ního filmu své původní náčrtky uplatnil a
v případě postav, které se v příběhu
původně neobjevovaly, je doplnil zcela
novými. Celá řada postav je vytvořena na
základě podoby a chování postav klasic-
kých hororových snímků z třicátých let a
na tyto filmy odkazuje také řada jmen
těchto postav.

FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK Režie: Tim Burton

ATLAS MRAKŮ Režie:T. Tykwer, L. Wachowski, A. Wachowski

Populární komiksový seriál
ČTYŘLÍSTEK oslavil letos už 40 let od
svého „narození“, prvního vydání kreslené-
ho příběhu autora a výtvarníka Jaroslava
Němečka. Teprve nyní se však Fifinka,
Myšpulín , Piňďa a Bobík dostávají na fil-
mové plátno – a to v dobrodružném příbě-
hu autorů Josefa a Hany Lamkových, dyna-
mickém, vtipném, moderním se spoustou
humorných a gagových situací, nečeka-
ných zápletek a překvapení. 

Malý výlet do Prahy nabídne Čtyřlístku
úžasné setkání – na Karlově mostě je nej-
dříve přepadne obživlý lev ze sochy
Bruncvíka, který je pak zavede do podzem-
ních chodeb pražského Hradu, kde se set-
kají se samotným císařem Rudolfem! Ten
podnikl cestu časem z minulosti do přítom-
nosti, protože podle předpovědí věhlasných
císařských astrologů jenom Čtyřlístek
může získat císaři zázračný kámen mudrců
a zachránit tak císaři život i korunovační
klenoty, o které usiluje proradný alchymis-
ta Kelly. A tak se rozběhne kolotoč neuv-
ěřitelných střetů, konfliktů a peripetií,
Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík se dosta-
nou i na císařský dvůr, kde jim doslova
půjde o život… Ale nebyl by to Čtyřlístek,
kdyby díky svému důvtipu a vynalézavosti
nevyřešil všechny nástrahy i nečekané pře-
kážky a nezachránil nejen císaře, koruno-
vační klenoty ale i celou zeměkouli od
návratu do doby ledové. 
Císař Rudolf se vrací do minulosti sice bez
kamene mudrců, ale moudřejší o poznání,
že přátelství a odvaha jsou cennější než
zlato.

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE Režie: Michal Žabka

Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je
být jiný. Jeho sněhově bílý kožíšek ho
odlišoval od tlupy goril, už když se naro-
dil v hluboké džungli. Nyní žije daleko od
svého domova, v ZOO v Barceloně, kde je
pro návštěvníky tou největší senzací.
Jenže ostatní gorily ho kvůli jeho jiné
barvě odhánějí. Snížek má plán! Chce
utéct a tajně navštívit mocnou čarodějku z
cirkusu, která by mu mohla splnit jeho

největší přání: být jako ostatní, stát se oby-
čejnou gorilou… S pomocí svých kama-
rádů – červené pandy Ailura, který si
ovšem myslí, že je černý panter a chytré
holčičky Pauly - se vydává do džungle
velkoměsta. Za zdmi ZOO číhá nebezpe-
čí! Luc de Sac je bezcitný darebák, které-
ho stále pronásleduje smůla. Je přesvě-
dčen, že kletbu zlomí, jen když získá
vzácný amulet – živou bílou gorilu! 

SNÍžEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK Režie:Andrés G. Schaer

Medvědi a myši nejsou znepřátelení tolik
jako Montekové a Kapuleti, spíš se
vzájemně ignorují a do svých dětí vtlou-
kají nedůvěru k těm druhým, protože hla-
dový medvěd sežere na co přijde a nejra-
dši má syrové malé myšky, zatímco myš
je vlezlá a když člověk (pardon, medvěd)
přijme jednu, přijde jich tisíc. Stejně tak
vztah Ernesta a Célestine v sobě nemá
erotický náboj jako u Romea a Julie. Ale
podobně jako u Shakespeara spočívá i zde
hlavní téma v odsouzení předsudků.

Druhým tématem je pak právo zvolit si
vlastní životní cestu, protože každá myš
přece nemusí být zubařkou a každý
medvěd právníkem. To všechno je dět-
ským divákům (a snad nejen jim) podáno
nenásilnou a poetickou formou, ke které
přispívá i výtvarné řešení založené na jed-
noduché kresbě jakoby někde mezi
Jiránkem a Renčínem. A scéna, kdy
malířka Célestine a houslista Ernest spolu-
pracují na vytváření zimní krajiny pomocí
barev a tónů - to už se blíží čisté poezii.

O MYŠCE A MEDVĚDOVI  Režie: S. Aubier, V. Patar, B. Renner

BÍDNÍCI Režie:Tom Hooper
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S inscenací Nebe se v prostějovském diva-
dle v úterý 15. ledna v 19 hodin poprvé
představí brněnské divadlo MALÉhRY.
Předplatitelé skupiny A zhlédnou Nebe
náhradou za zrušené představení příbram-
ského divadla Každý den šťastný den.
„S divadlem v Příbrami se nám bohužel nepo-
dařilo najít náhradní termín, takže jsme se
museli rozhodnout pro jiný titul,“ uvedla ředi-
telka Městského divadla v Prostějově Alena
Spurná s tím, že obecenstvo čeká sympatický
nebeský dýchánek s  protagonistkami Barbo-
rou Seidlovou, Danielou a Nikolou Zbytov-
skými. „Místo setkání s Bárou Hrzánovou
čeká diváky setkání s Bárou Seidlovou,“ upo-
zornila Spurná na úsměvnou náhodu.
Divadlo MALÉhRY má domovskou scénu v
Divadle Bolka Polívky, se svými představe-

ními zajíždí do všech koutů republiky a velmi
častým a vítaným hostem je také v Itálii. Je to
divadlo tří hereček, v žádném jejich představe-
ní však nechybějí mužské protějšky. (eze)

Místo hry Každý den šťastný den
uvidí diváci Nebe

Něžnou a jímavou komedii o ženách,
které jsou pro dobrou věc ochotny udělat
něco, co by je nenapadlo ani v těch nejod-
vážnějších snech, zhlédnou v neděli 27.
ledna 2013 v 19 hodin návštěvníci Měst-
ského divadla v Prostějově. V inscenaci
Divadla ABC se představí Veronika Gaje-
rová, Dana Batulková, Lenka Termerová,
Hana Doulová, Jitka Smutná, Kateřina
Macháčková, Ljuba Skořepová, Jan Vla-
sák a další herci této přední pražské scény.
Inspirací příběhu byla skutečná událost,
která se stala nejprve námětem pro film
a později i základem úspěšné divadelní hry. 
Dámy v letech z jednoho nudného venkov-
ského hnízda se domnívají, že mají své nej-
lepší časy za sebou. Každá z nich se musí
vyrovnávat s nějakou těžkou životní situací

odchodem dítěte, smrtelnou nemocí manže-
la, krachem živnosti, manželskou nevěrou –
a to bez naděje, že jednou bude líp a že ještě
za nějakým rohem čeká nový a lepší život. 
Nápad nafotit z charitativních pohnutek
kalendář s akty je bláznivý úlet, který se ale
postupně promění ve velkolepou vzpouru
proti osudu, proti stáří, proti životní marnos-
ti. Kalendář promění ospalé městečko v
metropoli a dámy z farního spolku v medi-
ální celebrity. Nejdůležitější však je, že
dámy jeho prostřednictvím najdou ztrace-
nou svobodu, hravost, nová přátelství, nové
sny a novou naději. V Divadle ABC hru
nastudoval v české premiéře režisér Ondřej
Zajíc. Představení je uváděno pro abonenty
skupiny 5N, doprodejové vstupenky jsou k
dispozici. (eze)

Holky z kalendáře
publikum pobaví i dojmou

10. ledna v 19 hodin
KOUPAČKA - Clément Michel
„Já neprovokuju! Jenom mám jedinej tejden prázdnin za rok a nemám chuť jíst levný klobásy
a chlastat nějaký splašky!“
Tři mladé francouzské páry a jedno mimino na letní dovolené. Smích prý prodlužuje život. A
komu je horko, ať si rozepne kabát.
Hrají: Karolina Vejmělková, Lukáš Kameníček, Vendula Burgrová/Veronika Jiříčková, Jakub
Hyndrich, Johana Kučerová, Jakub Krejčí Režie: Vojtěch Pospíšil

18. ledna v 19 hodin
KABARET VLÁĎA
Velkolepá performerská show plná divokých situačních a slovních úletu rozechvěje bránice i
nejsmutnějšího diváka. Uvedeme i další pokračování divadelního sitcomu Divadélko Domeček.
Režie: Soubor Divadla Point

24. ledna v 19 hodin 
DRUHÝ VÝSTŘEL - Robert Thomas
Žárlivost, chamtivost a stará dobrá francouzská policejní mazanost. To jsou ingredience, z nichž
klasik žánru Robert Thomas vytvořil v roce 1964 detektivku Druhý výstřel. Ansámbl divadla
Point ve své vrcholné formě!
Hrají: Aleš Procházka, Karolína Vejmělková/Veronika Jiříčková, Vítězslav Lužný/David
Kolba, Jakub Hyndrich. Režie: Vojtěch Pospíšil

31. ledna v 19 hodin 
NAHÝ WOLKER  (Jiří Wolker, Aleš Procházka,hudba Karel Štulo)
Provokativní název představení napovídá, že jde o netradiční pohled na osobnost básníka Jiřího
Wolkera. Děj hry, sestavený z básní, dopisů a deníkových poznámek, se pohybuje mezi sněním,
vzpomínkami a realitou. Zazní řada zhudebněných textů doprovázených živými muzikanty.
Hrají: K. Vejmělková, V. Jiříčková, V. Lužný, J. Hyndrich, M. Ondra a další. Režie:A. Procházka

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

tvořivá dílna na pomoc přírodě

Výroba krmítek
KDY: pátek 4. ledna,
od 16:00 do 18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Další ze série tvořivých dílen, kde se nau-
číme vyrábět dřevěná krmítka pro ptáky.
Tato krmítka budou na druhý den vyvěšena
v biokoridoru Hloučela při společné vycház-
ce. Účastníkům nabídneme možnost „adop-
ce“ jimi zhotoveného krmítka (to znamená,
že se zúčastní jeho vyvěšení a následně se
budou o krmítko starat). Cena 0 Kč.
Během dílny vás seznámíme s vhodnou
potravou do ptačích krmítek.
Pokud si chcete vyrobit krmítko a odnést si
ho domů, cena je 70 Kč.

akce na pomoc přírodě

Tříkrálové vyvěšování krmítek
KDY: sobota 5. ledna,
od 10:00 do 11:30 hod.
KDE: sraz u občerstvení U Abrahámka
Krátká procházka biokoridorem Hloučela,
při níž společně rozmístíme krmítka vyro-
bená v páteční dílně a naplníme je různými
dobrotami pro ptáky.
Pro účastníky bude připraven horký čaj.
Vycházky se může zúčastnit kdokoliv, tedy
i ti, kteří krmítka nevyráběli. 

tvořivá dílna

Keramika
KDY: pondělí 7. ledna
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 dílna

Keramika
KDY: pondělí 21. ledna,
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. 

program pro školy

Bude zima, bude mráz …
Kdy: pondělí 4. února, od 8:30 do 12:30
Kde: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov  
Které ptáky můžeme potkat v zimě na
krmítku? Povídání o ptácích v zimě, o
jejich životě a potravě. Výroba jednodu-
chých minikrmítek z šišek pro zimní přikr-
mování ptáků. Materiál na akci věnovala
prodejna drobných živočichů ZOO-
DOMA.CZ, Vodní 7, Prostějov, paní Gruli-
chová. 
Program je vždy pro jednu třídu a trvá 60
minut. Cena 20 Kč za žáka. Na program
je třeba se předem přihlásit na
iris@iris.cz nebo telefonicky
582 338 278, 603 298 039. 

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov,

Nadační fond Veolia, Nadace VIA,
Nadace Partnerství

v rámci Blokového grantu
- Fondu pro NNO

Pohyb a cestování automaticky spoju-
jeme s člověkem nebo s živočichy.
Prostřednictvím semen však dokážou
putovat i rostliny. Ve výstavních sálech
Špalíčku je od 17.1.2013  nainstalována
výstava , která cesty rostlin pokusí přib-
lížit široké veřejnosti. Na výstavě jsou
k vidění mikrofotografie semen chráně-
ných a ohrožených rostlin Krkonoš. Mik-
rofotografie semen různých velikostí a
tvarů jsou doplněny snímky jejich mateřs-
kých rostlin pořízených přímo v terénu.
Výstavu zapůjčilo Muzeum ve Vrchlabí.
Výstava potrvá do 24.3. 2013. -bez-

Jak semena
putují krajinou
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Divadelní spolek Historia ve spolupráci
s Okrašlovacím spolkem Prostějov

srdečně zvou všechny zájemce
na další, tentokráte lednovou,

PROMENÁDU, která se uskuteční
opět V NEDĚLI 20. LEDNA 2013
VE 14.00 HODIN, kdy se sejdeme 

před radnicí a  dozvíme se něco o dalším
z prostějovských měšťanských domů.

LEDNOVÁ PROMENÁDA

Do dalšího roku své
existence vstupuje
Klub historický a
státovědný v Pro-
stějově přednáškou
ing. Michala Šmuc-
ra nazvanou Absol-

vent prostějovského gymnázia a rodák z
Čehovic Karel Husárek. Ing. Šmucr se ve
funkci ředitele Gymnázia Jiřího Wolkera
snaží o zmapování životních osudů někte-
rých významných absolventů tohoto pro-
stějovského středoškolského ústavu.
Právě generál Karel Husárek patří k těm

nejvýznamnějším. Prostějovské gymnázi-
um navštěvoval v letech 1908-1912 a do
služeb armády vstoupil již během první
světové války. V červenci 1936 byl
povýšen do hodnosti divizního generála,
avšak během politických procesů v 50.
letech minulého století se stal obětí perze-
kucí. Po degradaci musel odejít z armády
a rehabilitován byl až posmrtně v roce
1991.
Klubová přednáška se uskuteční v tradiční
třetí úterý v měsíci dne 17. ledna 2013 v 17
hodin ve výstavním sále Státního okresního
archivu Prostějov v Třebízského ulici. -tc-

Absolvent prostějovského gymnázia
a rodák z Čehovic KAREL HUSÁREK

přednáška Klubu historického a státovědného v Prostějově
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TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec POŘADATEL
 4.1. Městský ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Město Prostějov
 11.1. Maturitní ples   Městské divadlo v Prostějově Prostějov SŠ designu a módy Prostějov
 11.1. Myslivecký ples Kulturní dům Kralice Kralice Myslivecké sdružení Kralice
 12.1. Maturitní ples  Městské divadlo v Prostějově Prostějov Švehlova střední škola Prostějov
 12.1. Ples Mysliveckého spolku Kulturní dům Lipová Lipová Myslivecký spolek Lipová Hrochov
 12.1. Fotbalový ples Sokolovna Ptení Ptení FC Ptení
 12.1. Sokolský ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice TJ Sokol Mostkovice
 12.1. Společenský ples Sokolovna Určice Určice Myslivecké sdr. a Honební společenstvo
 12.1. Sokolský ples Sokolovna Smržice Smržice Sokol Smržice
 18.1. Maturitní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SOU Husserla
 18.1. Maturitní stužkovací ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Střední zdravotnická škola Pv
 19.1. Ples Český turf Městské divadlo v Prostějově Prostějov P. Karlach
 19.1. Myslivecký ples Sokolovna Žárovice Žárovice MS Horka Soběsuky
 19.1. Obecní ples  Kulturní dům Smržice Smržice Obec Smržice
 19.1. 22. tradiční hasičský ples Sokolovna Čechovice Čechovice SDH Čechovice
 19.1. Školní ples Restaurace Zátiší Němčice n/H Přátelé otevřené školy a ZŠ Němčice
 19.1. Ples Klubu přátel školy při ZŠ a MŠ Sokolovna Určice Určice Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Určice
 19.1. Společenský ples Kulturní dům Kralice Kralice Místní akční skupina Prostějov venkov o.p.s
 19.1. Sokolský ples Sokolovna Dubany Vrbátky TJ Sokol Dubany
 25.1. Divadelní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Městské divadlo v Prostějově
 25.1. Ples SRPŠ při Obchodní akademii Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov SRPŠ při Obchodní akademii
 25.1. Školský ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice MŠ, ZŠ Mostkovice
 26.1. Reprezentační a stužkovací ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Cyrilometodějské gymnázium Pv
 26.1. Ples SDH  Kulturní dům Lipová Lipová SDH Hrochov
 26.1. Ples SDH  Sokolovna Žárovice Žárovice SDH Soběsuky
 26.1. Myslivecký ples Sokolovna Ptení Ptení Myslivecké sdružení Ptení
 26.1. 5. Hasičský bál Sokolovna Němčice n/H Němčice n/H SDH Němčice n/H
 26.1. Hasičský ples Kulturní dům Kralice Kralice SDH Kralice
 27.1. Dětský karneval Sokolovna Němčice n/H Němčice n/H SDH Němčice n/H,DDM Orion, Němčice 
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Akce plánované na leden
Ukrainian evening
Chcete se dozvědět něco o Ukrajině, její kul-
tuře nebo kuchyni? Přijďte na Ukrajinský pod-
večer, který pro vás nachystala naše dobrovol-
nice Oksana, která u nás působí v rámci
Evropské dobrovolné služby, na pondělí
14. ledna od 16.00 hod. Více informací najde-
te na našem webu www.icmprostejov.cz. 
Den internetu zdarma
Na pondělí 28. ledna pro všechny zájemce
chystáme Den internetu zdarma u příleži-
tosti Dne ochrany osobních údajů. Přijít
můžete kdykoliv v otevírací době ICM Pro-
stějov (a to na max. 1 hodinu). Také pro vás
bude připravena tematická nástěnka se
zajímavými informacemi.
Bezplatné konverzace pro veřejnost
Bezplatné konverzace pro veřejnost
vede Oksana Kulakovska, dobrovolnice
z Ukrajiny, a Lina Avetisyan, dobrovol-
nice z Arménie. Volná místa jsou ještě
v Ruské konverzaci, která probíhá
každou středu a čtvrtek, vždy od 17.00 do
18.00 hod. Zájemci, kteří by si rádi pro-

cvičili ruštinu, se mohou hlásit na 
e-mailu info@icmprostejov.cz. Více
informací o konverzacích najdete na
www.icmprostejov.cz.
Focení s Linou
Je ti mezi 13 a 19 roky a zajímá tě profe-
sionální fotografie? Pak tato pozvánka
naší dobrovolnice Liny je přímo pro tebe!
Využij možnost naučit se fotit spolu
s Linou. Podmínkou je alespoň základní
znalost angličtiny. Zájemci se mohou
hlásit na e-mailu lina@icmprostejov.cz.
Více informací najdete také na našem
webu www.icmprostejov.cz. 
Slevové karty ISIC, ITIC a IYTC
Končí vám platnost slevové karty ISIC
(studenti), ISIC SCHOLAR (žáci),  ITIC
(pedagogové) nebo IYTC (mládež do 26
let) v prosinci 2012? Přijďte po Novém
roce do ICM Prostějov, rádi vám vysta-
víme novou kartu na počkání v otevírací
době. Informace o tom, co potřebujete
k vyřízení karty (včetně nového formu-
láře), a naši otevírací dobu najdete na
našem webu www.icmprostejov.cz. 

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



Letos s největší pravděpodobností
vánoční kometu na obloze neuvidíme,
ale ve všech domácích betlé-mech bude
zářit Halleyova kometa a to díky pro-
slulému italskému malíři Giotto di
Bondone (1266 – 1337). Ten jako úplně
první použil motiv hvězdy nad jesli-
čkami roku 1304 ve své fresce
"Klanění králů" pro padovskou kapli
Scrovegni all'Arena. Její předlohou
mu bylo patrně jeho vlastní pozoro-
vání Halleyo-vy komety v roce 1301.

Kresba byla tak podobná Halleyově
kometě, že kosmická sonda, vyslaná jí
vstříc v polovině 80. let minulého stole-
tí, byla pojmenována právě Giotto.
Kometa to ale asi tenkrát nebyla.
Astronomie na Dálném východě byla
už tehdy velmi rozvinutá a jasná vlasa-
tice by tehdejším pozorova-telům jistě
neunikla. Jedinou adeptkou by se
mohla zdát kometa Halleyova, ta se
však objevila na obloze moc brzy (roku
12 př. n. l.) a při dalším návratu nao-
pak moc pozdě (roku 66 n. l.). Navíc
kometa tehdy symbolizovala předzvěst
něčeho neblahého, špatného, čímž
narození Ježíška rozhodně být nemělo.
Podívejme se na letošní silvestrovskou
oblohu v Prostějově a to o půlnoci, tedy
ve 24:00 hodin, směrem nad jižní obzor –
viz obrázek. Dominovat jí budou Měsíc
po úplňku (28. 12.) v souhvězdí Raka
(Cnc) a nejtypičtější zimní souhvězdí
Orion (Ori). Podle bájesloví byl Orion
statný a sličný lovec, ale žádný sva-tou-
šek. Proháněl krásné nymfy Plejády tak
dlouho až je to přestalo bavit a nechaly se
Diem proměnit nejprve v holuby a pak ve
skupinu hvězd stejného jména na obloze.
Hvězdokupu Plejády spatříte v sou-hvěz-
dí Býka (Tau). Orion má u boku zavěše-
ný meč ozdobený pouhým okem viditel-

nou plynnou mlhovi-nou M42, jinak též
zvanou "Velká mlhovina v Orionu".
Orionův pás prodloužený směrem doleva
míří na nejjasnější hvězdu oblohy vůbec -
Sírius v souhvězdí Velkého psa (CMa).
Velký pes totiž na obloze sle-duje jedním
okem Oriona a druhým hypnotizuje
blízkého Zajíce (Lep). Východně od
Orióna spatříte jed-noduché souhvězdí
Malého psa (CMi) s nejjasnější hvězdou
Procyon. V souhvězdí Blíženců (Gem)
upoutá váš pohled dvojice nejjasnějších

hvězd – Castor a Pollux. Celou tuto půl-
noční parádu umocní ještě pohled pou-
hýma očima na obří planetu Jupiter zářící
klidným světlem v souhvězdí Býka
(Tau). Nu a podíváte-li se na hvězdnou
oblohu skutečně až cestou domů, tedy
nad novoročním ránem, tak odmě-nou
vám bude také pohled na obří Saturn
zářící klidným světlem nad východním
obzorem a načervenalý Mars v souhvěz-
dí Kozoroha – obojí mimo půlnoční
obrázek. -jp-
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci ledna tel.: 582 344 130 
24. 1. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA  „MEXIKO - GUATEMALA - BELIZE -
MEXIKO (YUCATAN)“

Mexiko je nám z literatury blízkou, ale přesto exotickou zemí. Člověk si
to uvědomí teprve v okamžiku, kdy se osobně seznamuje s mexickou
historií. Aby si mohl návštěvník v Mexiku prohlédnout všechna historic-
ká místa a přírodní krásy, které země nabízí, musel by tam strávit měsíce.
Přesto se vám pokusíme přiblížit alespoň ta místa, která jsou průřezem
mezoamerických států Mexika, Guatemaly a Belize a pomocí netradiční
kompozice fotografií, informací o vybraných lokalitách s jejich historií

podbarvených tradiční hudbou, vás naladit k návštěvě tohoto krásného koutu světa. Přednáší:
Karel Budín (*1943), 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 zku-
šenosti, ale také rád poradím každému, kdo nemá strach cestovat sám nebo chce poznat či
vidět víc, než nabízí cestovní kanceláře.“ Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let,
senioři a invalidé 20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

14. – 20. 1. ASTRONOMICKÝ TÝDEN 
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 
- ve středu v 15.30 na pohádku pro děti, 
- každé odpoledne ve 14.00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro konání
pozorování je bezmračná obloha.
- každý večer v 18.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Navíc i ve středu
v 17. 30 hodin. Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.
- v neděli v 15.00 hodin na soutěž pro mladší děti. 

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
- POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o celém
ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 14.00 do 15 00 hodin. 
- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se kona-
jí každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 24. 1. – večerní přednáška), o celém
ASTRONOMICKÉM TÝDNU, vždy od 18.30 do 19.30 hodin a každou středu od 17.30 hodin. 
Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut před kon-
cem otevírací doby. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ZIMNÍ POHÁDKA
Každou lednovou středu v 15.30 hodin. Sluníčko je nemocné, den co den je na oblo-
ze kratší čas. Co bude s lidmi? Vždyť bez Sluníčka nemůže být nikdo. Vyléčí Slunce
pan doktor Maleček? Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a inva-
lidé 10 Kč.

20. 1. V 15. 00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 20012/13
„SLUNEČNÍ SOUSTAVA“ - VELKÉ PLANETY
Soutěži bude předcházet povídání o planetách podobných Jupiteru. Vstupné dospělí
20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

XXI. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti. Schází se každou lednovou středu v 16.30 hodin. Obsahem
lednových setkání bude seznámení se zimní oblohou. Za bezmračné oblohy doplně-
no pozorováním Měsíce, planet a souhvězdí. Pololetní klubový poplatek 200 Kč.

XLII. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Členem klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 10 - 20 let, koho láká
poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových programů
z astronomie. Termíny setkání členů klubu: 10., 24., 31. 1. v 16.30 hodin, 17. 1. v 18.00
hodin a 18. a 19. 1. v 18.30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 400 Kč
a platí se předem, nejpozději při první návštěvě klubu.

VÝSTAVY/EXPOZICE
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- OPTIKA - EXPOZICE
Výstavy /expozice jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v  tom
případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je
vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Druhou, třetí
a čtvrtou výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena.

SILVESTROVSKÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
ANEB POD ČÍM SE POLÍBÍME LETOS?
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MC Cipísek
- komunitní centrum pro rodinu

Sídliště svobody 6
www.mcprostejov.cz,

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

tel.: 723 436 339, 602 364 874

leden na téma Zdraví
Na všechny programy MC Cipísek je potřeba

se z kapacitních důvodů přihlásit předem

Jak podpořit zdraví aneb jak si můžeme pomoci sami
besedy o prevenci a podpoře zdraví v zimním období 
v dopoledních programech dle rozpisu ve skupinách

Kurz první pomoci pro maminky s miminky
v rámci Mimiklubu

Mimiklub- program pro maminky s miminky
Programy pro maminky s miminky do 9 měsíc. 

Pohybové hry s dětmi, besedy o zdravém vývoji dětí, o spánku i výživě dětí do 1 roku,
kurz první pomoci, poradenství atd. dle zájmu rodičů

Vůně pro zdraví i potěšení-kreativní večer pro dospělé
Kreativní večer s výrobou vlastní vůně. Relaxační večer pro dospělé.

středa 23.1. od 18 hodin

Kurzy efektivního rodičovství
Jak porozumět dětem a sami sobě, jak zvládat výchovné situace. Kurz o výchově
a komunikaci v rodině pro rodiče dětí všech věkových kategorií. Podvečerní nebo

sobotní kurz. Zahájení po naplnění kurzu. Proběhnou kurzy základní i pokračovací.

beseda Sourozenci
úterý 29.1. v 18.00

Beseda pro rodiče- jak zvládat sourozenecké spory, jak připravit dítě
na příchod sourozence, jak vychovat sourozence bez rivality

a další témata sourozeneckého soužití.

Individuální psychologické poradenství
Poradenství s psycholožkou dle objednání.

Individuální právní konzultace
Právní minimum pro rodinu- konzultace s právničkou dle objednání.

Odpolední herny pro rodiče a prarodiče s dětmi do 5 let
vždy v pondělí a ve středu 15.00-17.00 - Na tyto herny není potřeba se hlásit předem.

Nový cyklus programů leden - březen bude zahájen 3. 1. dle skupin.
Zapisuje náhradníky do všech skupin, v případě uvolnění místa, budeme informovat.

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

Vítání dne 6. prosince 2012 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnost-
ně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví
občánci města Prostějova:

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.

Dominik Vybíral
Laura Baarová
Nikol Husárková
Dominika Navrátilová
Alexej Bogdanovski
Emma Nedbalová
Martin Coufal
Lucie Studená
Antonín Mochťák
Lea Mikuličová
Dominika Štecová
Filip Pavlát
Michal Horák
Vilém Novák

Claudia Taberý
Nathálie Emily Jablonická
Kryštof Letocha
Štěpán Mazal
Stanislav Jirásek
Tomáš Poděbrad
Tomáš Pilař
František Láník
Michelle Schirru
Ela Alfieri
Matyáš langer
Petr Haštaba
Vladan Šigut
Marek Vodrážka

Dne 22. listopadu 2012 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně
uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví
občánci města Prostějova:
Lukáš Nesvadbík
Michal Slouka
Sofie Alexandra Žigová
Patrik Kovář
Adam Vicány
Šimon Zapletal
Eliška Zapletalová
Matěj Vidlář
Lukáš Wichterle
Julie Mráčková
David Kašpárek
René Kašpárek
Karolína Hájková
Dominik Hangurbadžo
Milena Růžičková

Václav Tichý
Karolína Tabery
Jakub Tabery
Matias Navrátil
Jasmína Homolková
Sofie Jurčová
Valentina Rigovská
Natálie Svobodová
Klára Chytráčková
Klára Plenařová
Miriam Kristýna Machalová
Denis Bradáč
Ema Ottová
Vojtěch Kupka
Sára Charvátová

Nový rok zahájí MC Cipísek programy
zaměřené na podporu zdraví a zdravých
vztahů v rodině. Pro rodiče s dětmi jsou
připraveny besedy o tom, jak podpořit
zdraví domácími prostředky, kurz první
pomoci, chybět nebude ani pravidelné
individuální psychologické poradenství
a individuální konzultace s právničkou.
Toto poradenství je určeno i těm, kteří

nenavštěvují pravidelné programy MC. V
lednu zahájí svoji činnost také Mimiklub,
program pro maminky s miminky. Pro ně
je připraven kurz první pomoci, zpívání a
pohybové hry s dětmi, besedy a poraden-
ství. Pro všechny rodiče pak Cipísek nabízí
další běh oblíbených kur zů efektivního
rodičovství. Kurzy 

o výchově a komunikaci v rodině mohou
navštěvovat rodiče dětí všech věkových
kategorií. A na únor užmimo jiné  Cipísek
připravuje další z besed s psycholožkou
pro sólo rodiče, tedy rodiče, kteří pečují
nebo budou pečovat o děti sami nebo ve
střídavé péči. -red-

Cipísek zahájí tématem zdraví

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA LEDEN 2013:
HUDEBNÍ OBOR:

Kytarový večer s poezií - sál ZUŠ 15. ledna 2013 v 17.00 hod. 

Besídky žáků - sál ZUŠ v 17.00 hod. 
16. ledna, 17. ledna , 22. ledna, 24. ledna 2013

Koncert ke 120. výročí úmrtí P. I. Čapkovského - 24 ledna 2013sál ZUŠ v 17.00 hod. 

Školní kola soutěže ZUŠ: sál ZUŠ 14.00 hod. 
29.1. - Hra na akordeon a keyboard

30.1. - Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů
31.1. - Komorní hra s převahou dechových nástrojů 

VÝTVARNÝ OBOR:
Galerie Linka – Kravařova ul.od 10.1. do 28.2. 2013

Výstava studentských prací „ Ostravské trio „ 
Své práce představí Mgr. Markéta Krupíková, Dita Langerová a Markéta Slámová

TANEČNÍ OBOR: viz. článek na straně 13

 LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:
Školní kolo recitační soutěže - 28. ledna 2013 ve 13.30hod. sál zámek
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Přehled vánočních bohoslužeb církví
v Prostějově.

Církev bratrská, Šárka 10a
25. 12. 2012 v 9.30 a 31. 12. 2012  v 17.00

Církev československá husitská, Demelova 1
24. 12. 2012 ve 23.00 (půlnoční), 25. 12. 2012 v 10.00 a 31. 12. 2012 v 16.00

Církev českobratrská evangelická, Kollárova 6
25. 12. 2012 v 10.00 hod., 26. 12. 2012 v 10.00 hod., 31. 12. 2012 v 18.00 hod.

BlahopřejemeBlahopřejeme
V měsíci prosinci oslavili svá jubilea tito

občané města a příměstských částí
Kristina Chrásková, Kristina Hofschnaidrová,
Marie Pavlíková, Jiří Pazdera, Ludmila Sed-
láčková, Josef Sychra, Viliam Macho, Jaro-
slava Černá, Jana Bubelová, Leopold Roz-
síval, Vít Helia, Josef Jahl, Miloslav Zapletal,
Jan Navrátil, Anna Otrubová, Miroslav
Otáhal, Marie Dopitová, Ludmila Hradilová,
Jan Suchomel, František Štacha, Eva Černo-
chová, Dagmar Hainsová, Miloslav Králíček,
Jaroslav Václavíček, Marie Jeremiášová,
Otto Popelka, Jarmila Vysloužilová, Bohu-
slav Brhel

Marta Pospíšilová, Jarmila Crhová, Eva Kousa-
líková, Irena Robová, Jiří Snášel, Josef Došlík,
Miloš Mlateček, Eva Navrátilová, Marie Ondro-
vá, Felix Kubina, Jarmila Zahradníčková
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Od 23. prosince 2012 do 1. ledna 201
bude Městská knihovna Prostějov

pro veřejnost uzavřena.

ING. ARCH. STAŠEK ŽERAVA: 
MĚSTO PRO LIDI

Naše města rostou a mění se jejich
tvář. V okrajových částech měst i na
vesnicích často vidíme domy typu
„každý pes, jiná ves”. Stále více se
mluví o územním plánování a trvale
udržitelném rozvoji. Je dobré nechat
bytové zástavbě volnou ruku, nebo je
třeba ji korigovat? Bytová zástavba a
její urbanistické řešení ovlivňují
životní styl i vztahy mezi lidmi. 
Jak moc je důležitá např. městská zeleň,
řešení dopravní situace ve městě či zaji-

štění kvalitní veřejné dopravy? O tom
všem bude přednášet Ing. Arch. Stašek
Žerava, který pracuje v olomouckém
Ateliéru BONMOT a externě přednáší
urbanismus a územní plánování na
Přírodovědecké fakultě Univerzity
Palackého. Přijďte si poslechnout jeho
přednášku, diskutovat o těchto problé-
mech a podívat se na příklady dobré
praxe v jiných městech – ve středu 23.
ledna v 17 hod. v podkrovním sále
Městské knihovny Prostějov.

ROMAN VEHOVSKÝ PODRUHÉ
Ve středu 30. ledna 2013 přivítáme v
prostějovské knihovně již podruhé
cestovatele a amatérského fotografa
Romana Vehovského.
V prosinci loňského roku nám vyprávěl
o tom, jak se v roce 2002 vydal s bato-
hem, spacákem a několika okopírova-
nými listy školního atlasu na cestu,
která se nakonec protáhla na sedm let. O
svém putování napsal knihu Cestou
osudu a náhody a přivezl s sebou také
nádherné fotografie např. z phuketského

festivalu Devíti císařských božstev. Ten-
tokrát nám představí pokračování své
knihy, které dostalo název Návrat s pod-
kovou a popisuje jeho putování po Aus-
trálii a Novém Zélandu, ale také po
Japonsku, Nové Kaledonii, Indii, Thaj-
sku, Nepálu, Srí Lance, Pákistánu a
Íránu. Nenechte si ujít zajímavé
vyprávění a ještě zajímavější výstavu
fotografií, kterou budete moci navštívit
v Galerii Na půdě od 23. ledna až do
konce února.

KRÁTKÁ ZPRÁVA
O ČERTECH V KNIHOVNĚ

Ve čtvrtek 29. listopadu knihovnický Mikuláš odměnil dohromady neuvěřitelných
100 hodných a šikovných dětí. Možná to bylo tím, že k nám přišel o pár dní dřív a
děti byly nedočkavé, ale spíš toho knihovnického mají tak rády.
Jako každý rok na ně v jejich knihovně čekalo několik stanovišť, kde mohly předvést jak
jsou zručné, nebo si zasoutěžit s ostatními. Mikuláš dohlížel na to, že nějakou tu básničku
uměl opravdu každý. Čertice rozdávaly dárky a sladkosti, samy taky napekly stovky per-
níčků a dalších dobrot. Knihovna praskala ve švech, rodiče byli pyšní a děti spokojené.

OTEVÍRACÍ DOBA O VÁNOCÍCH
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Střední škola designu a módy, Pro-
stějov (Vápenice 1) se zapojila do me-
zinárodní výstavy uměleckých škol 
JUNIOR DESIGN FEST 2012. Tuto 
akci organizuje Škola užitkového vý-
tvarnictví Jozefa Vydru v Bratislavě 
pod záštitou Ministerstva školství, 
vědy, výzkumu a sportu SR, předse-
dy Bratislavského samosprávného 
kraje a primátora města Bratislavy.
Výstavy se zúčastní umělecké ško-
ly ze Slovenska, Maďarska, Rakous-
ka, Slovinska a České republiky.
Škola zaslala na výstavu práce žáků 
z oboru Modelářství a návrhářství 

oděvů a práce z předmětu Počítačová 
grafika z  oborů Multimediální tvor-
ba a Užitá malba a design interiéru.
Dne 12. 11. 2012 se v prostorách gale-
rie Slovenského rozhlasu v Bratislavě 
uskutečnila slavnostní vernisáž výsta-
vy, které se zúčastnilo i vedení Střední 
školy designu a módy. Studenti nových 
uměleckých oborů  poprvé poměřili své 
síly se studenty jiných uměleckých škol 
na mezinárodní úrovni a nutno říci, že 
jméno školy i města Prostějova repre-
zentovali důstojně. Jejich práce ocenil 
i ředitel pořádající školy akademický 
malíř Milan Pagáč.  -red-

Možná jste si v  prvních prosincových 
dnech vzpomněli na fi lm „Městem chodí 
Mikuláš“, neboť během nich šlo vidět Mi-
kuláše na různých místech v Prostějově, ale 
i blízkém okolí a o to se mimo jiných za-
sloužili i žáci prostějovské Střední zdravot-
nické školy, kteří jako již tradičně vyrazili 
se svými vyučujícími do místní nemocnice 
a to konkrétně na oddělení dětské, LDN a 
ORL, kde se pokusili zpříjemnit pobyt tam-
ním klientům. Akce se samozřejmě setkala 
s největším ohlasem právě na dětském od-
dělení, ale potěšeni byli i senioři na LDN.

Svou dávku radosti ovšem zažili i pří-
slušníci říše zvířecí a to konkrétně pejskové 
z útulku „Voříšek“ v Čechách pod Kosířem, 

pro které žáci ze „zdravky“, společně se 
Sdružením sociálně-demokratických žen 
Prostějov a klubem DIANA, uspořádali 
bohatou sbírku dobrot a právě během mi-
kulášské nadílky bylo odvezeno plné auto 
granulí, keksů, piškotů atd. přímo na místo.

Jak uvedly koordinátorky obou akcí 
Anežka Vítková a Šárka Pavlovská, jinak 
vyučující odborných předmětů na škole, 
udělat někomu radost v  dnešní pohnuté 
době je sice to nejmenší, ale jak se zdá té 
radosti je obecně čím dál tím méně a tak se 
o to pokusí zase i v příštím roce.

Snad nebudou s děláním radosti osamo-
ceny a dočkáme se jí obecně my všichni 
více i v roce s třináctkou na konci. -mm-

Tyto   Radniční noviny měly uzá-
věrku 10. prosince. Těžko v takovém 
předstihu předjímat, jaké bude ledno-
vé počasí. Lekce proto tentokrát pro-
běhne v Prostějově v sobotu 12 ledna, 
sraz ve 14 hodin u hvězdárny v Kolá-
řových sadech. Podle počasí a zájmu 
účastníků pak budeme chodit jen po 

parku nebo zajdeme na Hloučelu. Po-
kud nemáte vlastní hole, přihlaste se 
předem telefonicky na čísle 732 635 
360 nebo mailem na adrese  Sehna-
lovalenka@seznam.cz. Uveďte i svou 
výšku, abych pro vás mohla vzít správ-
né hole. Na setkání se těší cvičitelka 
nordic walkingu Lenka Sehnalová.

Nordic walking v lednu: 
opět v parku

Mikuláš naděloval na různých místech

Dne 8. prosince proběhla na letišti v 
Prostějově tradiční mikulášská nadíl-
ka. Pro děti ji zorganizoval

Aeroklub Josefa Františka. Čestný-
mi    hosty byly senátorka Božena Seka-
ninová a náměstkyně primátora města 
Prostějova RNDr. Alena Rašková. Ve dvě 
hodiny se čerti s Mikulášem snesli z oblo-
hy, začalo řinčení řetězů, recitování bás-
niček, rozdělování dárků a občas ukápla i 
nějaká ta dětská slzička. Na závěr byl pod 
dohledem dobrovolných hasičů zapálen 
velký mikulášský oheň. Počasí bylo mra-
zivé, ale slunečné, a tak se nám tato akce 
krásně vydařila. Zdeněk Klimeš

Mikulášská na letištiMikulášská na letišti

JUNIOR DESIGN FEST 2012JUNIOR DESIGN FEST 2012
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Na fi ktivní cestu vybranými zeměmi 
Evropy spojenou s poznáváním historie, kul-
tury, lidových tradic, architektury a dalších 
pozoruhodností se v úterý dne 27.11.2012 
vydaly dvě stovky studentů Střední školy 
designu a módy v Prostějově. S přispěním 
Národní agentury pro evropské vzdělávací 
programy (NAEP) škola připravila projek-
tový den s názvem Škola v Evropě, Evropa 
ve škole.

Celému dni předcházela téměř dvou-
měsíční příprava, do které se zapojili vy-
braní učitelé a dále studenti jednotlivých 
ročníků.

Studenti prvních  ročníků navrhli a vyrobili 
uvítací nápisy k jednotlivým zemím v původ-
ních jazycích a dále namalovali vlajky jako 
symboly prezentovaných zemí.

Studenti druhých ročníků měli za úkol na-
vrhnout a vytvořit kulisy a výtvarné dekorace, 
které jsou pro dané země typické. Bylo možné 
se tak setkat se ženou tančící španělské fl a-
mengo, s charakteristickou anglickou telefonní 
budkou, s kostkou LEGA prezentující Dánsko, 
se šikmou věží v Pise, s kremelskými věžemi, 
Eifelovou věží a dalšími efektními ukázkami.

Každá třída se proměnila v  samostatný 
evropský stát. Studenti ve třídách hovořili o 
obecných prvcích života lidí v daných státech 
i o typických jednotlivostech a charakteristi-
kách. V Holandsku se například hovořilo o 
cestování na kolech, v Německu třeba o Ok-
toberfest, v Anglii o královské rodině, ve Špa-
nělsku o fotbale, v Rusku o pohádce Mrazík a 
o matriošce, v severských zemích o hokeji, ve 
Franci a Itálii hlavně o módě. Připraveny byly  

hudební a taneční  ukázky. To jak bude třída 
vypadat a jaký program ji naplní, měli na sta-
rosti studenti třetích ročníků. Akce nabídla i 
kulinářské zážitky při ochutnávce národních 
specialit. 

Kolorit a atmosféru jednotlivých tříd dopl-
nila módní a oděvní aranžmá, za které zodpo-
vídali studenti čtvrtých ročníků.

Jako hosté k nám přišli studenti jiných střed-
ních škol a žáci devátých tříd základních škol 

z Prostějova. Využili jsme příležitost prezen-
tovat veřejnosti, jak vidí Evropu svýma očima 
studenti Střední školy designu a módy v Pros-
tějově a zapojit studenty zábavnou formou do 
uvažování o evropských souvislostech.     -aš- 

Projektový den 

V září letošního roku byl zprovozněn nový 
eventový informační portál INFORMACE 
PROSTĚJOV (www.i-prostejov.com) s  pů-
sobností v celém okrese Prostějov. Jeho poslá-
ním je zprostředkovat komplexní informace o 
připravovaných akcích a událostech v oblasti 
kultury, sportu, společenského dění, vzdělávání 
a volného času a současně tyto informace pro-
pojit s aktivitami měst a obcí okresu Prostějov, 
tak aby byly snadno dostupné všem obyvate-
lům či návštěvníkům okresu. Nemalým dílem 
bychom rádi přispěli k prezentaci Prostějova a 
okresu v rámci Olomouckého kraje i celé ČR.
Portál připravuje vlastní podpůrné progra-

my na podporu rozvoje lokálních živností 
a řemesel, regionální kultury a sportu, pří-
spěvkových a neziskových organizací či 
občanských sdružení. Nemalým úkolem je 
podpora profesního i zájmového vzdělávání 
nad rámec denního studia a kultivace spo-
lečenského života. Portál usiluje o podporu 
rozvoje a aktivit mikroregionů, měst a obcí.

Součástí poskytovaných informací je kro-
mě jiného katalog živností a řemesel, lokál-

ních zemědělských subjektů a farem, uby-
tování a restaurací, měst a obcí, organizací a 
sdružení atd. Nabízíme efektivní prezentaci 
podnikatelských subjektů. Pro soukromé 
osoby inzerci zdarma.

Portál INFORMACE PROSTĚJOV ve 
velmi krátké době bude součástí integrač-
ního informačního portálu Olomouckého 
kraje. V současné době je již v provozu ob-
dobný formát INFORMACE OLOMOUC 

(www.i-olomouc.com) a INFORMACE 
ŠUMPERK (www.i-sumperk.com), kde si 
lze velmi snadno najít obdobné informace 
o připravovaných akcích z těchto okresů. 
Celý proces bude ukončen v  tomto roce 
spuštěním portálů Přerov a Jeseník.

Koncepce projektu počítá rovněž s vy-
datnou podporou sociálních programů 
pro dětské domovy a osoby s mentálním a 
kombinovaným postižením a to ve spolu-
práci s odbornou veřejností.

S portálem spolupracuje i město Pros-
tějov v rámci vzájemné výměny bannerů 
s odkazy na své webové stránky. -red-

NOVÝ PORTÁL

INZERCE

Novou provozovnu ve Svatoplukově 
ulici letos v  září otevřelo „kultovní” 
rychlé občerstvení Brutus. Navštívit ji 
můžete každý pracovní den od 6.00 do 
22.00 hodin. První Brutus otevřel loni 
v  březnu v  Plumlovské ulici. Kromě 
výtečného jídla je výjimečný i tím, že 
je otevřený non-stop. Brutus od pro-
since přišel i  s  další výraznou novin-
kou, kterou jsou hamburgery s hově-
zím masem. 

V  nabídce obou provozoven Brutu-
su v  tuto chvíli najdete neuvěřitelných 
šedesát druhů originálních hamburge-
rů. Kromě nich se tu dají sehnat také 
langoše, párky v  rohlíku, hranolky, 
bramboráčky, objednat si zde můžete 
i  party speciality.  Hovězí hamburgery 
v  obou provozovnách Brutusu koupíte 
od  začátku letošního prosince, kdy do-
plnili nabídku hamburgerů vyrobených 
z kuřecího masa. „Plánoval jsem to už 
několik let. U hovězích polotovarů jsme 
ovšem naráželi na dva problémy. Čas 
přípravy hovězího masa byl delší než 
u kuřecího. Navíc se nám nedařilo na-
jít někoho, kdo by nám nabídl kvalitní 
hovězí hamburger. Už jsme zkusili leda-

cos, ale maso bylo vždy tuhé jako pode-
šev. Letos jsme konečně našli výrobce, 
který nám dodává na hrubo mleté ho-
vězí maso pocházející z  českých krav.  
Kromě masa směs obsahuje už jen sůl, 
pepř a vlákninu. Nic dalšího v ní není,  
neobsahuje žádné konzervanty ani sta-
bilizátory,” vyjádřil se majitel rychlého 
občerstvení Pavel Pacola, který strate-
gii svého občerstvení založil na výrobě 
hamburgerů z  čerstvých a  kvalitních 
surovin. Jejich velikost je větší než bývá 
obvyklé. „Vycházeli jsme z toho, že když 
se chce člověk najíst, tak ho nenaštve 
nic víc, než když dostane malou porci 
jídla a odchází hladový,” zmínil se v této 
souvislosti Pacola. 

Není se vůbec co divit, že si Brutus 
během necelých dvou let působení 
v Prostějově získal své věrné návštěv-
níky. Ti se sdružují i  na facebooku. 
Zde má Brutus už přes šestnáct stovek 
fanoušků. Právě pro ně byl zaveden 
věrnostní Brutus program. Každý ze 
zákazníků se může zaregistrovat na  
www.obcerstvenibrutus.cz.  Díky bo-
dům, které získají nákupem, pak mo-
hou výrazně ušetřit. 

Prostějované si pochutnávají na 
hovězích hamburgerech z Brutusu

Jedinečné rychlé občerstvení najdete 
v Plumlovské a Svatoplukově ulici  

Otevírací doba: denně 9 00–20 00 hodin

Navštivte naši prodejnu s elektronickými 
cigaretami v Prostějově  v hypermarketu 

Tesco naproti prodejny Vodafonu.

atomizéry, kartomizéry,

liquidy, příslušenství

www.maxim-ecigareta.cz

  www.maxim-pneu.cz
  www.maxim-matrace.cz

navštivte naše další eshopy:
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Nefunkční zářivky a výbojky nepatří 
do  kontejneru se směsným  komunál-
ním odpadem, protože z  nich mohou 
při rozbití unikat nebezpečné látky. 

Občané  Prostějova mohou bezplat-
ně odkládat vyřazené zářivky a vý-
bojky na sběrném dvoře U Sv. Anny 
a na sběrném dvoře ve Vrahovicích 
na ul. Průmyslová za hlavním nádra-
žím. Malé úsporné kompaktní zářiv-
ky a výbojky je možno odevzdat i na 
informační službě Magistrátu města 

Prostějova, v  současné době Pern-
štýnské náměstí 8 (zámek). Zpětný 
odběr všech použitých elektrozaříze-
ní zajišťují kolektivní systémy EKO-
LAMP, Asekol a Elektrowin, které 
k  tomu opravňuje zápis do Seznamu 
výrobců elektrozařízení vedeného 
ministerstvem životního prostředí. 
Kolektivní systémy smluvně zajišťují 
celý proces likvidace, to znamená od 
vytvoření sítě sběrných míst (s vyu-
žitím sběrných dvorů)  až po předání 
zpětně odebraných elektrozařízení 
firmám, které se specializují na jejich 
ekologické zpracování a recyklaci. 
Cílem je separovat elektrozařízení, 
jež obsahuje využitelné či nebezpeč-
né látky od ostatního odpadu, který 
končí na skládkách nebo ve spalov-
nách.  

Systém zpětného odběru a ekolo-
gického zpracování elektroodpadu 
však nemůže fungovat bez aktivního 
a vstřícného přístupu spotřebitelů. 
Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu 
nefunkční zářivku na místě k  tomu 
určeném,  to znamená v místě zpět-
ného odběru nebo při nákupu nového 
výrobku přímo v prodejně, přispěje 
k ochraně životního prostředí. 

Na základě smlouvy o spolupráci, 
kterou město Prostějov uzavřelo s  ko-
lektivním systémem EKOLAMP, byly do 
sběrných dvorů v ulici Anenská a ul. Prů-

myslová umístěny speciální kontejnery, 
do kterých mohou zdarma odkládat po-
užité světelné zdroje nejen občané, ale i 
fi rmy a podnikatelé, kteří elektrozařízení 
používají či shromažďují při své podni-
katelské činnosti (prodejny, elektromon-
tážní fi rmy, menší podniky, instituce 
apod.) bez prokazování totožnosti až 
do počtu 30 kusů na jednu donášku/do-
dávku (větší množství lze také odevzdat, 
avšak na základě předchozí domluvy se 
sběrným dvorem). Na informační službě 
magistrátu je pouze malá sběrná nádoba.

EKOLAMP obcím přispívá na nákla-
dy provozu sběrného místa a plně hradí 
veškeré náklady na přepravu a recyklaci. 
Tím město ušetří část prostředků ze své-
ho rozpočtu určených na provoz systému 
nakládání s komunálním odpadem. 

Bližší informace Vám podá na Ma-
gistrátu města Prostějova pí. Ilona Ko-
vaříková, pracovnice Odboru správy a 
údržby majetku města (tel. 582 329559) 
nebo za provozovatele sběrného dvora 
.A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. p. Jiří Hume-
ník ( tel. 582 302745).

Blíží se vánoční svátky, doba, kdy se 
snažíme i přes všechen předvánoční 
shon najít si čas k zastavení a rozjímání. 
Mnozí z  nás si přitom vzpomenou na 
své blízké a známé a přemýšlejí o tom, 
jak se jim daří. Vánoce jsou obdobím, 
které by nikdo neměl trávit sám. Měly 
by být především časem odpočinku, 
chvíle, které trávíme se svými blízkými, 
děláme radost nejen sobě, ale i svému 
okolí. Ne každý má ale to štěstí prožít 
vánoční svátky v  kruhu rodiny. Pro 
seniory a zdravotně postižené občany 

jsou tu i během vánočních svátků pra-
covnice Pečovatelské služby Sociálních 
služeb Prostějov, p. o., které jim jejich 
nelehkou situaci pomohou zvládnout. 
Pracovnice zajistí předvánoční úklid 
jejich domácností, pomohou s  hygi-
enou, dovezou oběd, obstarají nákup 
potravin a vše potřebné ke spokojené-
mu a klidnému prožití těchto dnů. I ve 
dnech vánočních svátků, na Štědrý den 
i na Nový rok zajišťujeme uživatelům 
našich služeb vše nezbytné pro jejich 
spokojenost. Eva Hynštová, DiS.

Pečovatelská služba pomáhá 
i o vánočních svátcích

Použité zářivky do popelnice nepatří

 

St ední odborná škola 
                   podnikání a obchodu

Rejskova 4, Prost jov
 
 

 

nabízí atraktivní a perspektivní  
4leté studium vzd lávacích program  

s maturitní zkouškou  
 

v oboru vzd lání 
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 

 
 
 
 

MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE  
A ŽURNALISTIKA 

 

PODNIKÁNÍ V EU 
A PROJEKTOVÉ ÍZENÍ 

 

ÍZENÍ SLUŽEB 
A MARKETING TURISMU  

(cestovní ruch) 
 

zveme žáky 9. t íd a jejich rodi e na 
 
 

DEN OTEV ENÝCH DVE Í 
 

16. ledna 2013 od 13.00 do 17.00 hod.  
 

zájemci o studium získají informace o škole, 
vzd lávacích programech a mohou si  

prohlédnout budovu školy  
 

www.sospo.eu 

INZERCE

Nedílnou součástí středního školství na 
Prostějovsku se v   průběhu své sedmnác-
tileté existence stala také Střední odborná 
škola podnikání a obchodu. Přestože 
jde o školu soukromou, jejíž absolvování 
vyžaduje fi nanční spoluúčast, připravila 
k úspěšnému složení maturitní zkoušky více 
než 800 studentů. Škola žákům z devátých 
tříd nabízí studium tří v regionu ojedinělých 
vzdělávacích programů: Podnikání v  EU a 
projektové řízení, Řízení služeb a market-
ing turismu a Marketingové komunikace a 
žurnalistika. 

Čtyřleté vzdělávací programy vychází 
z   RVP Ekonomika a podnikání. Výhodou 
je, že student získává odborné ekonomické 
vzdělání, například z ekonomiky, účetnictví, 
marketingu, managementu nebo práva a 
zároveň  profi laci dle studijního zaměření. 

ŠVP Podnikání v  EU a projektové 
řízení je studiem poskytujícím vzdělání 
v  oblasti fungování institucí Evropské unie, 

ekonomiky, marketingu, podnikání v  EU a 
projektového managementu. ŠVP Řízení 
služeb a marketing turismu je studiem 
poskytujícím vzdělání se zaměřením na 
poskytování a propagaci služeb v oblasti ces-
tovního ruchu. ŠVP Marketingové komuni-
kace a žurnalistika je studiem poskytujícím 
vzdělání v oblasti reklamy, public relations  a 
žurnalistiky tištěných nebo elektronických 
médií.

V roce 2011 se škola stala autorizovanou 
osobou Ministerstva pro místní rozvoj pro 
přípravu a realizaci profesní kvalifi kační 
zkoušky Průvodce cestovního ruchu. Minis-
terstvo tak uznalo kvalitní a dlouholetou od-
bornou přípravu v oblasti cestovního ruchu 
a udělilo škole autorizaci v oblasti cestovního 
ruchu. Zkouška Průvodce cestovního ruchu, 
která je ve své odbornosti na úrovni vyššího 
odborného vzdělání a jako taková je nejvyš-
ším možným vzděláním pro průvodce v Čes-
ké republice.

SOŠ podnikání a obchodu nabízí 
zajímavé vzdělávací programy
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Spádové obvody základních škol jsou 
obecně závaznou vyhláškou č. 7 /2009, 
kterou se stanoví spádové obvody zá-
kladních škol v územním obvodu statu-
tárního města Prostějova, ve znění poz-
dějších předpisů, stanoveny takto:

I. OBVOD

sídliště Svobody
pro Základní školu a mateřskou 

školu Jana Železného Prostějov, Síd-
liště svobody 24/79

- nově zde bude otevřena jedna 1. 
třída s nabídkou rodiči placených kur-
zů angličtiny a matematiky

II. OBVOD

5. května, Aloise Fišárka, Akáto-
vá, Aloise Krále, Anenská, Anglická, 
Antonína Slavíčka, Arbesovo nám., 
Atletická, Balbínova, Barákova, Bel-
gická, Beskydská, Bezručovo nám., 
Blahoslavova, Bohumíra Dvorské-
ho, Bohumíra Šmerala, Bohuslava 
Martinů, Borová, Boženy Němcové, 
Brandlova, Bratří Čapků, Brněnská, 
Brodecká, Březinova, Budovcova, 
Bulharská, Cyrila Boudy, Čechovická, 
Čechůvky, Česká, Českobratrská, Čs. 
armádního sboru, Čs. odboje, Dali-
borka, Dělnická, Demelova, Divišova, 
Dobrovského, Dolní, Domamyslická, 
Dr. Horáka,  Dr. Uhra, Drozdovice, 
Družební, Družstevní, Duhová, Du-
kelská brána, Dvořákova, Dykova, Ed-
varda Valenty, Elišky Krásnohorské, 
Emila Králíka, Erbenova, Esperant-
ská, Fanderlíkova,  Filipcovo nám., 
Finská, Floriána Nováka, Floriánské 
nám., Foerstrova, Francouzská, Füg-
nerova, Gabriely Preisové, Gen. Dudy, 
Gen. Sachera, Hacarova, Hanačka, 
Habrová, Havlíčkova, Hlaváčkovo 
nám., Hliníky, Hloučelní, Holandská, 
Hradební, Hrázky, Husitská, Husovo 
nám., Hvězda, Hybešova, Chodská, 
Italská, Ivana Olbrachta, Jabloňová, J. 
B. Pecky, J. V. Myslbeka, Jana Kuchaře, 
Jana Olivetského, Jana Rokycany, Jana 
Švermy, Jana Zrzavého, Janáčkova, 
Jana Köhlera, Jaroslava Kaštila, Jaro-
slava Křičky, Jaroslava Kučery, Jasano-
vá, Jaselská, Jasmínová, Javorová, Ja-
voříčská, Ječmínkova, Ječná, Jezdecká, 
Jihoslovanská, Jiráskovo nám., Josefa 
Hory, Josefa Lady, Josefa Suka, Još-
tovo nám., Jungmannova, K  rybníku, 
K. H. Kepky, Karafiátová, Karla Svo-
linského, Karlov, Karoliny Světlé, Kaš-
tanová, Kazín, Kelčická, Knihařská, 
Kojetínská, Kolářovy sady, Kollárova, 
Komenského, Konečná, Kopečného, 
Kosířská, Kostelecká, Kostelní, Košic-
ká, Kotěrova, Kotkova, Kováříkova, 
Koželuhova, Kpt. Nálepky, Kpt. O. Ja-
roše, Kralická, Kramářská, Krapkova, 
Krasická, Krásná, Krátká, Kravákova, 
Kravařova, Krokova, Krumlovského, 
Křížkovského, Kubelíkova, Květná, 
Kyjevská, Legionářská, Letecká,  Li-
bušinka, Lidická, Lipová, Lísková, 
Lomená, Luční, Lutinovova, Lužická, 
Máchova, Majakovského, Mánesova, 
Marie Majerové, Marie Pujmanové, 
Martinákova, Mathonova, Melan-
trichova, Mikoláše Alše, Milíčova, 

Mlýnská, Močidýlka, Mojmírova, 
Moravská, Mozartova, Na blatech, Na 
Brachlavě, Na hrázi, Na okraji, Na pří-
honě,  Na splávku, Na spojce,  Na vy-
hlídce, Na výsluní, nám. E. Husserla, 
nám. J. V. Sládka, nám. Odboje, nám. 
Padlých hrdinů, nám. Práce, nám. 
Spojenců, nám. Svatopluka Čecha, 
nám. T. G. Masaryka, nám. U kalicha, 
Nerudova, Netušilova, Neumannovo 
nám., Norská, Obránců míru, Okruž-
ní, Olomoucká L 1 až 101 S 2 až 116, 
Olšová,  Olympijská, Ořechová, Oska-
ra Nedbala, Otakara Ostrčila, Ovesná, 
Ovocná, Palackého, Palečkova, Par-
tyzánská, Pernštýnské nám., Pešino-
va, Petra Jilemnického, Petrské nám., 
Plumlovská, Pod Kosířem, Pod vino-
hrádkem, Pod Záhořím, Poděbradovo 
nám., Podjezd, Podivínského, Poláč-
kova, Polišenského, Polská, Pražská, 
Prešovská, Průchodní, Průchozí, 
Průmyslová, Předina, Přemyslovka, 
Příční, Přikrylovo nám., Puškinova, 
Raisova, Rejskova, Resslova, Riegro-
va, Rostislavova, Rovná, Rozhonova, 
Rudolfa Těsnohlídka, Rumunská, Rus-
ká, Růžová, Říční, Sádky, Sadová, sídl. 
E. Beneše,  sídl. Svornosti, Skálovo 
nám., Sladkovského, Slezská, Slovác-
ká, Slovenská, Slunečná, Smetanova, 
Sokolovská, Sokolská, Spitznerova, 
Sportovní, Stanislava Manharda, Sta-
nislava Suchardy, Staškova, Strojnická, 
Stroupežnického, Střížova, Student-
ská, Sušilova, Svatoplukova, Šafaříko-
va, Šárka, Šerhovní, Šeříková, Šípková, 
Školní, Šlikova, Švabinského, Švýcar-
ská, Šumavská, Tetín,  Tovačovského, 
Tovární, Trávnická, Trnková, Trpinky, 
Třebízského, Třešňová, Třískova, Ty-
lova, Tylšarova, Tyršova,  U Spalovny, 
U spořitelny, U Stadionu, U sv. Anny, 
Újezd, Úprkova, Určická,  V loučkách, 
V polích, V zahradách, Václava Špály, 
Václava Talicha, Valašská, Vápenice, 
Vasila Škracha, Veleslavínská, Ven-
covského, Višňová, Vícovská, Vítěz-
slava Nezvala, Vítězslava Nováka, Vla-
dimíra Ambrose, Vodní, Vojáčkovo 
nám., Vojtěcha Outraty, Vrahovická, 
Vrbová, Vrchlického, Vrlova, Vřeso-
vá, Waitova, Werichova, Winklerova, 
Wichterlova, Wolfova, Wolkerova,  Za 
drahou, Za humny, Za Místním ná-
dražím, Za velodromem, Zahradní, 
Západní, Zátiší, Zborov, Zikmunda 
Wintra, Zlechovská, Žeranovská, Že-
šov, Žitná, Žižkovo nám.
• pro Základní školu a mateřskou 

školu Prostějov, Palackého tř. 14
• Základní školu a mateřskou školu 

Prostějov, Kollárova ul. 4
• Základní školu a mateřskou školu 

Prostějov, Melantrichova ul. 60
• Základní školu Prostějov, ul. Vl. 

Majakovského 1
• Reálné gymnázium a základní 

školu města Prostějova, Studentská 
ul. 2

• Základní školu Prostějov, 
ul. Dr. Horáka 24

• Základní školu Prostějov, 
ul. E. Valenty 52
Podrobnější pokyny o organizaci 

zápisu budou na jednotlivých základ-
ních školách zřizovaných statutárním 
městem Prostějovem.

Ve stejném termínu, nezávisle na 
stanovených obvodech se koná zápis 
do:

Střední školy, základní školy a ma-
teřské školy Prostějov, Komenského 
10,  jejímž zřizovatelem je Olomoucký 
kraj. Bližší podmínky přijetí sdělí ře-
ditelství školy.

UPOZORNĚNÍ

- k  zápisu se dostaví s  dětmi rodi-
če (jejich zákonní zástupci) a předloží 
tyto doklady

1. Rodný list dítěte nebo výpis z ma-
triky

2. Občanský průkaz rodiče (zákon-
ného zástupce)

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

Podle § 36 odst. 3) povinná školní 
docházka začíná počátkem školního 
roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, pokud 
mu není povolen odklad; dítě, které 
dosáhne šestého roku věku v době od 
září do konce června příslušného škol-

ního roku, může být přijato k  plnění 
povinné školní docházky již v  tomto 
školním roce, je-li přiměřeně tělesně i 
duševně vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce. Podmínkou je do-
poručující vyjádření školského pora-
denského zařízení u dětí narozených 
od září do konce prosince, u dětí na-
rozených do konce června příslušného 
školního roku i doporučení odborné-
ho lékaře.

Pokud se nemohou rodiče s  dětmi 
ve zdůvodněných případech dostavit 
ve stanovený den zápisu, mohou při-
jít individuálně po dohodě s ředitelem 
ZŠ po tomto termínu, nejpozději však 
do 15. 2. 2013 do 12:00 hodin. 

Termín zápisu je stanoven po doho-
dě všech ředitelů a ředitelek základ-
ních škol ve městě Prostějově.

V případě nepřijetí je možno se od-
volat ke Krajskému úřadu Olomouc-
kého kraje, odbor školství, mládeže a 
tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.

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

kultury a sportu
Magistrát města Prostějova

Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2013/2014
se v souladu s § 36 odst. 4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání v platném znění koná v pátek 25. ledna 2013 od 12:00 – 18:00 hodin

V  pondělí 26. a ve středu 28. lis-
topadu převzaly na prostějovské 
Střední zdravotnické škole celkem 
dvě skupiny seniorů své diplomy, 
které znamenaly úspěšné zakončení 
jejich studia. Na škole totiž končil 
další běh kurzu pod názvem Odpo-
vědným přístupem ke svému zdraví, 
k vitalitě a spokojenosti ve stáří, kte-
rý je pořádán díky finanční podpoře 
Statutárního města Prostějova.

Účastníci kurzu se v  celkem 30 
hodinách dozvěděli spoustu nových 
informací o svém těle, o zdravém ži-

votním stylu, základech psychologie a 
o speciálních odborných zdravotnic-
kých tématech, jakým letos byl i zá-
kladní nácvik technik první pomoci, 
neboť zachránit lidský život laickou 
první pomocí opravdu lze a mnohdy 
rychlý zásah ulehčí následnou práci i 
profesionálům z RZP a RLP.

Jak při závěrečném předávání di-
plomů uvedly obě strany, byl kurz jistě 
přínosem jak pro frekventanty, tak i pro 
lektorky, kterými byly vyučující odbor-
ných předmětů a jistě do budoucna ne-
bude posledním. -mm-

Senioři pro letošek úspěšněSenioři pro letošek úspěšně
dostudovali a převzali diplomydostudovali a převzali diplomy
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Poděkování
Organizace Podané ruce, o.s. – 

Projekt OsA děkuje Statutárnímu 
městu Prostějov za poskytnutí veřej-
né finanční podpory na rok 2012 ve 
výši 25 000,00 Kč. Částku jsme vyu-
žili dle smlouvy na mzdové náklady 
našich osobních asistentů/tek, kteří 
zajišťují přímou péči u našich kli-
entů. Organizace Podané ruce, o.s. 
– Projekt OsA poskytuje občanům 
Prostějova služby osobní asistence 
(především seniorům a osobám se 
zdravotním postižením) již od roku 
2007. Díky finanční pomoci města 

jsme mohli také v  roce 2012 zajis-
tit veškeré služby u  našich klientů 
v rozsahu, v jakém potřebují a poža-
dují. Děkujeme Vám za  přízeň, kte-
rou jste naší organizaci projevili. 

Mnoho štěstí, zdraví a spokoje-
nosti v roce 2013 přeje za organizaci 
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA 

 Bc. Kateřina Fajstlová
sociální pracovník,  Podané ruce, o.s. 

Projekt OsA, 777 011 745 
Polišenského 4467/3, Prostějov, osa.

prostejov@podaneruce.eu
www.podaneruce.eu

Na ZŠ J. Železného se příští rok otevře 
třída s nadstandardní výukou. Můžete do 
ní zapsat i své dítě.

Prostějov/ Máte doma dítě, které se příští 
rok poprvé vydá do školy? A záleží vám na 
tom, jak bude probíhat jeho vzdělávání? Pak 
je přesně pro vás určený projekt, který se 1. 
září 2013 rozběhne na Základní škole Jana 
Železného na Sídlišti svobody. 

“Vytváříme třídu s nabídkou kurzů anglič-
tiny a matematiky. Vedle běžného výukového 
programu se děti budou tři hodiny týdně učit 

angličtinu, přidána bude i hodina matemati-
ky a logiky a hodina určená pro osobnostní 
a psychologický rozvoj. V českém jazyce 
bude navíc kladen důraz na trénink rétoriky 
a vyjadřovacích schopností,” vysvětlil Tomáš 
Blumenstein, iniciátor projektu a zakládající 
člen občanského sdružení Třída Prostějov, 
které bude tyto kurzy organizačně zajišťovat. 
Náklady za ně budou hrazeny rodiči. 

Fakt, že třída s nadstandardní výukou na-
šla zázemí právě na ZŠ J. Železného, není ná-
hoda. “Vždy jsme se snažili jít cestou moder-

ních trendů, které mají smysl a budoucnost. 
V Prostějově jsme byli první, kteří do běžné 
třídy integrovali mentálně handicapované 
dítě. Jako první jsme se rozhodli pro sloučení 
základní a mateřské školy a byli jsme i první 
školou, která získala právní subjektivitu. Teď 
nabízíme možnost přihlásit dítě do třídy s 
rozšířenou výukou a je to výzva hlavně pro 
rodiče - zda chtějí svému dítěti poskytnout 
něco navíc,” uvedl ředitel školy Jan Krchňavý. 

Počet míst ve třídě je z výukových a 
organizačních důvodů omezený - bude 

jich dvacet. “Pokud se přihlásí víc dětí, 
proběhne ve čtvrtek 17. ledna určitá 
forma přijímacího výběru. Podmínkou 
k přijetí ale v žádném případě není, 
aby dítě bylo nějak výjimečně nadané,” 
upozornil Tomáš Blumenstein s tím, že 
informační schůzka pro zájemce o zápis 
dětí se koná v pondělí 14. ledna 2013 v 
budově Základní školy Jana Železné-
ho na Sídlišti svobody. Základní infor-
mace získáte i na internetové stránce 
www.tridaprostejov.cz.  -les-

V  průběhu roku 2012 jsme v  naší Zá-
kladní škole Prostějov,  E. Valenty v rám-
ci ekologické výchovy se žáky uskutečnili 
velké množství aktivit. Pracujeme podle 
plánu EVVO, namátkou můžu vybrat 
např. realizaci několika projektů – Les ve 
škole, škola v  lese, Ekoškola, Jaro ožívá. 
Žáci si mohou vybrat volitelný předmět 
Praktika z  přírodopisu, účastní se celo-
roční poznávací soutěže o drobné ceny, 
účastní se exkurzí do přírody – na Velký 
Kosíř, jezdí na školy v přírodě (např.  na 
jaře 5.A a 5.B, 9.A, 9.B a 9.C). Pokračuje-
me ve výborné spolupráci s Regionálním 
sdružením IRIS v  Prostějově, které nám 
připravilo velké množství ekologických 

výukových programů. V rámci programu 
Ekoškola zlepšujeme prostředí školy a učí-
me se třídit všechny odpady – u nás plast, 
papír, sklo, starý olej, vysloužilé baterie a 
elektrospotřebiče, tonery do tiskáren, zá-
řivky. 

Naše celoroční práce v environmentální 
výchově byla letos oceněna - získali jsme 
titul „Zelená škola Olomouckého kraje“. 

Finanční odměna, kterou jsme obdr-
želi za toto ocenění, nám umožnila se 
zúčastnit Modelové klimatické konferen-
ce v Brně 6. 12. 2012. Akce byla součástí 
mezinárodního projektu, který probíhal 
souběžně se skutečnou konferencí v Kata-
ru. Po předchozí přípravě měli naši žáci za 

úkol – jako představitelé jednotlivých států 
– Ruska, Číny a Bangladéše – přednést svá 
stanoviska a pokusit se s  ostatními státy 
světa vyjednat mezinárodní cíle vedoucí 
ke snižování emisí oxidu uhličitého. Na-
šich 16 žáků ze 7.A, 9.A a 9.B úspěšně de-
batovalo se svými vrstevníky ze ZŠ Křtiny 
a ZŠ Kravsko.  Radomír Palát

ZELENÁ VALENTKA….

iiiiiiiikkkkkkkk lllliiiiii iiii dddddddddd ????????? !!!!!!!!!!!!!yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy gggggggggggggggggggggggg ppppppppppppppppppppppppppVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVíííííííííííííííííííííííííííííííííííícccccccccccccccccccccccccccccccc mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggggggggggglllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiččččččččččččččččččččččččččččtttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuužžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnníííííííííííííííííííííííííííííí tttttttttttttttttttttttttttttřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřííííííííííííííííííííííííííííííídddddddddddddddddddddddddddddddddddddddděěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěě??????????????????????????????????????? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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. 425/12 (Rýša) – pes, kříženec       Evid. č. 427/12 (Klarinka) – fena, kříženec
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Podzimní část letošní soutěžní sezó-
ny zakončila TŠ Hubený nejlépe, jak 
mohla. V  maďarském městě Pécs vy-
bojovala hned tři zlaté medaile, dvě ze 
Světového poháru a titul mistra světa 
v street dance show.

Mistrem světa v  street dance show ka-
tegorie juniorů se tedy stala Valentýna 
Stejskalová a hravě tak nechala za sebou 
všechny další konkurentky. Velice se dařilo 
i Alici Flajsarové (6. místo v dětské katego-
rii) a Kláře Jachanové, která v hlavní věkové 
kategorii obsadila sedmou pozici.

Výtečně si vedli dětští tanečníci, kteří 
soutěžili o Světový pohár v disco dance. 
Dětské duo sourozenců Flajsarových 

získalo zlatou medaili a svůj úspěch po-
tvrdil sám Radek Flajsar, který si vytančil 
další zlato v  kategorii jednotlivců. Ne-
méně úspěšní byli i Kateřina Rozkošová, 
která získala druhé místo a Tobiáš Stej-
skal s bronzovou medailí za pozici třetí. 

„Letošní titulární IDO soutěž v Maďar-
sku byla pro naši školu velmi úspěšná a 
z titulu mistra světa i z umístění našich dal-
ších soutěžících v street dance show máme 
dvojnásobnou radost vzhledem k tomu, že 
je to pro nás nová disciplína, které se vě-
nujeme teprve druhým rokem,“ svěřila se 
šéft renérka Kateřina Hubená.

Tito tanečníci reprezentující TŠ Hu-
bený, město Prostějov a celou naši re-

publiku se rozhodně v tak velké světové 
konkurenci neztratili. Za to jim patří 
jménem šéft renérky Kateřiny Hubené a 
prezidenta Czech Dance Organization 
pana Jiřího Hubeného velké díky. Nema-
lé poděkování náleží i rodičům za jejich 
ekonomickou a časovou obětavost a také 
městu Prostějov za fi nanční podporu. V 
neposlední řadě si velký dík zaslouží i je-
jich trenér Ondřej Berky.

Závěrem zveme všechny příznivce 
tance v pátek 21. prosince v 18 hod. do 
Městského divadla Prostějov na Chris-
tmas show, která se uskuteční při příle-
žitosti výročí 20 let trvání Taneční školy 
Hubený.  -red-

P dzi í čá t l t š í těž í zó í k l l t d ili ůj ú ě h blik h d ě t k lké ět é

Další zlato pro Taneční školu Hubený Další zlato pro Taneční školu Hubený 

Obracíme se na Vás s  následující 
prosbou. Kdybyste mohli prohlédnout 
své staré fotografi e, či fotografi e po 
příbuzných, na kterých by mohly být 
buďto 

a/ školní fotografi e dětí či studentů, 
narozených v období let 1915 - 1933

b/ fotografi e zaměstnanců či úřadů či 
obchodů a továren v rozmezí let 1915 - 
1939

c/ rodinné fotografi e 
na nichž by se mohli nacházet naši 

bývalí židovští   sousedé, kteří byli za-
vražděni v době holocaustu. 

Nevadí, pokud nebudou fotografi e 

popsány, zatím žijí ještě svědkové, kte-
ří by je mohli poznat a identifi kovat. 
Fotografi e budou elektronickou cestou 
okopírovány a zaslány do Nadace tere-
zínských studií, která postupně doplňu-
je archiv obětí holocaustu. Budou také 
zveřejněny na internetových stránkách 
města v  kategorii Oběti holocaustu 
z Prostějova.

Fotografi e prosím přineste v  obál-
ce s  nápisem Zmizelí sousedé a pří-
padným kontaktem na Vás (z důvodu 
vrácení materiálů) do Regionálního 
informačního centra – v zámku.

Děkujeme

Na památku zmizelých sousedů…NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  pppppppppppppppppppppppppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmááááááááááááááááááááááááááááááááááátttttttttttttttttttttttttttttttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllllýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýcccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ssssssssssssssssssssssssssssssoooooooooooooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusssssssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeddddddddddddddddddddddddddddddddddůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů……………………………………………………………………………
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Ve středu 5. 12. 2012 se odehrál v Pros-
tějově I. ročník Mezinárodního turnaje 2. 
tříd, kterého se účastnili:

Skupina A: LHK Jestřábi Prostějov, HC 
Lvi Břeclav, ŠK Dragons Púchov, VHK 
Vsetín. Skupina B: HC Studénka, HC Sle-
zan Opava, HOBA Bratislava, Ladislav Bo-
huš - Hockey Academy Trenčín.

„Musím objektivně říci, že turnaj před-
čil naše očekávání. V podstatě jsme dělali 
takový turnaj poprvé a ihned jsme chtěli, 
aby si vydobyl tradici a skvělou úroveň. 
To se nám povedlo. V celkem 16 zápasech 
bylo k vidění spousty krásných hokejových 
momentů, radosti dětí i fanoušků. Co mne 
nejvíce potěšilo, byla vyrovnanost týmů. 
Asi deset utkání ze šestnácti skončilo pou-
ze o tři, čtyři branky, což je na tuto kategorii 
skvělé. Právě ve vypjatých momentech totiž 
malí hráči hokejově nejvíce rostou. Co se 
týče našeho triumfu v turnaji, tak jsme sa-
mozřejmě rádi, že se nám podařilo vyhrát, 
ještě k tomu bez ztráty bodu a se skórem 
33:7, což také o něčem svědčí. Kluci, až na 
výjimky, plnili to co jsme po nich chtěli, 
přenesli nacvičené věci z tréninků a to mne 
jako trenéra těší nejvíce,“ hodnotí turnaj 
hlavní organizátor a trenér 2.třídy Lukáš 
Majer.

Turnaj zapadl také do letošních nábo-
rových akcí, které  klub realizuje. Různými 
akcemi zve děti do přípravky ledního hokeje 
a i díky vítězství prostějovských mají rodiče 
možnost vidět, že to, co se s chlapci trénu-
je, má své výsledky. Doba jde dopředu a i u 
těchto malých dětí nelze trénovat jako před 
10 lety. 

„My tady v Prostějově sázíme na nejno-
vější trendy, sbíráme materiály ze zahraničí 
a zámoří a jak vidno, cesta to je nejspíše 
správná,“ dodává Majer.

A jaké jsou ohlasy ze strany hostujících?
„Chtěl bych poděkovat za skvěle proži-

tou středu. Po stránce organizační nemám 
žádných připomínek. Vše bylo v pořádku. 
Děkujeme ještě jednou za pozvání a věřím, 
že se příští rok potkáme na zase ledě,“ říká 
trenér HC Studénka Miroslav Kovář.

„Na závěr bych chtěl poděkovat všem hrá-
čům, rodičům, trenérům a funkcionářům, že 
se zasloužili o kvalitu turnaje a pomohli svými 
silami k tomu, že se turnaj náramně povedl. 
Skvělou práci odvedl  moderátor pan Petr 
Ejem, kterému tímto mockrát děkuji. Většina 
hráčů slyšela své jméno před celým stadio-
nem vůbec poprvé v kariéře, takže se jednalo i 

o takový impulz do „života“ dětí a jejich ro-
dičů, aby měli k hokeji jako sportu ještě větší 
lásku a zájem,“ uzavřel trenér prostějovských 
druháků Lukáš Majer.. 

Výsledky: 

Základní skupiny:
 A: Prostějov - Břeclav 8:1, Púchov - Vsetín 

8:4, Prostějov - Púchov 10:2, Břeclav - Vsetín 
4:7, Prostějov - Vsetín 10:3, Břeclav - Púchov 
10:6

B: Studénka - Opava 4:8, Hoba - LB 
Trenčín 5:9, Studénka - Hoba 2:8, Opava 
- LB Trenčín 7:5, Studénka - Trenčín 7:7, 
Hoba - Opava 6:5.

O umístění:
  o  7.místo: Vsetín - Studénka 1:8, O 

5.místo: Púchov - LB Trenčín 1:15, o 3.mís-
to: Břeclav - Opava 7:9, fi nále: Prostějov - 
HOBA 5:1.

Individuální ocenění: 
Nejlepší hráč turnaje: Alex Bartakovič 

(Ladislav Bohuš - Hockey Academy Tren-
čín). 

Nejlepší brankář: Ondřej Kudláček 
(LHK Jestřábi Prostějov).

Záštitu nad turnajem převzal Mgr. 
Alois Mačák, MBA, 1. náměstek hejtma-
na Olomouckého kraje, ceny předávala 
Ing. Milada Sokolová, radní města Pro-
stějova.

HOKEJOVÝ TURNAJ DRUHÝCH TŘÍD

Vánoční „DRAHANSKÁ“ 
 7.ročník 

24.12.2012 
 
Pořadatel:   SKC Prostějov  

Ředitel závodu:  Petr Zatloukal – petrzatloukal@skcprostejov.cz  

Datum a místo konání:  Pondělí 24.12.2012  v 9:00 hod Žárovice (začátek obce) 

Kancelář závodu:   V místě STARTU 

Podmínka účasti:   Dobrá nálada, elán a optimismus 
Registrace na http://prihlasky.skcprostejov.cz (uzávěrka 
online přihlášek 23.12.2012 v 20:00), nebo v kanceláři 
závodu před startem 

Trať závodu:   START – začátek obce Žárovice 
    CÍL – Pohostinství U Pepíčka - Drahany 

Celková vzdálenost 8,9km 

Způsob přesunu:  běh, chůze, kolo, případně netradiční prostředky, 
nejoriginálnější z nich budou odměněny, pokud absolvují 
celou trasu 

Startovné:   Zdarma! 

Různé: Dopravu na start zajistí 2 minibusy s odjezdem z velodromu 
v 8:30 a ze zastávky MHD Prostějov, Krasice rozc.(ul. 
Plumlovská za kruhovým objezdem) v cca 8:35. Kapacita je 
omezená, přepravu zajišťujeme pouze pro zájemce 
zaregistrované předem na prihlasky.skcprostejov.cz a je 
zdarma. 

 V opačném případě doprava vlastní. 
Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí! 

Časový rozvrh:  Od 9:00 – výdej startovních čísel 
    9:30 – start kategorie chůze 
    9:35 – start kategorie běh 
    9:40 – start kategorie kolo 

Netradiční způsoby přepravy budou startovat v ekvivalentní 
rychlostní kategorii, vyloučeny jsou veškeré motorové 
prostředky! 
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Hned po skončení druhé světové války 
se zapojilo v Prostějově mnoho mladých 
mužů do motocyklového sportu. Snad 
to bylo předválečnými tradicemi, nebo 
poměrně příznivou situací pro vrstvu 
živnostníků, to už se dnes dá těžko zjistit. 
Jisté však je, že ve startovních listinách 
motocyklových závodů zejména na Mo-
ravě se postupně objevovala řada prostě-
jovských závodníků. Ať už to byli bratři 
Wasserbauerové, Bílý, Kalandr, Balzer, 
R. Dostál, Bureš a další. Mezi nimi se 
také objevil Hynek Svoboda, který měl tu 
smůlu, že první zkušenosti začal získávat 
až po válce. Již jeho otec se před válkou 
zúčastňoval různých motocyklových 
sportovních podniků a podle pamětní-
ků měl vavřínové věnce rozvěšeny ve své 
mechanické dílně na broušení válců. Zde 
se také vyučil jeho syn Hynek soustruž-
níkem.

Ihned po skončení II. světové války se 
začal vehementně probouzet motocyklový 
sport, který byl u diváků ve velké oblibě.  Již 
v  roce 1946 Hynek Svoboda získával první 
zkušenosti. Nejdříve v kategorii juniorů, kde 
jezdil na předválečném motocyklu Puch 250 
a někdy také na DKW 125. Oba typy moto-
cyklů zde zůstaly po německých okupantech 
a pro začátečníka byly velmi vhodné. Již 
v roce 1946 vybojoval Svoboda druhé místo 
při závodě v Brně-Černých Polích.

V následujícím roce byl v kategorii junio-
rů úspěšný a vybojoval vítězství na závodech 
v Zábřehu, Jihlavě, Šternberku a třetí skončil 

v Bratislavě a Opavě. Tím se dostal do kate-
gorie seniorů, mezi skutečné „střelce“ té doby. 
Pro závodění si pořídil motocykl s motorem 
Walter 250 OHC, což byl pro tuto objemovou 
třídu výborný stroj. Jednalo se sice o model 
přezdívaný „liťiňák“, ale byl to stroj , s kterým 
se dalo vítězit a s motory Walter jezdila vět-
šina popředních jezdců této kategorie. Jedi-
ného vítězství na něm v tom roce dosáhl na 
Memoriálu Ferdy Hrocha v Zábřehu.

Pak přišel rok 1949, který byl nejúspěš-
nějším rokem závodní kariéry Hynka Svo-
body. Hned úvodní závod celé sezony, který 
se pořádal v Poděbradech a sešla se na něm 
celá naše tehdejší špička, Hynek Svoboda vy-
hrál. Na jeho úspěchu nic neměnil ani fakt, že 
„král dvěstěpadesátek“ Štajner závod nedo-
končil pro poruchu svého motocyklu. Ale i 
v dalších závodech toho roku se dobře umís-
til. Byl třetí v Ostravě a Prešově, čtvrté místo 
vybojoval v Kutné Hoře, když před ním dojeli 
Štajner, Sedlák a Bedrna také na Waltrech.

V  dalších letech už jeho úspěchy nebyly tak 
časté, ale stále patřil mezi popřední jezdce této naší 
nejpočetněji obsazované třídy.

Až v roce 1951 zaznamenal jediné vítěz-
ství a to na domácí trati, ale v závodě tak 
zvaných „katalogových“ strojů na ČZ 125. 
V  roce 1952 závodil především na mo-
ravských okruzích, kde byl opět úspěšný. 
Skončil třetí ve Frýdku-Místku, druhý byl 
v Krnově, kde dojel také třetí v závodě sil-
nější třídy do 350 ccm. a zvítězil na okruhu 
Ecce Homo ve Šternberku (ve společném 
závodě tříd do 250 a 350). Dalších vítězství 

dosáhl v Kroměříži, Zábřehu a byl i dvoj-
násobným vítězem v Opavě.

Rok 1953 neblaze zasáhl do soukromého 
života Hynka Svobody. Byl to rok měnové 
reformy, která postihla u nás statisíce občanů. 
V Prostějově tato událost byla spojena ještě 
s  manifestací, převážně mladých, proti od-
stranění sochy T. G. Masaryka. Svoboda byl 
zatčen a u jeho otce byla provedena důkladná 
domovní prohlídka. Starý pan Svoboda se 
velice obával represí jak vůči sobě, tak vůči 
synovi a spáchal sebevraždu.

Přes tyto tragické události Hynek Svoboda 
dále závodil. V té době se už ve třídě dvěstě-
padesátek prosazovaly motocykly ČZ OHC, 
které byly konstrukcí Jaroslava Waltera. Ale 
i tak zvítězil v Pisárkách, Šumperku a Opavě, 
kde porazil mladého velmi nadějného Čadu. 
Navíc vybojoval ještě třetí místo ve Velké ceně 
Prahy a čtvrtý dojel v Ceně Prachovských skal. 

Zajišťování potřebných náhradních dílů 
do motocyklu Walter bylo stále složitější a tak 
úspěšných umístění valem ubývalo. V  roce 
1954 to bylo jen třetí místo v  závodě Ecce 
Homo a šesté místo na Velké ceně Prahy, kte-
rá se v duchu tehdejších direktiv jmenovala 
Pražský okruh míru. V roce 1955 již Svoboda 
startoval minimálně, bez zaznamenatelného 
úspěchu.

Přes poměrně krátkou jezdeckou kariéru 
byl známý především na moravských okru-
zích, i když také s celou skupinou prostějov-
ských závodníků startoval i v Čechách a na 
Slovensku.

Jeho přezdívka „Krušpánek“ je známa mezi 
pamětníky ještě dnes, ale nikdo mi nedokázal 
říci, jak vznikla. Letos přesně na Silvestra to 
bude 35 let, co Hynek Svoboda opustil tento 
svět. Napsal:Jan Lahner

 Foto: archiv autora

Hynek Svoboda, řečený „Krušpánek“
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Nemocnice Prostějov, člen skupiny 
AGEL, zahájila sérii podzimních před-
nášek pro budoucí maminky. Odborní-
ci z gynekologicko-porodnického od-
dělení  na nich těhotné ženy informují, 
jak by měla probíhat správná příprava 
na narození miminka, jak vypadá po-
rod samotný nebo jak se starat o novo-
rozence. Oddělení nabízí rovněž cviče-
ní pro těhotné maminky, které se koná 
každé pondělí a pátek od 12.00 do 13.00 
hodin. 

Přednášky pro těhotné maminky jsou roz-
děleny do dvou tematických bloků - příprava 
k samotnému porodu, které se budou konat 
25. října a 6. prosince, druhým tematickým 
blokem je význam kojení, na který mohou 
maminky přijít 8. listopadu a 13. prosince. 
„Na přednášce začínáme vždy předáváním po-
třebných informací vztahujících se k problema-

tice těhotenství, otcovství, porodu, šestinedělí, 
výběru porodnice, také upozorňujeme na mož-
nosti tlumení bolesti, ale i na problémy, s nimiž 
se mohou během těhotenství a porodu setkat,“ 
sdělila vrchní sestra gynekologicko-porod-
nického oddělení prostějovské nemocnice 
Bc. Věra Tisoňová s tím, že na přednáškách 
je vítaná i účast budoucích tatínků. Přednáš-
ky se konají vždy od 11.00 do 13.00 hodin 
v  zasedací místnosti v  budově stravovacího 
provozu Nemocnice Prostějov. Cena jedné 
přednášky je 200,- korun. 

Budoucí maminky mohou rovněž vy-
užít příležitosti těhotenského cvičení pod 
dozorem odborníků z gynekologicko-po-
rodnického oddělení. Kurzy vedou porodní 
asistentky se speciálním zaškolením, které 
pracují přímo na porodním oddělení. Pro 
bližší informace můžou budoucí maminky 
volat na telefonní číslo 582 315 710. 

InformaceAktuálně SportŠkolství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

PŘEDPORODNÍ KURZY A TĚHOTENSKÉ 
CVIČENÍ NABÍZÍ PROSTĚJOVSKÁ NEMOCNICE 

TAKÉ V PODZIMNÍCH MĚSÍCÍCH

Konzultační dny České obchodní in-
spekce proběhnou vždy první pracov-
ní pondělí každého měsíce roku 2013 
v  zasedací místnosti Odboru  rozvoje 
a investic  č.dv. 435 ve třetím poschodí
Magistrátu města Prostějova, Školní 4, a 
to v termínu:

Leden - 07.01.2013
Konzultace probíhají v  časovém roz-

mezí od 13:00 do 16:00 hodin. 
Bližší informace je možno získat na 

Odboru obecní živnostenský úřad Pros-
tějov, Školní 4, v přízemí budovy (dv. č. 
143 – 147).

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ
ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE NA ROK 2013

mediální partneři

DĚKUJEME VŠEM 
PARTNERŮM ZA PODPORU

INZERCE
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Vánoční strom zamířil na náměstí z Vodní ulice
Dvacetimetrový smrk krášlí o letošních 

Vánocích centrum města. „Strom vyrůs-
tal jako solitér, osamoceně, takže je krás-
ně rostlý a má užší průměr kmene. Městu 
ho nabídli majitelé soukromé zahrady ve 
Vodní ulici,“ uvedla Ivana Hemerková, ná-

městkyně primátora. Přestože je zahrada 
vzdálena od radnice vzdušnou čarou pou-
hých asi 200 metrů, byl transport dřeviny 
technicky náročnější. „Vzhledem k omeze-
nému prostoru byly k vyzvednutí stromu 
zapotřebí 2 jeřáby. Strom byl transporto-

ván na náměstí T.G.Masaryka v úterý 27. 
listopadu. Následující 2 dny pak probíhalo 
zdobení tak, aby byla vánoční atmosfé-

ra připravena do  slavnostního rozsvícení 
a zahájení Prostějovské zimy,“ dodal první 
náměstek primátora Jiří Pospíšil. -red-
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