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Do knihovny se slétly Sovičky
Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova
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Vánoce jsou opět zde
Jak nám vždy připomínal pan docent František Kopečný, Vánoce jsou či
mají být především svátky radosti. Nikde se v jejich pojmenování nesetkáme
s motivem konzumu, shánčivosti nebo
dokonce hrabivosti. Možná slovo koleda by k tomu mohlo svádět, vždyť koledovat znamená obcházet sousedy s cílem něco“ vydyndat“. Ale slovo koleda
souvisí s latinským slovem kalenda, což
původně znamenalo označení prvního
dne v měsíci. Souvisí s tím i náš kalendář. Ale vraťme se k tomu času radosti,
jak zní jedno z označení Vánoc. Docent
Kopečný podrobně vysledoval osudy
slovního základu jol, které souvisí s jásáním, s radostí. Nachází toto slovo třeba v anglickém Yule, v dánském a švédském jul a z toho ve finštině pocházející
slovo joulu. Je to až k nevíře, ale tato
slova souvisejí dokonce i s jódlováním.
Dnes ovšem mnohdy nebývají Vánoce svátky radosti, ale spíše starostí.
Mnoho si ovšem zaviní lidé sami, když
v zmateném shonu za nákupy zapomenou na skutečný účel Vánoc.
Vánoce by měly být připomenutím
Božího narození, jak také zní hojně
používané označení Vánoc, měly by být
připomenutím prostého faktu, že nejen
chlebem živ jest člověk. Vánoce by měly
být svátkem vzájemného obdarovávání, ale ne dary pomíjivé hodnoty, ale
dary otevírajícími srdce člověka. Takovým darem je třeba úsměv, ten nás
nic nestojí, ale může pro druhé znamenat mnoho v pravou chvíli. Už jen
schopnost naslouchat druhému, projevit soucit, vcítění, to je něco, co člověk
potřebuje jako sůl a přitom to často
postrádá.
Vánoce jsou časem, který nás vybízí
k zamyšlení nad smyslem našeho života, nad řádem věcí, nad otázkami,
na něž hledáme odpovědi třeba celý
život. Najděme si v tento čas vánoční
chvíli na péči o naši duši. Nenechme se
vehnat do soukolí konzumu, sobectví,
agrese nebo apatie.
Adventní půst končíval o Štědrém
večeru s východem první hvězdy. Rodina se sešla u štědrovečerní tabule, popřáli si, obdarovali se a často si přáli,
aby se příští rok zase ve zdraví shledali
u domácího stolu.
Přejme si také, aby se naše společnost
dokázala mravně obnovit, aby vybředla z morálního marasmu, ze světa intrika korupcí. Přejme si, aby zavládla
mezi lidmi slušnost, otevřenost, poctivost a pravdivost ve vztazích, myšlení
i jednání. Ne, to nejsou rekvizity, které
patří někam do morálního skanzenu,
to jsou nezbytné podmínky pro skutečně lidský život v tomto lidském, příliš
lidském světě.
Václav Kolář
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Čištění a údržba města stojí ročně desítky milionů korun
v ulicích není zadarmo. S mými kolegy
ve vedení města si však uvědomujeme,
že jde o finance neméně důležité než
třeba nové investice. Navazujeme na
tradici našich předků, Prostějov byl v
moderní historii vždy městem elegance,“ podotkl první náměstek primátora
Jiří Pospíšil.
Nahlédněme blíže do položek rozpočtu komunálních služeb. „Mezi
další významné výdaje patří třeba
oprava a údržba komunikací, která
nás letos zatím přišla na 17 milionů,
čištění a kropení města stálo 12 milionů korun. Opravy, revize a údržba veřejného osvětlení si vyžádaly
dosud 8 milionů, samotná spotřeba
energií pak miliony tři,“ prozradil
náměstek Pospíšil. Zdaleka největší

Vzhled a čistotu Prostějova hodnotí jeho obyvatelé i návštěvníci města
velmi dobře. Dokládají to výstupy
z aktuálního průzkumu spokojenosti Prostějovanů, který byl dokončen
v létě tohoto roku, a také nejrůznější
ankety.
Lidé si však často neuvědomují, že
údržba zeleně, nová výsadba, sečení trávy a další práce související se
vzhledem našeho města přijdou na
pěkné peníze. Jen v letošním roce
údržba a rozvoj veřejné zeleně spolkla 22,5 milionu korun, dalších 3,5
milionu korun z městského rozpočtu
pak šlo na správu a úpravu městských
hřbitovů.
„Mnohdy se to bere už jako samozřejmost, ale vzhled města a pořádek

sumu peněz spotřeboval svoz a likvidace komunálního odpadu. „Nyní
se pohybujeme už na částce přibližně 34 milionů korun z rozpočtovaných 48 milionů na letošní rok,“
uvedl Jiří Pospíšil.
I když se na první pohled může zdát,
že pořádek ve městě má na svých bedrech pouze vedení radnice, opak je
pravdou. „Stejně jako oceňujeme zodpovědný přístup většiny obyvatel ke
třídění odpadu, chci všechny Prostějovany vyzvat, abychom také v udržování čistoty města táhli za jeden provaz.
Začněme od takových maličkostí, jako
je třeba vysvětlovat dětem, že papírky
nebo žvýkačky na ulici patří do odpadkového koše,“ uzavřel první náměstek
primátora Jiří Pospíšil.
-red-

Ondřej Přikryl ( 1862–1936) – lékař, politik, starosta a hanácký básník
26. listopadu uplynulo 150 let od
narození významné osobnosti našeho
regionu, lékaře, politika, hanáckého
básníka a prozaika Ondřeje Přikryla.
Co nám dnes tuto osobnost připomíná
v našem městě? Dům č. 21, s pamětní
deskou a bustou na Žižkově náměstí, ve kterém žil, Přikrylovo náměstí
a samozřejmě místo jeho posledního
odpočinku na čestném místě prostějovského hřbitova. Právě pomník od
Jana Třísky nám symbolizuje jeho život a dílo – průvod Hanáků a Hanaček
v krojích, mapa zvýrazňující dvě místa – rodné Výšovice a Prostějov, busta
a klasy obilí se skřivánkem.
Narodil se ve Výšovicích, ale dětství
prožil v blízkých Čehovicích, kde si jeho
rodiče zakoupili statek. V jedenácti letech odešel studovat Slovanské gymnázium do Olomouce. Vlastenecký a literární ruch školy rozvíjený ředitelem Janem
Evangelistou Kosinou a profesory Janem
Havelkou a Vincencem Praskem jej výrazně ovlivnil. Začal vydávat studentské
časopisy, v nichž uveřejňoval svoje první
básně. V závěru studia založil časopis
Háj s humoristicko-satirickou přílohou
Sršeň. Ilustrátorem byl jeho přítel, spolužák a pozdější známý slovácký malíř
Joža Uprka. Po maturitě následovala studia Lékařské fakulty UK v Praze ( 1881–
1886). S Prostějovem jsou spojeny také
schůzky s literáty a přáteli Otakarem
Bystřinou, (vl. jménem Ferdinand Dostál), Janem Hochem a malířem Jožou
Uprkou v hostinci U Brejníka ( dnešní
Beseda) či v Kožušníčkově hostinci Pod
žudrem.

Po roční praxi v pražské nemocnici se
v roce 1887 usadil jako praktický lékař
v Prostějově. Jako lékař-lidumil i člověk
národně cítící se začal účastnit politického a veřejného dění ve městě. Svým
působením přispěl v roce 1892 k porážce
německé strany a k nastolení české samosprávy pod vedením Karla Vojáčka. Patřil
k mladší generaci politiků kolem Václava
Perka, Josefa Špačka a Aloise Vrtala. Politicky působil v řadách mladočeské strany
(lidové pokrokové strany). Dlouholetou
prací v obecním výboru přispěl k hospodářskému rozvoji města, k vybudování
českého školství a průmyslu. Byl třikrát
zvolen zemským poslancem ( 1902, 1906,
1913). Jeho zásluhou a podporou byl zvolen říšským poslancem v roce 1897 Eduard
Skála. Výrazně se také podílel na počeštění
Obchodní a živnostenské komory v Olomouci i na podpoře české samosprávy
v dalších městech ( Vyškov, Litovel, Hranice).
V letech 1913–1919 byl starostou Prostějova. Byl starostou v nelehkých letech
1. světové války a i v této funkci uplatnil
svoji prozíravost, autoritu, organizační
schopnosti a politický takt. S přehledem
řešil problémy zásobování občanů potravinami, podílel se na dokončení a otevření
nové radnice. Jeho podpis najdeme na Manifestu českých spisovatelů podporujícím
samostatný československý stát. V únoru
1918 stál u zrodu nové politické strany
– státoprávní demokracie ( pozdější národně demokratická strana). 29. 10. 1918
oznámil občanům shromážděným na prostějovském náměstí vznik Československé
republiky. Politické zkušenosti zúročil v

Česko zpívá koledy
Statutární město Prostějov se připojuje
k desítkám měst, městeček a obcí v naší
zemi, které se zapojily do projektu rádia
IMPULS a televize PRIMA ČESKO
ZPÍVÁ KOLEDY.
Zveme vás proto ve středu 12. prosince v 17:45 hodin na náměstí T. G.

Masaryka ke společnému zpívání koled.
V 18:00 bude celé Česko zpívat a Rádio Impuls bude vysílat. Zpěvníčky s
koledami obdržíte na nám. T. G. Masaryka
od dalšího partnera projektu Prostějovského
deníku. Přijďte podpořit tuto pěknou akci
a předvést, že i na Hané umíme zpívat.

první polovině dvacátých let jako senátor
Národního shromáždění.
Byl aktivním členem různých spolků,
např. Besedy, Orlice, Moravského kola spisovatelů. Podporoval také zdravotnickou
osvětu a další aktivity v této oblasti, např.
ligu proti tuberkulóze, feriální zotavovnu
pro osiřelé a chudé děti na Stražisku. Právě
na Stražisko, kde měl letní sídlo, rád jezdil.
Zde také vznikala jeho díla a rukopisné
vzpomínky.
Ondřej Přikryl je také známý jako hanácký spisovatel. Jeho dílo je rozsáhlé obsahově i žánrově. Zahrnuje básně, povídky, fejetony, črty a vzpomínky. Především
je kladně hodnocena jeho ohlasová poezie

psaná v duchu hanáckých písní a zvyků.
Patří sem sbírky Hanácky pěsničke, Ešče
z Hané a Padesátka z Hané. Pozoruhodná
je pohádková básnická skladba Haná a Romža. Prostijovsky pěsničke zase představují minulost i současnost Prostějova, od
bájného zakladatele města rytíře Prostěje
přes Petra z Kravař, tiskaře Kašpara Aorga k městu průmyslovému. Vzpomínky
na mládí, politickou a veřejnou činnost i
zápas o český Prostějov zachytil v knihách
Z těžkých dob Prostějova a Červánky Prostějova.
Mnohé jeho básně byly zhudebněny (např. Ezechielem Ambrosem, F. K.
Lejskem, Ladislavem Kožušníčkem a
Leošem Janáčkem). Ilustrovali je výtvarníci Adolf Kašpar, Jano Kőhler, Jaroslav
Votruba, Oldřich Lasák, František Hoplíček., Antonín Kameník a Marie Gardavská. Hlavním vydavatelem jeho knih
byl olomoucký knihkupec a nakladatel
Romuald Promberger. Z jeho bohaté
tvorby dodnes čerpají folklorní soubory.
Cenné informace poskytuje také etnografům, dialektologům a regionálním
historikům.
Ondřej Přikryl tvořil mimo významná
kulturní centra, netvořil velkou literaturu
a navíc psal v nářečí. Bezpochyby se však
jedná o pozoruhodnou literární osobnost,
která byla ve své době oceňována jako
básnický duch Hané. Petr Bezruč v básni o hanáckých literátech jej označil za
podpoliše (křepeláka), který se neschoval
do brázdy. Ondřej Přikryl se skutečně do
brázdy neschoval. Jeho dílo se stalo výpovědí o životě na hanáckém venkově koncem 19. století.
Hana Bartková

Uzavření obřadní síně
V souvislosti s probíhající rekonstrukcí prostějovské radnice bude v prvním
čtvrtletí roku 2013 uzavřena obřadní síň. Svatební obřady budou po dobu uzavírky probíhat v Národním domě.
Děkujeme za pochopení
Mgr. Marie Javůrková,
vedoucí Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova

Provozní doba Magistrátu
města Prostějova na Silvestra
4

Upozorňujeme občany, že Magistrát města Prostějova bude mít dne 31. 12. 2012
provozní dobu do 12.00 hodin.
Děkujeme za pochopení 28. listopadu 2012
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Průzkum: v Olomouckém kraji se nejlépe podniká v Prostějově

Dobrá dopravní dostupnost, vyhovující úřední hodiny, vysoký počet lékařů a firem, nebo dobrá úroveň elektronická komunikace. To jsou důvody,
proč se podnikatelsky nejpřívětivějším
městem Olomouckého kraje stal Prostějov. Na druhém místě skončil ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys,
který již pátým rokem hodnotí 205 obcí
s rozšířenou působností a 22 městských
částí hlavního města České republiky,
Šumperk. Třetí příčku obsadil Lipník
nad Bečvou.
Obce se ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys hodnotí na základě pade-

sáti kritérií rozdělených do dvou oblastí:
podnikatelské prostředí a přístup veřejné
správy. Druhou jmenovanou oblast, která
se na celkovém hodnocení podílí padesáti
procenty, mohou svým chováním radnice
ovlivnit.
Vítězný Prostějov si vedl velmi dobře především v oblasti přístupu veřejné správy.
V tomto kritériu byl nejlepší v kraji. V hodnocení podnikatelského prostředí skončil
šestý. „Předpokladem našeho úspěchu je
důsledné a dlouhodobé sledování ekonomického stavu radnice. Dále celých čtrnáct
let, co jsem ve vedení radnice, dáváme s
kolegy důraz na výběr našich úředníků a
jejich pracovní výkonnost,“ řekl primátor
Prostějova Miroslav Pišťák.
Druhé místo si z letošního ročníku odnáší loni dvanáctý Šumperk. Podnikatelé
v Šumperku vnímají velmi pozitivně nízkou míru korupce, jsou spokojeni s přehledností webových stránek a pochvalují
si také stabilitu krajiny. Třetí Lipník nad
Bečvou získal výborné hodnocení za ceny
stavebních pozemků nebo za počet městských strážníků.
V rámci průzkumu mezi podnikateli, který je součástí projektu Města pro
byznys, se analytici společnosti Datank
zaměřili také na kvalitu ovzduší v kraji.
Míra znečištění ovzduší je nad průměrem
České republiky v Přerově a v Hranicích.
Nejvíce od roku 2007 vzrostl podíl škodlivých látek v ovzduší v Litovli (o 52 %),
Šternberku a Konicích (o 14 %). Nejvíce

Vypouštění Drozdovického
rybníku ZAHÁJENO
Drozdovický rybník projde revitalizací. Nádrž byla založena již v roce
1460, má rozlohu 1,4 hektaru a obsah
vody 14 tisíc kubických metrů. Je plně
využíván jako chovný rybník.
„Ve středu 14. listopadu bylo zahájeno jeho vypouštění. Tato akce bude
probíhat v několika etapách. První již
byla zahájena, závěrečný výlov ryb se
koná koncem listopadu letošního roku.
Poté budou ryby odvezeny do náhradních rybníků v Otaslavicích a v Hamrech,“ říká náměstkyně primátora
Ivana Hemerková.
INZERCE

Dle vyjádření rybářů se v rybníku nachází 22 000 kusů jednoletých, 600 kusů
dvouletých, 400 kusů tříletých a 50 kusů
čtyřletých kaprů, dále 500 kusů tříletých
línů a 90 kusů tříletých amurů.
„V průběhu rekonstrukce budou
opraveny břehy rybníka, který bude
částečně odbahněn a bude provedena
oprava vpustního a výpustního objektu. Celá akce bude stát 3 920 990 Kč.
Akce bude ukončena do 30. 6. 2013.
Rybník se opět začne napouštět v červenci příštího roku,“ dodává náměstek
primátora Zdeněk Fišer.

se emise snížily v Olomouci (o 30 %).
V Olomouckém kraji jsou od roku 2009
zaznamenávány nejnižší investice do životního prostředí v České republice (na
počet obyvatel), jejich meziroční nárůst
je však o 4 %.
Prostějov letos obhájil své loňské krajské prvenství, cena pro celostátního vítěze
loni putovala do Nové Paky.
Michal Kaderka
Celkové pořadí měst
v Olomouckém kraji
Pořadí

Město

1.

Prostějov

2.

Šumperk

3.

Lipník nad Bečvou

4.

Přerov

5.

Hranice

6.

Uničov

7.

Zábřeh

8.

Litovel

9.

Šternberk

10.

Olomouc

11.

Konice

12.

Jeseník

13.

Mohelnice

Město pro byznys je srovnávací
výzkum, jehož cílem je vytvořit
diskusní platformu na téma podpory malého a středního podnikání ze strany místních samospráv. Vyhlašovatelem je týdeník
Ekonom, partnerem je společnost
PPF a.s., Metrostav, a.s. a Škoda
Transportation a.s. Partnerem
krajských kol je ČD - Telematika a.s. Partnerem průzkumu
mezi podnikateli je RAILREKLAM, spol. s r.o. a partnerem
průzkumu mezi municipalitami
je DPOV, a.s. člen skupiny České dráhy. Komunikaci podporuje
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Odborným garantem je Hospodářská komora, která udělila
výzkumu záštitu. Data vyhodnocuje agentura pro informace a
analýzy Datank.
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Do knihovny se slétly Sovičky
Dětské
tské oddělení prostějovské knihovny se stalo už pojedenácté dějištěm literární soutěže Sovičkiáda. Talentovaní
žáci škol z celého Prostějovska soutěžili
se svými pracemi prozaickými i veršovanými. Tři nejlepší z každé kategorie
se pak dočkali ocenění. „Loni, při jubilejním desátém ročníku jsme slibovali,
že všechny práce z předchozích let vydáme v jedné souborné publikaci. To se
nám skutečně podařilo, a tak je na světě
i sborník děl, jejichž autoři jsou už dnes
mnohdy studenty vysokých škol. Publikace je doplněna také obrázky, které vytvořily děti z řad pravidelných účastníků
našich besed,“ vysvětlila knihovnice Jarmila Šmucrová. Ta v závěru slavnostního
aktu pozvala přítomné děti na vlastnoručně upečené dobroty!

Vítězové letošního ročníku:
Próza:
1. místo: Natálie Jemelková, 6. třída,
ZŠ Majakovského
2. místo: Michal Korejtko, 5.třída,
ZŠ Palackého
3. místo: Hana Sedláčková, 5.třída,
ZŠ Palackého
Poezie:
1. místo: Tomáš Karnet, 6.třída,
ZŠ Němčice nad Hanou
2. místo: Barbora Nedomová, 5. třída,
ZŠ J.Železného
3. místo: Anna Škopíková, 7.třída,
ZŠ Kollárova

Ministerstvo financí zveřejnilo údaje o hospodaření měst
a obcí ČR: Prostějov patří mezi absolutní elitu!
Město Prostějov má nejnižší dluh mezi
městy České republiky nad 25.000 obyvatel.
Oficiální údaje platné k 31.12.2011 zveřejnilo
v minulých dnech ministerstvo financí.
Nulový dluh mají Teplice, které dlouhodobě úvěry z principu odmítají, Prostějovu patří
mezi městy nad 25.000 obyvatel druhé místo s
výší dluhu 2,892 milionu korun. S velkým od-

stupem je s takřka 36 miliony korun na třetím
místě Vsetín a dále Cheb s bezmála 45 milionovým úvěrovým zatížením. V přepočtu činila výše městem spláceného úvěru na každého
Prostějovana v závěru loňského roku pouhých
64 Kč, s propastným rozdílem následoval
Cheb, kde každý obyvatel dlužil pomyslných
1.298 Kč.

INZERCE

3URVWďMRY

POZVÁNÍ
K VÁNOČNÍM
NÁKUPŮM

PF 2013
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
'XNHOVNiEUiQD3URVWďMRY

Zdravé finance města a maximálně odpovědné hospodaření vedení Prostějova zcela
jednoznačně dokládá i procentuální přepočet
úvěrového zatížení na celkové roční příjmy
městského rozpočtu. V našem případě činí nepatrných 0,27%, zatímco například u sousedního Přerova úvěry přesahují 35% z příjmů města
za rok, v Olomouci dokonce takřka 68%.
"Od konce minulého roku se zadluženost
Prostějova dále snížila. Aktuálně jde o částku
kolem jednoho milionu korun, jedná se o zůstatek jediného bankovního úvěru, který jsme
si museli kdysi vzít jako podmínku pro udělení
státní dotace na budování kanalizace," uvedl
Miroslav Pišťák, primátor města.
Prostějovu patří mezi městy nad 25.000 obyvatel
primát v jednom ze dvou nejdůležitějších ukazatelů,
které ministerstvo financí bedlivě sleduje. Podíl cizích zdrojů k celkovému majetku města je v případě
Prostějova pouze 2,62%, přitom u bezúvěrových
Teplic činí více než dvojnásobných 5,82%. Za rizi-

kovou hodnotu je považován ukazatel ve výši 25 %.
Druhým zásadním monitorovaným údajem je celková likvidita - v případě Prostějova byl přepočítaný
koeficient ve výši 2,71, což znamená, že k 31.12.2011
krátkodobé likvidní prostředky Prostějova pokrývaly krátkodobé závazky města skoro třikrát. Podle
metodiky ministerstva financí se obce v tomto
ukazateli dostávají do problematické situace, pokud
jejich celková likvidita klesne pod hodnotu 1,0.
Údaje o hospodářské situaci 6.243 samosprávných obcí najde každý zájemce v databázi
na internetové adrese http://wwwinfo.mfcr.cz/
cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl
Zdroj dat: ÚFIS - Monitoring hospodaření
obcí Ministerstva financí ČR
[on-line na adrese wwwinfo.mfcr.cz/ufis/]
Pozn.: Zadlužení na jednoho obyvatele provedeno propočtem výše celkového dluhu na
počet obyvatel města. Procentuální ukazatel
poměru celkového dluhu k celkovým příjmům
proveden propočtem.
-red-

Ukazatele hospodaření měst ČR (výběr sídel nad 25.000 obyvatel) k 31. 12. 2011
Zadlužení
na jednoho
obyvatele
(v Kč)
Teplice
0
Prostějov
64
Cheb
1 298
Vsetín
1 309
Příbram
1 584
Orlová
2 234
Litvínov
2 279
Pardubice
2 284
Jihlava
2 500
Valašské Meziříčí
2 512
město

Počet Zadluženost
obyvatel města celkem
města
(v tis. Kč)
51 146
45 116
34 530
27 296
34 068
32 067
27 144
90 401
51 154
27 071

0
2 892,20
44 805,88
35 735,68
53 955,97
71 631,72
61 865,10
206 545,63
127 906,05
68 010,62

Poměr dluhu Podíl cizích
Celková
k ročním
zdrojů
likvidita
příjmům
k celkovým
města
(v %)
aktivům (v %)
0
5,82
2,55
0,27
2,62
2,71
5,30
6,43
1,40
5,92
7,06
0,97
8,13
4,48
2,83
12,23
8,80
2,65
10,44
6,55
3,01
11,03
5,95
2,03
10,87
6,12
3,54
12,00
8,36
1,38
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aneb Stručná zpráva o znovuobjevených unikátech
Na 6. listopad 2011 připadlo čtyřsté výročí
úmrtního dne posledního z pánů erbu červené pětilisté růže, Petra Voka. Náležitou připomínku osudového výročí rodu jihočeských
Rožmberků začal Národní památkový ústav
v Praze chystat již od roku 2010. A za příprav
velké reprezentativní výstavy „Rožmberkové,
rod českých velmožů a jeho cesta dějinami“,
součásti projektu „Rožmberský rok 2011“,
vzklíčil nápad původní plán rozšířit na větší
množství rodů a rozvést do pokračování. Jeho
iniciátoři mohli váhavce, škarohlídy a pesimisty sýčkující ohledně dopadu akce na veřejnost
odkázat též na evidentně příznivé přijímání
snah zatraktivnit i „zlidštit“ návštěvy památkových objektů přiblížením životních osudů
těch, kteří je kdysi obývali.
Vše přerostlo do podoby dlouhodobého
mezirezortního projektu „Po stopách šlechtických rodů“ vedeného do finále Ministerstvem
kultury ČR. Druhé desetiletí 21. století by mělo
postupně představit nejvýznamnější šlechtické
rody Království českého, a to různými formami prezentace, určenými nejen odborné, ale i
laické veřejnosti. Lze se těšit na nové publikace,
expozice, výstavy, konference, tématická setkání, slavnosti, divadelní představení, koncerty…
Dočkáme se nových naučných stezek, soutěží,
zmínek v turistických průvodcích, pamětních
mincí, známek apod.
Výběr prvních dvou rodů předávajících
si na počátku roku 2012 symbolickou štafetu připravil 11. leden L. P. 1587, svatební den
Viléma z Rožmberka a Polyxeny z Pernštejna.
Manželství bohužel zůstalo bezdětné a dva z
předních šlechtických rodů své doby se o další
osudový krok posunuly ke svému zániku. Ale i
nenaplněné naděje takového formátu zaslouží
připomenutí...
Ne náhodou „Pernštejnský rok 2012“ zahajoval v reprezentativních prostorách pražského
paláce rodu Lobkoviců, dědiců majetku a nositelů dějinného poselství pánů se zubří hlavou
s houžví provlečenou nozdrami ve znaku.
INZERCE
Prostějov/red - V jeden listopadový páteční
podvečer se Learning Centrum Angličtiny
tajemně ztemnilo.V učebně zářil jen Jack-olantern (vyřezávaná dýně). Děti postávaly u
dveří a bály se vstoupit. Čekalo se na odbití
radničních zvonů - prostějovská Halloweenská
párty Angličtiny pro děti/Helen Doron Early
English začíná...
Po představení masek a obohacení slovní zásoby
o zástup strašidel a podivných bytostí se angličtináři
rozdělili na několik v podstatě rovnocenných táborů.

Protože pernštejnská panství zahrnují území
několika dnešních krajů, podstatně se rozšířil
okruh subjektů na projektu spolupracujících
– neustrnul přitom zdaleka jen na úrovni krajských a obecních samospráv a památkářů. Přibyly četné paměťové instituce - muzea, archivy,
galerie - i další organizace a jednotlivci z celého
území naší republiky, dokonce i z okolních
zemí.
K pernštejnským državám patřilo v letech
1495 – 1599 též plumlovské panství se svým
jediným městem, Prostějovem. Ačkoliv šlo o
jednu z nejzajímavějších a po většinu tohoto
údobí i nejbohatších a kulturně nejpřínosnějších kapitol v dějinách města, Prostějovští
v pernštejnském vzpomínkovém maratonu
nepatřili prvoplánově k nejaktivnějším. Téma
si však přece v průběhu roku prošláplo cestičku i k nám, a to v míře až překvapivé. Že by
zapůsobila dosud netušená funkce genia loci?
Nutno předeslat, aniž bych chtěla zlehčovat
a podceňovat jakoukoliv z forem prezentace,
že nemám na mysli běžné, celkem četné novinářské zprávy, ani účast cimélií z prostějovských archivních a muzejních sbírek na pernštejnské reprezentativní výstavě v Salmovském
paláci v Praze, nebo informativní přednášky
na dané téma.
K poslednímu bodu si ale neodpustím
zatím nezávaznou a záměrně ne v konečné
podobě formulovanou nabídku: Přijmete
pozvání ke společnému „ohlédnutí za Pernštejnským rokem“? Svůj případný zájem a
přibližnou představu o formě a obsahu takové schůzky sdělte prosím mému služebnímu
mailu: mkokojanova@muzeumpv.cz . Nabídka témat i způsobů jejich uchopení je nepřeberná. Třeba pod laskavou patronací múzy
Kleió strávíme na sychravém přelomu let nějakou tu příjemnou a užitečnou chvilku?
V následujících řádcích zčásti zopakujeme
a zčásti upřesníme informace o nečekaných
prostějovských „novinkách“ z pernštejnského nivó, jež se vyklubaly ze zapomnění právě

v Pernštejnském roce 2012: 1. počátek výstavby prostějovských kamenných hradeb na
základě astrologické předpovědi, 2. odkrytí a
restaurování části raně renesančních maleb
v interiérech prostějovského zámku, 3. neznámé zobrazení Prostějova v povodňovém tisku
z roku 1591.
1. Výpověď „minuty osmé“
Když jsem se před lety prokousávala prameny pro podkapitolu Za Pernštejnů do „velkých
dějin“ Prostějova, překvapil mne neobvykle
přesný údaj umísťující na pomyslnou časovou osu založení komplexu prostějovských
kamenných hradeb. V městských knihách si
dokonce ve třech variantách, jen s drobnými
formulačními a jazykovými odchylkami lze
přečíst, že v pátek 27. února 1495 ve 14 hodin
8 minut urozený pán pan Vratislav z Pernštejna, hejtman a nejvyšší komorník Markrabství
moravského, v té době spoluvládce plumlovského panství „učinil počátek zdi stavení okolo
města Prostějova“.
Kupodivu to vypadá, jako by nezvykle formulovaný údaj zaujal až mne - nikdo z nestorů
prostějovské historické vědy na časové detaily
„hradebních“ zmínek nereagoval. Háček může
být ale i v tom, že vážné učené pány naopak
napadlo přesně to, co mne: Jde o určení optimálního okamžiku započetí díla na základě
astrologické prognózy. Považovali snad „pavědecké“ výdobytky minulých dob za nehodné
pozornosti solidního moderního badatele?
Nebo nesehnali, stejně jako dlouhou dobu já,
někoho, kdo by dokázal dávnou předpověď
rekonstruovat a tím ji potvrdit?
Ať tak či tak, až zvýšené, plošně a mezioborově rozprostraněné badatelské úsilí vyvolané
přípravami Pernštejnského roku svedlo mou
astrologickou domněnku s Ing. arch. Danou
Novotnou z Národního památkového ústavu,
územního odborného pracoviště v Brně. A
ta se jednak z hlediska svého oboru zaměřila

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV/HDEE

HALLOWEENSKÉ ZAKLÍNÁNÍ

Reprezentanty byly čarodějky, čarodějové, dýňoví
skřítkové, upíři a upírky, rytíři, netopýří holky a
kluci....a dokonce zavítal i jeden přespolní Halloween!
Halooweenskou školu angličtiny otevírali studenti tradičním zaklínáním dýně. Smyslem bylo
naučit se jednoduchou říkanku, která slouží jako
vstupenka při „Trick and treat“ koledování. Po

výrobě strašidelné žákovské knížky se studenti
vrhli na soutěže v bláznivých tancích, pavoučím
lezení, strašení, křičení a vytí. „Speciálně v poslední
kategorii „vytí“ jsme byli nepřekonatelní. Kam se
na nás hrabou vlčí smečky,“ komentovala zážitky
pořadatelka akce, managerka Angličtiny pro děti
Prostějov, Eva Šmídová. Druhou polovinu party
představoval kreativní workshop. Strašidláci si
vyráběli ozdoby na své kostýmy, kapesní strašidla,
netopýry a duchy, kouzelné hůlky.
Halloweenská party Angličtiny pro děti
Prostějov byla tento rok poslední z pěti,
které Eva Šmídová pořádala. Odstartovaly

v nabízené souvislosti na stavební památky
pánů z Pernštejna, jednak dokázala objevit a
zaangažovat toho pravého člověka - ing. Petra
Rastokina z Prahy, jenž se zabývá mj. i astrologií a vládne nejen ne právě běžnými znalostmi
a ochotou pouštět se po zarostlých chodníčcích poznání, ale i technickým zázemím nezbytným pro takovou pouť.
Náhoda skutečně přává připraveným. Právě
letos uspořádalo Sdružení pro stavebněhistorický průzkum ve spolupráci s Národním
památkovým ústavem, územním odborným
pracovištěm Josefov, v Žacléři 11. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu, tentokrát zaměřenou – světe, div se – na
téma Opevnění. Vhodnější fórum pro prezentaci, konzultaci a bezprostřední oponenturu
našeho nápadu jsme si snad ani nemohli přát.
V chystaném sborníku si zájemce bude moci
přečíst celé znění příspěvku. Vy, kteří chcete být
informováni sice stručněji, v odborných detailech úsporněji, ale zato hned, prosím – čtěte:
Úvodem alespoň stručný výběrový exkurz do posledních desetiletí 15. věku. Za
pohnutého dění po smrti Matyáše Korvína
(†6. 4. 1490) téměř unikl obecné pozornosti
jeden sňatek prominentů vyšší společnosti
Zemí Koruny české, respektive Markrabství
moravského. Přitom šlo o sňatek dlouho,
uvážlivě a pečlivě připravovaný, s fatálním
dopadem na přímo i přeneseně zainteresované, a to v mnoha oblastech bytí. Ještě
v roce 1490, nebo snad roku následujícího
se vdávala jediná dcera Jana Heralta z Kunštátu a Johanky z Kravař, dědička plumlovského panství, Lidmila. Do jaké míry zasáhl
do příprav otec nevěsty, není známo. Nelze
vyloučit, že svatební smlouvu sjednali až po
jeho úmrtí. Iniciátorem sňatku byl téměř s
jistotou Vilém z Pernštejna (*1438 - †8. 4.
1521), ženichem jeho mladší bratr Vratislav
(*do r. 1462 - †16. 1. 1496), hnací silou prospěch rodu Pernštejnů.
(Pokračování na následující straně)
o týden dříve v Salzbursku, kde se konaly
hned tři pro studenty tamní English for children a přesunuly se do Drnovic a konečně
do Prostějova. Ta prostějovská byla jedna
z nejlepších díky nadšení dětí, rodičů a
samozřejmě pořadatelů.
Angličtina ovšem nezahálí, musí se rychle
z oranžovo-černého kabátu přeorientovat na bílo,
protože Christmas party bude tento rok zcela
v muzikálovém duchu. „Chtěla bych vyvolat americkou nostalgii Vánoc díky bílým, stříbrným a
zlatým evergreenům, tak snad se nám to podaří!
S takovým dětským potenciálem jako máme
v Prostějově to nemůže nevyjít!“ věští blízkou budoucnost Eva Šmídová.
Další novinky najdete na www.anglictinaprodetiprostejov.cz
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aneb Stručná zpráva o znovuobjevených unikátech
(Pokračování z předchozí strany)
V zájmu udržení nebývalé osobní prestiže a
značně rozhojněných držav, nabytých za patnáctiletého pobytu na výsluní u dvora Matyáše Korvína, podnikal Vilém z Pernštejna řadu
kroků za účelem právního pojištění svých výdobytků do budoucna. Když roku 1482 získal
po smrti Pertolda z Lipé úřad nejvyššího maršálka Království českého, začal usilovat o „převod“ své dosavadní cenné funkce - nejvyšší
komorník brněnského zemského soudu - na
mladšího bratra Vratislava. Pro plán sice získal
souhlas obou králů, Korvínův i Jagelloncův,
právem se však obával reakce moravské stavovské obce. Jednak pro mládí kandidáta (zletilosti, tedy pokud se v tomto případě respektovala ustanovení Tovačovského knihy, věku
16 let, dosáhl Vratislav teprve roku 1478), jednak, eufemisticky řečeno, pro nestandardnost
prosazovaného postupu. Vilém zaktivizoval
svůj mimořádný cit pro diplomacii a psychologii, přidal trpělivost - a podařilo se. L. P. 1487
převzal Vratislav, tehdy pán na Pernštejně,
první ze svých významných úřadů v rámci
moravské zemské stavovské samosprávy.
Navázalo úsilí o polepšení sourozencovy
hospodářské základny - tu měla rozhojnit
výhodná ženitba. Vilémovy zkušenosti a přehled zavelely zaměřit pozornost na Plumlov.
Zde po smrti posledního mužského potomka
Kravařů, Jiříka Strážnického (†1466), vládla
třetí z jeho dcer Johanka, provdaná za Jana
Heralta z Kunštátu. Heralt se v souladu se
svým talentem zaměřil na budování panského
hospodaření ve vlastní režii. Zvláště při zakládání rybníků se však nemohl obejít bez úvěru,
a tak se na Plumlovsku ocitly pernštejnské peníze, a posléze zde zakotvily i pernštejnské rodové zájmy. Výslednou hodnotu plumlovské
volby shodou okolností dále zvýšily aktuální
potřeby mocných při shromažďování a rozmísťování sil za boje o nástupnictví uherského
trůnu. Logicky se pak přidalo též rozhodnutí
rozdělit pernštejnské državy na českou a moravskou část, k němuž zřejmě přispěly i uspokojivě se rozvíjející Vratislavovy schopnosti.
Také v Prostějově se novomanžel uvedl
dobře: Záhy po sňatku zúročil své dobré vztahy s královským dvorem a vymohl jedinému
městu plumlovského panství od Vladislava
Jagellonského privilegium na třetí osmidenní
výroční trh v pondělí před sv. Šimonem a Judou (Šimona a Judy - 28. října), jež doprovázelo ještě právo pečetit červeným voskem. Sám
Vratislav osobně přispěl potvrzením cechovního řádu soukeníkům.
Manželství z rozumu, jež otevřelo tolik
příležitostí, se bohužel nevydařilo. Zůstalo
bezdětné, skončilo již kolem poloviny roku
1493 Lidmilinou smrtí, a zmínky v dobové
korespondenci naznačují, že vdovce odchod
jeho ženy nijak zvlášť nezasáhl.
Následovalo krátké údobí nejistoty - jmění
právně náleželo paní Johance a dalo se očekávat, že její příbuzní se je pokusí získat. Zdá
se, že tentokrát usilování Pernštejnů podepřel
i fakt prosté lidské sympatie. Se svou tchyní
vycházel Vratislav od počátku podle všech
známek dobře a ona ho nejpozději roku 1494
přizvala ke správě panství. O rok později pak
využila práva svobodného kšaftu, které jí přiznal král a k neskrývané zlosti příbuzenstva
odkázala své jmění zeťovi.
Oficiálním sídlem panstva i hospodářských orgánů plumlovského panství zůstával
plumlovský hrad. Lze ale konstatovat, že od

O výstavbě hradeb a Vratislavových
zásluhách o ně hovoří pravděpodobně
ještě jeden dobový svědek: Kámen,
do nějž vedle znaku Vratislava
z Pernštejna vytesali i výčet jeho
funkcí, který tuto památku vročuje
do let 1494 - 1495. Dnes kámen zdobí
vestibul Muzea Prostějovska, původně
snad Kosteleckou bránu. Na prvotní
umístění usuzujeme z toho, že jedinou
stavbou Vratislavova údobí, která by si
zasloužila panskou „pečeť“, byly hradby, a jedinou součástí hradeb, kterou
poté ještě v raném novověku snesli
poklidně, byla právě Kostelecká brána. Musela ustoupit prostějovskému
zámku. Ostatní brány vyhodili do
povětří Švédové v roce 1643.
počátku 90. let 15. století nápadně narůstají
opatření, posilující hospodářské zázemí i sebedůvěru městského centra panství - Prostějova. Na tomto místě se zaměříme jen na ta,
jež podle našeho názoru podporují domněnku, že Vratislav (od roku 1494 moravský zemský hejtman) hodlal Prostějov pozvednout až
na ekonomicky, prestižně a kulturně významný post rezidenčního města moravské části
pernštejnských držav.
Spadalo by sem zřejmě již poslední privilegium vydané společně s Johankou z Kravař v
září 1494. Napříště mají Prostějovští slibovat
panstvu „člověčenství“ (poddanost), až poté,
co jim nastupující pán potvrdí svobody udělené jeho předchůdci. Šlo o jakousi politickou
závěť předchozího údobí a současně o programové potvrzení dědické kontinuity. V takovém duchu privilegium interpretoval i sám
Vratislav, když je prostějovské obci přednesl, či
dal přednést, v den pohřbu své tchýně.
Ještě v průběhu roku 1494 ale registrujeme
akty, při nichž Vratislav vystupoval zcela samostatně. Stálo by možná za úvahu, proč paní
Johanka ponechávala zeťovi volnou ruku:
Z „cvičných-výukových“ důvodů? Přidělila
mu „mužské záležitosti“? Přenechala péči o
Prostějov? Šlo o projev maximální důvěry a
respektu, nebo o únavu nemocné stárnoucí
ženy?
Jako jedno ze svých prvních samostatných
opatření vydal Vratislav v roce 1494 Policejní
a požární řád prostějovský. Dokument známe

z pečlivého opisu v městské pamětní knize nutnost a výhody disciplinace obce vnímali
pozitivně i sami poddaní. Řád doplňují sankce proti všem, kdož by nebyli dostatečnou
zárukou pro uchování městského způsobu
života, a jeho vyznění posiluje důraz na péči o
morální kvalitu rozrůstající se obce.
Snad nejvýrazněji se rozvoj vladařského
postoje Vratislava z Pernštejna promítl v kauze „zásadní přestavba a dostavba prostějovského fortifikačního systému“. Není snad ani
třeba zdůrazňovat, že sám úmysl zabezpečit
město hradbami nepředstavoval nijak převratnou myšlenku. Prostějovští začali s opevňovacími pracemi nejpozději před koncem
14. století, systém postupně zdokonalovali s nápadně vzrůstající intenzitou před koncem
století následujícího.
Pokud se týká technického řešení, je jasné,
že sem Vratislavova invence ani ctižádost nesměřovaly. V Prostějově se ještě stavělo v duchu starých tradic (vznikla klasická zděná,
převážně liniová fortifikace), ačkoliv například pernštejnské Pardubice ve stejné době
budovaly modernější opevnění rondelového
typu, jež by městu v rovině zaplavované pravidelně se rozvodňující Hloučelou určitě slušelo
rovněž.
Pozoruhodný je však duchovní rozměr,
který pán, chystající se převzít vládu nad
plumlovským panstvím, počinu dodal. Jednal nepochybně v souladu se svým osobnostním založením, jež se utvářelo v mo-

derním trendům otevřeném, mimořádně
tolerantním a svobodomyslném prostředí
pernštejnského milieu. Svou roli určitě sehrála také humanistická výchova, jíž se mu
dostalo a užitečné osobní kontakty. Ačkoliv
ho „rodové služební povinnosti“ odvedly z
oslnivého dvorského prostředí na periférii,
styky s učeným světem své doby evidentně
nadále udržoval. Když se propracovával
k budování vlastního panství, respektive
k počátku konstituování moravské části
pernštejnských držav, velela mu zodpovědnost a zřejmě i osobní ctižádost, aby kýžený
úspěch zajistil všemi dosažitelnými způsoby. V té době znovu oživovaná astrologie
slibovala odhalit optimální podmínky pro
důležité činy a Vratislav neváhal jejích služeb použít - o tom by mohla svědčit právě
ona vzpomínaná „osmá minuta“, k níž se
pak vázal zakládací rituál prostějovských
hradeb.
Ještě poznámka na okraj: Zkoumanou ezoterickou teorii podporuje i hledisko ryze praktické. Upřímně řečeno, kdo by zakládal stavbu
v nejtužší zimě, pokud by ho k tomu nevedl
vážný důvod přesahující možnosti běžného
chápání? Zapojení transcendentna do plánování stavebních prací se i z tohoto úhlu pohledu přímo nabízí.
Je třeba upozornit, že průkaznější, otevřenější svědectví ani nelze v dobovém kontextu očekávat. O důvodech termínování
hradebního rituálu se sotva mluvilo veřejně.
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aneb Stručná zpráva o znovuobjevených unikátech
Okultní vědy a výsledky jejich bádání patřily k prominentním a tajným, a nebylo by už
z bezpečnostních důvodů moudré prozradit,
jaké ochraně se má stavba těšit.
Zaznamenáním inkriminovaného údaje
prokázali prostějovští písaři nejen svůj přehled (možná jen tušení), ale též konspirativní
schopnosti. Dopad sdělení navíc nejspíš záměrně posílili nápadným rozsahem a opakovaným podáním zprávy: Zatímco například
při záznamech o počátku výstavby radnice a
přestavby kostela vystačili s udáním letopočtu
a stručným heslem, o počátku Vratislavovy
hradby se píše v řeči vázané. Nejstarší městská
kniha o něm vypráví dvakrát: poprvé k 27.
únoru 1495 v souvislosti s vyhlášením svobod
v den pohřbu Johanky z Kravař, podruhé se
„Začátek stavby městské zdi“ pojí s úmrtním
zápisem Vratislavovým - datováno 15. ledna
1496. V Pamětní knize Bělkovského z Ronšova se záznam o položení základního kamene
hradeb dostává v kapitole O stavení hned za
zápis o rozdělení Prostějova na Staré a Nové
město v roce 1445. Přitom přesné časové určení aktu se objevuje v obou materiálech.
Pro úplnost poznamenejme, že oba materiály vyjmenovávají také účastníky slavnostní
události z řad měšťanů i přítomné členy pánovy družiny. Někoho, kdo by mohl být považován za tajemného cizince-astrologa však mezi

nimi postrádáme. Není vyloučeno, že tvůrce
prognózy konstelace hvězd nejvhodnější pro
zamýšlený podnik se na Prostějovsko osobně
vůbec nedostavil. Jak zdůraznil ing. Rastokin,
patřičnou konstelaci nelze pozorovat, je třeba
ji exaktně vypočítat. A počítat se dalo z pohodlí dobře vybavené pracovny, a muselo se tak
dát v náležitém předstihu. Z až neuvěřitelné
přesnosti výpočtu lze soudit na angažování
odborníka vynikajících kvalit. Zůstává otázkou, kde ho Vratislav našel - snad v Itálii? Mezi
humanisty jagelonského královského dvora v
Krakově nebo v Budíně?
Na tomto místě přiblížíme prognózu neznámého učence jen závěrem novodobé rekonstrukce onoho speciálního okamžiku harmonie světa
vyhovujícího prostějovské „hradební zakázce“.
Kompletní postup astrologických úvah plný čísel,
značek, tabulek a složitých nákresů, dnes zvládaný
s pomocí speciálního počítačového programu,
ohromí navíc množstvím exotických termínů a
laikem sotva postižitelných analogií. Není určen
pro zběžné čtení a troufám si tvrdit, že pro normálního smrtelníka snad ani není stravitelný.
Souhrn poznatků však srozumitelný je: V citované „minutě“ mělo dojít ke konjunkci Slunce
se Saturnem, pánem času. Takové postavení nebeských těles nastává jen jedinkrát v roce a má
prý moc iniciovat dílo maximální možné síly,
pevnosti a odolnosti.

Aneb přesněji a barvitěji ing. Rastokin: „Pro
naši konstelaci pak dostáváme více než uspokojivé „čtení“: Spojení vitální síly Slunce se Saturnskou stabilitou, tvrdostí a pevností (budované
pevnosti), navíc pevností ještě „umocněnou“ v
souběžné vládě planetární hodiny Saturna.
Pro fortifikaci je pak pevnost a odolnost tím
cílem, co neznámý středověký hvězdář svou
volbou zamýšlel.
Uvedenému jistě neubere na působivosti
ani okolnost, že přízračná přesnost konjunkce
Slunce se Saturnem (pro zvolený okamžik je
to 5 úhlových vteřin!) je zcela mimo výpočetní
možnosti té doby. Ostatně - snažíme se vystopovat záměr, nikoli zjišťovat jeho realizaci či realizovatelnost.“
Pokud je známo, žádné jiné prostějovské
stavbě ani žádné ze staveb v pernštejnském
okruhu se takové péče nedostalo. Účastníci
zmíněné žacléřské konference k opevnění se
shodli, že pro fortifikaci žádný zakládací rituál
tohoto typu dosud nezaznamenali. Určení přesného času vhodného pro zahájení důležité stavby bylo v našich zemích ve starších dobách použito zjevně jen u Karlova mostu. Kuloáry pak
potvrdily, že z kulturně-historického hlediska
jde o záležitost nesporně zajímavou a mentálnímu ladění vyšší vzdělané společnosti přelomu
středověku a raného novověku odpovídající.
Epilog: Neminul ani rok od velké slávy a

plumlovské panství již počtvrté v necelých
šesti letech osudově zasáhla nečekaná smrt
mocných. Vratislav z Pernštejna na Plumlově
zemřel náhle, bez potomků, 16. ledna 1496. Se
správou celého rodového majetku se musel vyrovnat opět Vilém z Pernštejna. Možnost, že se
podaří dovést do konce všechny Vratislavovy
plány, se rozplynula.
Výstavba prostějovského chráněnce
hvězd však zdárně pokračovala. Ezoterický základ panstvo pro jistotu dodatečně pojistilo i dočasnými hospodářskými
úlevami po dobu výstavby a zajištěním
trvalého dohledu nad stavem fortifikace
do budoucna. Pás opevnění, vymezený
velkou a malou kamennou zdí, obepjal
postupně do roku 1510 vnitřní město v
šíři přibližně šedesáti metrů; půdorys a
rozsah centra vlastně podmiňuje dodnes.
Dodnes si gotická fortifikace spojená se
jménem Vratislava z Pernštejna udržuje
primát objemově největší stavby v prostějovských dějinách. Na to, že stojí na ezoterických okultistických základech a reprezentuje mimořádnou kulturní úroveň a
nenaplněnou ctižádost jednoho mladého
aristokrata, nepochybně ambiciózního a
schopného, se k naší škodě pozapomnělo.
Michaela Kokojanová,
Muzeum Prostějovska v Prostějově
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Činnost městské policie v Prostějově
Hlavním úkolem městské policie je
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti
obce. Do této oblasti patří například
dohlížení na dodržování městských
vyhlášek, kontrola čistoty veřejného
prostranství, zamezení poškozování
městského mobiliáře i majetku občanů. Podílí se i na bezpečnosti silničního provozu, kde řeší ze zákona
přestupky nejen řidičů motorových
vozidel, ale i cyklistů a chodců. Ani
prevence není zanedbatelnou součástí
práce strážníků. Každodenně dohlíží na bezpečné přecházení občanů u
frekventovaných přechodů. Kontrolují
parkoviště, zda v těchto místech nedochází k vykrádání vozidel. Navštěvují
místa, která jsou z hlediska kriminality značně riziková.
I přesto se veřejnost nedá stopro-

Ve čtvrtek 8. listopadu v podvečer se
podkrovní sál prostějovské knihovny
zcela zaplnil zájemci, kteří si přišli poslechnout přednášku o moderním Izraeli.
Akce navazovala na podobné projekty,
které v Prostějově pořádají místní církve
ve spolupráci s radnicí už od roku 2005 a
v jejichž rámci město svou návštěvou poctil již dvakrát také izraelský velvyslanec.
Letošní koncepce byla odlišná od předcházejících let. Důraz byl kladen na seznámení s dnešním Izraelem z mnoha aspektů
a velký prostor byl ponechán diskusi. V programu vystoupili hned tři řečníci, z nichž každý navštívil Izrael mnohokrát, a mohl tedy
mluvit z vlastní zkušenosti. Nejvíc to platí o
Danielovi Haslingerovi, který se specializuje
na cesty do Izraele a je někdy ve Svaté zemi
častěji než doma. Ten také v úvodu seznámil
posluchače se základními zeměpisnými a
historickými údaji. Svou přednášku nazval
„Jedna země – dvojí lid“, přičemž zdůraznil,
že má osobně přátele na obou stranách konfliktu, mezi Židy i Araby. Vysvětlil také, že
je nutno rozlišovat mezi izraelskými Araby,
kteří žijí na území Izraele a mají izraelské občanství, a mezi tzv. Palestinci, což jsou Ara-

centně ochránit. V současné době
naše město trápí zloději kovových
předmětů, bezdomovci a kapsáři. Velkou snahou strážníků je co nejvíce zamezit v protiprávním jednání zmíněných osob, což se jim dobře daří.
Za zmínku stojí bravurní zásah
hlídky na hlavním nádraží. Celá událost se odehrála v odpoledních hodinách, poblíž vyhrazeného parkoviště
pro taxi službu. Strážník na operačním středisku spatřil za pomocí městského kamerového systému muže,
který se opíral o dopravní značku a
kouřil cigaretu. Bylo u něho patrné,
že požil lihoviny. Kolem něj se podezřele pohybovali dva spoluobčané.
Jeden z nich mu vytáhl nepozorovaně
z kapsy peněženku. Po té se s parťákem rychlou chůzí vzdaloval směrem
do ulice Svatoplukova, kde oba na-

bové žijící na sporném území, na němž by
měl vzniknout palestinský stát.
Mojmír Kallus, předseda české pobočky Mezinárodního křesťanského
velvyslanectví Jeruzalém, na to navázal

sedli spolu s dalšími dvěma muži do
vozidla a odjížděli směrem k centru.
Hlídka tyto zjistila v ulici Trávnická.
Všichni seděli uvnitř vozu. Strážníci
je zablokovali služebním vozidlem a
podezřelé ve věku 18, 41 ,43, 50 i s lupem zajistili. Poté zadržení skončili
v rukou policistů ČR pro podezření
z trestného činu. Mezi tím okradený
odjel taxíkem domů. Až při placení
zjistil, že nemá peněženku!
Prvořadým úkolem strážníků je všímat si okolí, kde se pohybují. Toto pravidlo se rozhodně vyplácí. Důkazem
je zadržený muž na ulici Pujmanové.
Ten hlídce tvrdil, že mříže od kanálových vpustí, které nese, nalezl v křoví.
Strážníci ovšem objevili v místě jeho
bydliště chybějící poklopy. Ty, jenž
měl u sebe. Mříže byly dány zpět na
své místo. Přistižený se sice ke krádeži

historickým přehledem používání slova
„Palestina“. Po staletí se tento pojem používal jako neutrální zeměpisné označení a
Palestincem byli nazýváni obyvatelé onoho území, velmi často právě i Židé. Všich-

nepřiznal, ale i tak skončí u správního
řízení, neboť je dle zákona podezřelý
z přestupku proti majetku. Věc si přisvojil nálezem.
Z uvedených zákroků je patrné, že
se strážníci snaží plnit své povinnosti co nejlépe. Cílem městské policie je
udržet bezpečné město. Město, ve kterém se budou naši občané dobře cítit.
-ja-

ni se o tom mohli přesvědčit pohledem na
snímek titulní stránky listu, který v květnu
1948 vycházel pod názvem Palestine Post
a oznamoval vznik státu Izrael (později byl
přejmenován na Jerusalem Post a je dodnes nejčtenějším anglicky vycházejícím
izraelským deníkem). Teprve v 60. letech
se za Palestince začali označovat Arabové
žijící na území tehdy okupovaném Jordánskem.
Třetí přednášející a zároveň hlavní
organizátor Daniel Žingor byl v Izraeli
mnohokrát jako fotograf, ale také jako
dobrovolník, který se mohl seznámit
s touto zemí z pohledu těch nejníže postavených na společenském žebříčku.
Přesto má na ni dobré vzpomínky, o
které se také podělil. Současně moderoval velmi živou diskusi. Poučené a do
hloubky mířící dotazy leckdy vyvolaly
bezmála další přednášku, jako například
téma arabských a židovských uprchlíků,
ale nevyhýbaly se ani docela všedním
otázkám, například hospodářství. Velký
zájem naznačuje, že akce by se v podobném formátu mohla příští rok opakovat.
-red-
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Dovolujeme si
Vás pozvat
DO NOVÌ OTEVØENÉ

Nová luxusní
Svatoplukova 35, Prostìjov

Zlato 14 k
Stříbro

www.zastavarna-prostejov.cz

620 Kč/1g
16 Kč/1g

Garantujeme NEJVYŠŠÍ cenu v Prostějově
Půjčujeme NEJVÍCE peněz za nejnižší úrok
Volně zastavujeme:
šperky, zuby, mince, mobily, obrazy, hodinky, porcelán, křišťál

Tel.: NONSTOP 607 349 777

firemní prodejny v OC Arkáda.
Pøijïte si nakoupit dobroty na vánoèní a silvestrovský stùl!

Otevøeno po-pá: 9.00 - 20.00
vynikající bramborový salát k štìdroveèernímu kaprovi,
knedlíky, chlebíèky, saláty, pomazánky, obložené mísy, jednohubky...

KONTAKT: 739 457 096

582 335 983

http://www.volny.cz/lahudkyzhane/
http
p:/
//w
/ ww.volnyy.cz/
/lahudkyz
y hane/
/
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JAK NAKLÁDAT S ODPADY V PROSTĚJOVĚ
Magistrát města Prostějova – Odbor
správy a údržby majetku města přichystal pro občany města příručku „Jak nakládat s odpady v Prostějově“. Ta je seznámí volnou formou s vyhláškou města
o odpadech. Popisuje rozdělení jednotlivých druhů odpadů, které vznikají v domácnostech a řeší, jak s nimi nakládat.
Mimo komunálního a stavebního odpadu popisuje, kam v Prostějově odkládat i
použitá elektrozařízení.
Příručka byla vytištěna za finanč-

ní podpory společnosti Asekol, s.r.o.
Pokud vám nebude doručena přímo do
domácnosti, lze ji získat na magistrátu
města (na informační službě, podatelně,
Odboru správy a údržby majetku města,
odd. údržby u pí. Kovaříkové a na Odboru životního prostředí) nebo je ke stažení
na webových stránkách města - http://
www.prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/
struktura-magistratu/odbor-spravy-majetku-mesta/kapitola_90-komunalni_sluzby/odpad/.

Od listopadu soutěžíme ve sběru elektra!
Milí spoluobčané, ve spolupráci
s Olomouckým krajem a společností
ASEKOL jsme pro Vás připravili soutěž ve sběru drobného elektra.
Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy si níže odstřihnete leták na razítka (nebo si jej můžete vytisknout
z webových stránek našeho města www.
prostejov.eu nebo stránek www.asekol.
cz, sekce Sbírej a vyhraj!).
Pak už jen stačí najít doma, v garáži,

na půdě nebo na chatě staré vysloužilé
elektro a odnést je spolu s tímto letákem na sběrný dvůr. Tam Vám letáček orazítkují (1 spotřebič = 1 razítko).
Jakmile budete mít razítek pět, vyplňte
kontaktní údaje a leták odešlete na PO
BOX č. 75, 46003 Liberec 3. Tisk letáků
není omezen, naopak, čím více donesete elektra a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte na výhru zbrusu nového Tabletu Samsung, nebo další

elektroniky. Více informací o soutěži je
k dispozici na www.asekol.cz!
Vítězové se budou losovat za celý
kraj, první místo bude oceněno zbrusu
novým tabletem od společnosti Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i
vylosovaní na 2. – 5. místě. Přesná pravidla jsou uvedena na webových stránkách našeho města www.prostejov.
eu, nebo také na www.asekol.cz, opět
v sekci Sbírej a vyhraj!

Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň přispějete recyklací elektra k ochraně
životního prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje až 80 % materiálů, které lze znovu využít. Navíc se
zabrání úniku škodlivých látek, jako
je rtuť nebo olovo. Nenechte proto
ležet staré elektro v šuplíku, raději
sbírejte a vyhrávejte!
Soutěž trvá do 28. 2. 2013! -red-
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Azylové centrum v Prostějově, Určická 101,
je připraveno pro pomoc lidem v nouzi spojené se ztrátou bydlení
Lidí na ulici stále přibývá a je třeba
do budoucna přemýšlet o rozšíření kapacity azylového domu a nocleháren.
Tyto služby poskytujeme pro muže i
ženy, pro osamělé rodiče s dětmi provozujeme azylový dům na Pražské ulici v Prostějově, jehož kapacita je stále
naplněná i přesto, že dochází k obměně
klientů. Nové žadatele o službu evidujeme a postupně jsou jejich žádosti vyřizovány.

Stále se zvyšuje počet mladých lidí, kteří se
ocitají bez domova. Problematická je situace
seniorů. U mnoha z nich se také jedná o ztrátu soběstačnosti. Vzhledem k tomu, že jejich
finanční prostředky jsou omezené, nemají
šanci na umístění v domovech důchodců a
podobných zařízeních.
Blíží se období mrazů a plískanic, tímto
počasím značně trpí lidé bez domova.
Azylové centrum zajistilo letos v době velkých mrazů pro lidi bez domova, kteří spali

Hostům ze Znojma se v Prostějově líbilo
Koncem září jsem na internetových Prostějovských novinkách psala o návštěvě členů
kulturní komise při radě města a zástupců
Okrašlovacího spolku Prostějova u kolegů ve
Znojmě. Byla jsem tehdy nadšená z kouzelné
polohy někdejšího královského města na březích Dyje, z překrásných vyhlídek, z čistoty a
dalších drobností, které se ve Znojmě podařilo
docela „vychytat“.
Ve středu 14. listopadu nám znojemští kolegové - Marie Valová, Jitka Schneiderová, Eva
Štítarská, Hana Hlávková a Karel Novák – návštěvu oplatili. Na radnici hosty přijal spolu se
svými náměstky primátor Prostějova Miroslav
Pišťák. Nechyběla prohlídka radnice včetně
zrekonstruované věže, kde byla skvělou průvodkyní náměstkyně primátora Ivana Hemerková. Ukázali jsme hostům výstavní sály muzea ve Špalíčku, nové prostory ZUŠky v zámku,
opravenou knihovnu a „omalované“ hradby
ve Školní ulici. Přehlídka pamětihodností nemohla skončit jinde, než v Národním domě.
Byla jsem pyšná, protože jsem věděla, že se

máme čím pochlubit. I když je Znojmo historické město, jeho „historie“ je zcela jiná, než
naše. Na hosty udělala velký dojem především
radnice se svou obřadní síní i zrekonstruovanou věží. Líbil se jim zámek i knihovna a
nadšení neskrývali v Národním domě, kde
je ředitelka divadla Alena Spurná provedla i
místy, kam návštěvníci běžně nechodí. Objekt, v němž by byla restaurace s kavárnou,
spolkové místnosti a překrásný divadelní sál,
navíc v úžasné secesní podobě, nám tak trochu záviděli...
A tak jsme zjistili, že máme každý to své.
My Prostějované na rozdíl od Znojma můžeme jezdit na kole. I když nadáváme, pořád je tu
kde zaparkovat. A vůbec nejlíp to vystihl znojemský pan řidič. „Byl jsem tu naposled před
nějakými třiceti roky. Tehdy byl Prostějov obyčejný, šedivý, no - město nic moc. Dnes jsem to
zde skoro nepoznal. Září čistotou a barvami...“
Takže – opakuju. Máme být na co hrdí.
Olga Katolická
členka kulturní komise

INZERCE

na ulici, bezplatný pobyt v Azylovém centru
včetně nouzového přespání. Vytvořili jsme
jim podmínky k osobní hygieně, dostali teplou polévku, kávu, čaj a konzervovou stravu.
Nabídka byla provedena formou letáků v lokalitách, kde se tito lidé zdržují a osobními
návštěvami terénního sociálního pracovníka.
Statutární město Prostějov přispělo částkou 50 000 Kč na tuto mimořádnou pomoc
lidem bez domova, čímž se finančně podílelo
na výše uvedeném projektu.
Nabídka byla ze strany bezdomovců využívána. Pochopitelně ji nevyužili úplně všichni
Veškeré služby Azylového centra využívají v naprosto většinové míře obyvatelé města
Prostějov, kteří se dostali do tíživé životní situace spojené se ztrátou bydlení
Azylové centrum je k dnešnímu dni
plně obsazeno. Vytváříme podmínky pro
nouzové ubytování dalších klientů v době
velkých mrazů.

Jako každoročně, tak i letos budou mít
klienti zabezpečenou štědrovečerní večeři.
V době vánoc je v Azylovém centru
Prostějov výzdoba a přijemná atmosféra .
Štědrovečerní večeři nám připraví restaurace
Lázně Prostějov pod vedením p. Navrátilavedoucího tohoto zařízení. Již v loňském
roce nám tuto službu restaurace zajištovala a
klienti byli velmi spokojeni.
Pro azylový dům pro osamělé rodiče
s dětmi zajistíme pro dětí vánoční stromek a
program. Nebudou chybět ani dárečky.
Pokud by někdo chtěl přispět dětem azylového domu hračkami, potřebami pro děti
jako jsou kočárky, postýlky atd, přivítáme
každý dárek.
Naším záměrem je, aby lidé, kteří
potřebují pomoc ji také dostali a aby mohli
vánoční svátky prožít důstojně a v pohodě
Bc. Jan Kalla – předseda Občanského
sdružení sociální pomoci Prostějov

Jak se bydlí seniorům v domech
s pečovatelskou službou
V minulých dnech se vydal na inspekční
návštěvu Domu s pečovatelskou službou
(DPS) v Polišenského ulici předseda Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova Pavel Holík. V doprovodu Jaroslava
Svozila, vedoucího odboru sociálních věcí
magistrátu, zjišťoval, jak jsou obyvatelé
spokojeni s bydlením.
„Do kompetencí sociální a zdravotní
komise patří vyhodnocování žádostí o byt
v DPS. Jen v letošním roce podalo žádost
o bydlení v DPS 38 žadatelů,“ informoval
předseda komise Pavel Holík. Město vlastní
10 domů s pečovatelskou službou, v nichž
je celkem 326 bytů. O bydlení v nich je velký zájem. „Letos bylo zatím k 12. listopadu
přiděleno 26 bytů v DPS, mezi žadateli je
největší poptávka o lokality v Hacarově a

Polišenského ulici,“ upřesnila Marie Hájková z Domovní správy Prostějov.
Paní Drahomíra Háblová bydlí v DPS
Polišenského 1. „Je to tady úžasné. Nejkrásnější jsou letní večery se zapadajícím
sluníčkem na terase, kam jsme si pořídili
houpací lavičku. Jsem tady moc spokojená,“ vylíčila paní Háblová předsedovi komise Holíkovi.
Zastupitelstvo města v letošním roce
schválilo pořízení studie výstavby dvou
nových domů s pečovatelskou službou v
Holandské ulici, kde by mohlo vzniknout
přes 40 bytových jednotek. Projektová dokumentace, kterou hradilo město, je hotová, výstavba v řádu pěti desítek miliónů korun je však podmíněna přidělením dotace.
-red-

LÉTO 2013 - PRODEJ ZAHÁJEN
NOVINKA – PRODEJ JÍZDENEK – VLAK REGIO JET

Na snímku zleva Pavel Holík, předseda Komise sociální a zdravotní, Drahomíra Háblová, obyvatelka DPS Polišenského a Jaroslav Svozil, vedoucí
odboru sociálních věcí magistrátu.

Dechový orchestr
ZUŠ Vladimíra Ambrose
úspěšný ve Španělsku
V polovině října se velký Dechový orchestr ZUŠ zúčastnil festivalu a mezinárodní
soutěže velkých dechových orchestrů ve španělském Malgrat de Mar. Příprava na
festival a soutěž však začala již mnohem dříve a naším cílem a snahou bylo nejen
uspět v soutěži, ale i co nejlépe reprezentovat město Prostějov a kvalitu českých
dechových orchestrů v zahraničí.
Odpovědí na tuto snahu je další pozvání na zahraniční festival.
Během pobytu se náš orchestr veřejnosti představil celkem šestkrát včetně soutěže.
Musím podotknout, že obecenstvo všechny zúčastněné orchestry se zaujetím poslouchalo a nadšeně aplaudovalo. Ze Španělska Dechový orchestr přivez domů cenné druhé
místo a dobrý pocit ze soustředěného výkonu. Navíc pan učitel Homola získal zvláštní
ocenění za hru na xylofon ve skladbě Cirkus Humberto.
Rovněž všichni hráči si opět uvědomili, že hudba je univerzální jazyk. Součástí festivalu byl společný koncert všech orchestrů, na kterém zazněla evropská a katalánská
hymna.
Ráda bych touto cestou poděkovala zřizovateli, městu Prostějovu a všem sponzorům,
kteří nás finančně podpořili.
Mrg. Eliška Kunčíková, ředitelka ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov

PROSINCOVÁ PROMENÁDA
Divadelní spolek Historia ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem a Kloboukovým klubem zvou na prosincovou promenádu, která se uskuteční v neděli 16. prosince 2012
ve 14.00 hodin. Sraz před prostějovskou radnicí. Akce se koná dík laskavé podpoře Statutárního města Prostějov.
-ič-
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Kino Metro 70

Školní 1, PV, tel.: 582 329 642

SOBOTA 1. PROSINCE

SOBOTA 8. PROSINCE

STŘEDA 19. PROSINCE

15.30 Raubíř Ralf
americký animovaný film
Od režiséra filmů Simpsonovi a Futurama!
Ralfa obklopí postavy z jeho počítačové hry…
Režie: Rich Moore, 96 minut, český dabing,
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 120 Kč,
děti 100 Kč
17.30 Raubíř Ralf
20.00 Argo
americký thriller
Film byl podfuk, mise byla skutečná... Film
režíruje Ben Affleck!
V hl. rolích: B. Affleck, B. Cranston, A. Arkin,
J. Goodman. Režie: Ben Affleck, 120 minut,
české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let
nevhodný, vstupné 100 Kč

15.30
17.30
20.00
22.15

16.30 Hobit: Neočekávaná cesta 3D
20.00 Yuma
koprodukční tragikomedie
Uspěšný film z MFF v Karlových Varech.
Režie: P. Mularuk, 105 minut, české titulky,
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný,
vstupné 90 Kč

Legendární parta 3D
Legendární parta 3D
Sedm psychopatů
Návrat do Silent Hill 3D
NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 9. PROSINCE
10.00 A dventní filmové dívánky
- Pohádky pod sněhem
Nepřetržitá dopolední projekce krátkých
pohádkových filmů pro nejmenší diváky!
Vstupné 20 Kč
15.30 Legendární parta 3D
17.30 Legendární parta 3D
20.00 Sedm psychopatů

PONDĚLÍ 10. PROSINCE
NEDĚLE 2. PROSINCE
10.00 Adventní filmové dívánky
- Věneček pohádek
Nepřetržitá dopolední projekce krátkých filmů
pro nejmenší diváky! Vstupné 20 Kč
15.30 Raubíř Ralf
17.30 Raubíř Ralf
20.00 Argo

17.30 Anna Karenina
americké romantické drama
Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila
láska…
V hl. rolích: K. Knightleyová, J. Law, M.
Macfayden, K. Macdonaldová aj. Režie: Joe
Wright, 130 minut, české titulky, pro mládež
do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Anna Karenina

PONDĚLÍ 3. PROSINCE
14.00 Na půdě aneb Kdopak má dnes
PONDĚLNÍ BIJÁSEK
narozeniny…?
animovaná pohádka, 2009, 73 minut.
Režie: J. Barta
17.30 Twillight Sága: Rozbřesk 2
americký romantický horor
Poslední díl úspěšné série. A znovu ON, jako
neodolatelný upír…
V hl. rolích: R. Pattinson, K. Stewartová, T.
Lautner, D. Fanning, A. Greenová aj. Režie: Bill
Condon, 116 minut, české titulky, repríza, pro
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Twillight Sága: Rozbřesk 2

ÚTERÝ 4. PROSINCE
14.00 Na půdě aneb Kdopak má dnes
ÚTERNÍ BIJÁSEK
narozeniny…?
17.30 Co kdybychom žili společně?
Francouzsko-německá tragikomedie
Slavné filmové hvězdy, které jste pospolu
snad nikdy neviděli! Velký divácký ohlas po
celém světě!
V hl. rolích: G. Chaplinová, J. Fondová,
C. Rich, P. Richard, D. Brühl. Režie: Stephan
Robelin, 96 minut, české titulky, premiéra, pro
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 85 Kč
20.00 Twillight Sága: Rozbřesk 2

STŘEDA 5. PROSINCE
17.30 Twillight Sága: Rozbřesk 2
20.00 Co kdybychom žili společně?

ČTVRTEK 6. PROSINCE
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, premiéra,
do 12 let nevhodný, vstupné 95 Kč
20.00 Sedm psychopatů

PÁTEK 7. PROSINCE
15.30 Legendární parta 3D
americký animovaný film
Animovaná událost roku, které vysloveně
„sluší“ formát 3D
Režie:Pater Ramsey, 120 minut, český dabing,
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 150 Kč
17.30 Sedm psychopatů
20.00 Sedm psychopatů
22.15 Návrat do Silent Hill 3D
NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ
americký horor
I hororům občas „sluší“ formát 3D
- jako v tomto případě!
V hl. rolích: S. Bean, R. Mitchellová, C. A.
Mossová. Režie: Michael Basset, 95 minut,
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný,
vstupné 130 Kč

ÚTERÝ 11. PROSINCE
17.30 Na divoké vlně
americké sportovní drama
Když si hraješ s živly… může se stát, že si
živly pohrají s tebou…
V hl. rolích: G. Butler, E. Shueová, J. Weston
aj. Režie K. Salem, J.Meenamghan,
B. Hooper, 117 minut, české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný,
vstupné 100 Kč
20.00 Anna Karenina

ČTVRTEK 20. PROSINCE
16.30 Hobit: Neočekávaná cesta 3D
20.00 Yuma

V hl. rolích: A. Kendricková, R. Wilsonová,
E. Banksová, B. Snow. Režie: Jason Moore,
112 minut, české titulky, premiéra pro mládež
do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Pí a jeho život
americký dobrodružný film
Podle stejnojmenné knihy Yana Martella
V hl. rolích: S. Sharma, T. Maquire, G.
Depardieu. Režie: Ang Lee, 127 minut, české
titulky, premiéra, pro mládež, do 12 let
nevhodný, vstupné 100 Kč

STŘEDA 26. PROSINCE
PÁTEK 21. PROSINCE
15.30 Kozí příběh se sýrem
český animovaný film
Opravdu největší pohádkové dobrodružství
letošního podzimu.
Jednotlivé postavy namluvili: Lábus,
Heřmánek, Dlouhý, Táborský, Vladyka,
Dejdar, M. Hádek, Bočanová, Režie: Jan
Tománek, 82 minut, repríza, přístupno bez
omezení věku, vstupné 85 Kč
17.30 Kozí příběh se sýrem
20.00 Hobit: Neočekávaná cesta

15.30 Sammyho dobrodružství 2
17.30 Ladíme
20.00 Pí a jeho život

ČTVRTEK 27. PROSINCE
15.30 Sammyho dobrodružství 2
17.30 Ladíme
20.00 Pí a jeho život

PÁTEK 28. PROSINCE
15.30 Sammyho dobrodružství 2
17.30 Ladíme
20.00 Pí a jeho život

SOBOTA 22. PROSINCE
SOBOTA 29. PROSINCE

15.30 Kozí příběh se sýrem
17.30 Kozí příběh se sýrem
20.00 Hobit: Neočekávaná cesta

NEDĚLE 23. PROSINCE
10.00 Adventní filmové dívánky
- Hvězda betlémská III.
Nepřetržitá dopolední projekce krátkých
filmů pro nejmenší diváky! Vstupné 20 Kč
15.30 Kozí příběh se sýrem
17.30 Kozí příběh se sýrem
20.00 Hobit: Neočekávaná cesta

STŘEDA 12. PROSINCE

PONDĚLÍ 24. PROSINCE

17.30 Na divoké vlně
20.00 Anna Karenina

Nehrajeme

15.30 Sammyho dobrodružství 2
17.30 Ano šéfe!
francouzská komedie
Jean Reno v hlavní roli komedie
z kuchařského prostředí!
V hl. rolích: J. Reno, M. Youn. Režie: Daniel
Cohen, české titulky, 84 minut, premiéra,
mládeži přístupný, vstupné 90 Kč
20.00 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

ÚTERÝ 25. PROSINCE
ČTVRTEK 13. PROSINCE
N e h r a j e m e - výstava
VÁNOCE
V LIDOVÝCH ŘEMESLECH
Snad nejočekávanější titul
letošního roku je zde!

PÁTEK 14. PROSINCE
16.30 Hobit: Neočekávaná cesta 3D
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, český dabing, šup,
premiéra, mládeži přístupný, vstupné:
150 Kč
20.00 Hobit: Neočekávaná cesta 3D

SOBOTA 15. PROSINCE
16.30 Hobit: Neočekávaná cesta 3D
20.00 Hobit: Neočekávaná cesta 3D

NEDĚLE 16. PROSINCE
10.00 Adventní filmové dívánky
- O ebenovém koni
Nepřetržitá dopolední projekce krátkých
filmů pro nejmenší diváky! Vstupné 20 Kč
16.30 Hobit: Neočekávaná cesta 3D
20.00 Hobit: Neočekávaná cesta 3D

15.30 Sammyho dobrodružství 2
belgický animovaný film
Další dobrodružství želvích přátel.
Režie: Ben Stassen, český dabing, 93 minut,
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 90 Kč
17.30 Ladíme
americká hudební komedie
Zpívá se tu jako o život a s docela drsným
humorem!

Kulturní klub DUHA

NEDĚLE 31. PROSINCE
Nehrajeme
Změna programu
a výše vstupného vyhrazena!

SOBOTA 1. PROSINCE

SOBOTA 15. PROSINCE

9.00
Vánoce s Mikešem
pásmo pohádek, vstup volný
20.00 Líbáš jako ďábel
česká filmová komedie
Volné pokračování skvělé komedie Marie
Poledňákové! Hvězdné herecké obsazení!
V hl. rolích: J. Bartoška, K. Magálová,
O. Kaiser, E. Holubová, J. Langmajer,
N. Boudová, aj., režie: Marie Poledňáková, 113
min, repríza, mládeži přístupný, vstupné 80 Kč

9.00
Kamarádi z TV II.
pásmo pohádek, vstup volný
20.00 Bitevní loď
americké sci-fi
Bitva o Zemi začne na vodě…
V hl. rolích: L. Neeson, A. Skarsgård, T. Kitsch,
B. Decker, Rihanna, režie: Peter Berg, 111 min,
české titulky, repríza, pro mládež do 12 let
nevhodný, vstupné 80 Kč

STŘEDA 19. PROSINCE
STŘEDA 5. PROSINCE

BIO SENIOR
15.00 Kluk na kole
Belgie/Franc./It. 2011, 87 min, J.P. æ L.
Dardenneovi, vstupné: 35 Kč

BIO SENIOR
15.00 Láska je láska
ČR 2012, 105 min, režie: Milan Cieslar,
vstupné: 35 Kč

SOBOTA 22. PROSINCE
SOBOTA 8. PROSINCE

14.00 Kocour v botách PONDĚLNÍ BIJÁSEK
USA 2008, 92 minut. Režie: Mark Levin
16.30 Hobit: Neočekávaná cesta 3D
20.00 Hobit: Neočekávaná cesta 3D

9.00
Vánoční pásmo IV.
pásmo pohádek, vstup volný
20.00 Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka Hnátka
česká komedie
Po úspěchu seriálu je příběh přenesen do filmu!
V hl. rolích: M. Krobot, O. Vetchý, L. Sobota, D.
Novotný, L. Noha, P. Kikinčuk, J. Pokorná, J.
Hartl aj., režie: Jan Prušinovský, 104 minut,
repríza, do 12 let nevhodný, vstupné 80 Kč

ÚTERNÍ BIJÁSEK
14.00 Kocour v botách
USA 2008, 92 minut. Režie: Mark Levin
16.30 Hobit: Neočekávaná cesta 3D
20.00 Hobit: Neočekávaná cesta 3D

15.30 Sammyho dobrodružství 2
17.30 Ano, šéfe
20.00 Jack Reacher: Poslední výstřel

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

PONDĚLÍ 17. PROSINCE:

ÚTERÝ 18. PROSINCE

NEDĚLE 30. PROSINCE

9.00
Hvězda betlémská II.
pásmo pohádek, vstup volný
20.00 Sněhurka a lovec
americký fantasy film
Pohádka skončila! Tahle Sněhurka více odpovídá strašidelným pohádkám bratří Grimmů kteří ji vytvořili!
V hl. rolích: Ch. Theronová, K. Stewartová, Ch.
Hemsworth aj., režie: Rupert Sanders, 126 min,
repríza, český dabing, mládeži přístupný,
vstupné 80 Kč
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NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY?

Na půdě v království odložených hraček
bydlí panenka Pomněnka a její tři kamarádi: medvídek, rytíř a skřítek. Do jejich
světa však vtrhne vládce Říše Zla a trojice
s pomocí dalších obyvatel půdy musí
Pomněnku zachránit.
Známý český režisér animovaných filmů
Jiří Barta (Krysař, Zaniklý svět rukavic)
objevil na zapadlé půdě starého domu
tajemný svět. V zaprášeném kufru si tam
zařídili útulný domov čtyři kamarádi:
panenka Pomněnka, požitkářský a trochu
líný medvídek Mucha, marioneta - dřevěný rytíř Krasoň a rtuťovitý plastelínový

Režie: Jiří Barta

skřítek Šubrt. Jsou veselí, hraví a každý
den u snídaně si vylosují, kdo má ten den
narozeniny. Oslavenci zahrají písničku,
krásná Pomněnka mu upeče dort a pak své
kamarády vypraví „do práce“. Mucha je
výpravčím na nedalekém nádraží, Šubrt
strojvedoucím a rytíř Krasoň jezdí denně
vlakem do Dračí sluje, kde svádí lítý boj
s nafukovacím Drakem. Idylu jejich veselých her a hravých rituálů však zničí vládce Říše Zla - pobronzovaná sádrová
„Hlava“. Nařídí svým sluhům, aby
Pomněnku unesli, ale kamarádi se vydají
panenku zachránit. Cestou na ně číhají
nebezpečné překážky a na pomoc jim přicházejí i další obyvatelé půdy v čele
s chytrou myškou Sklodowskou. Společně
překonají všechny pasti a nástrahy a svým
důvtipem i odvahou zvítězí nad vládcem
Říše Zla. Zachrání tak nejen Pomněnku
a sebe, ale i svůj harmonický domov
starý dobrý svět, a poznají, jakou sílu má
přátelství

ANNA KARENINA

Režie: Joe Wright
Nadčasový příběh ukazuje sílu lásky,
která prochází celým srdcem, v kulisách
hýřivé a nestřídmé společnosti, jakou je
carské Rusko. Píše se rok 1874. Vitální a
krásná Anna Karenina (Keira Knightley)
má vše, o čem sní všechny její současnice
– je ženou Karenina (Jude Law), vysoce
postaveného vládního úředníka, kterému
porodila syna, a její společenské postavení v Petrohradě těžko může být vyšší.
Poté, co dostane dopis od svého záletného
bratra
Oblonského
(Matthew
Macfadyen), ve kterém ji žádá, aby mu
přijela pomoci zachránit jeho manželství s
Dolly (Kelly MacDonald), odjíždí Anna
do Moskvy. Na cestě se Anna seznámí s
hraběnkou Vronskou (Olivia Williams),
na kterou na nádraží čeká její syn, elegantní důstojník jezdectva Vronský
(Aaron Taylor-Johnson). Při seznámení
Anny a Vronského to vzájemně zajiskří
a cit se rozhoří.

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 3D

„Hobit“ sleduje cestu ústřední postavy
Bilbo Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné výpravě, jejímž cílem je znovu si
nárokovat ztracené trpasličí království
Erebor, o které hobity připravil drak
Šmak. Díky čaroději Gandalfu Šedému se
Bilbo ocitne ve společnosti třinácti trpaslíků v čele s legendárním bojovníkem
Thorinem. Jejich cesta je zavede do divočiny, přes tajemné země, kde se to hemží
zlobry a skřety, smrtelnými obřími
pavouky a kouzelníky. Ačkoli cíl jejich
cesty – Osamělá Hora - leží na východě,

Režie: Peter Jackson

musí se nejprve dostat z jeskynního systému, kde se Bilbo ztratí a narazí na někoho, kdo mu navždy změní život... na
Gluma. Tady, sám s Glumem, na břehu
podzemního jezera, skromný Bilbo Pytlík
objeví nejen hloubku lstivosti i odvahy,
která překvapí i jeho samotného, ale také
získá do svého vlastnictví Glumův prsten
„miláška“, jenž skýtá nečekané a užitečné
možnosti... Jednoduchý, zlatý prsten je
spojen s osudem celé Středozemě takovým způsobem, jaký Bilbo nemůže ani
tušit.

SEDM PSYCHOPATŮ
Scenárista Marty (Colin Farrell) se zoufale
snaží dokončit svůj nejnovější scénář, ale
chybí mu inspirace. Tu se rozhodne hledat
u svých dvou kamarádů: poněkud výstředního a většinou neza-městnaného herce
Billyho (Sam Rockwell) a silně nábožensky založeného Hanse (Christopher
Walken), který má za sebou poměrně
působivou kriminální minulost. Tihle dva
se příležitostně živí krádežemi psů, které
po vypsání odměny vrací jejich zazobaným páníčkům. Proti tomuhle výnosnému
byznysu má velké výhrady Billyho okouzlující přítelkyně Angela (Olga Kurylenko).
Její obavy se mají brzy potvrdit…
Naštěstí Billy a Hans právě jednoho čtyřnohého mazlíčka unesli. Ovšem naneštěstí tenhle pes patří psychopatickému gangsterovi Charliemu (Woody Harrelson),
který svého malého psíka nade vše zbožňuje. Charlie je nepředvídatelný,
extrémně násilnický a rozhodně nemá
potíže zabít každého, kdo má se zmizením

Režie: Martin McDonagh

jeho psa cokoliv společného. Vypadá to, že
Marty bude mít o nadměrné množství
inspirace postaráno. Ale dokáže s šíleným
Charliem v patách zůstat naživu tak dlouho, aby scénář dokončil?

NA DIVOKÉ VLNĚ

Film natočený podle životního příběhu
Jaya Moriartyho (Jonny Weston), neuvěřitelně talentovaného surfaře, jehož
styl dodnes obdivují tisíce fanoušků
divokých vln. Jeho snem bylo zdolat

Režie: Curtis Hanson, Michael Apted
Mavericks - jednu z největších mořských vln na světě. Když je Jayovi 15 let,
zjistí, že místo, kde se Mavericks objevuje, opravdu existuje a nachází se
dokonce jen několik mil od jeho domova v Santa Cruz. Podaří se mu přesvědčit místní legendu Rickyho "Frosty"
Hessona (Gerard Butler), bývalého
záchranáře a reprezentanta v plavání,
aby ho začal trénovat. Zkušený profesionál po prvních hodinách pochopí, že v
mladém klukovi se skrývá nejen dokonalý cit pro moře, ale i neskutečně
pevná vůle, která mu pomáhá zdolávat i
ty nejtěžší překážky. Mezi Jayem
a Rickym se postupně vytvoří jedinečné
přátelství a tak je spojuje nejen touha po
zdolání nezkrotné vlny. Aby Jay
dokázal pokořit Mavericks musí nejdříve absolvovat tvrdou fyzickou i psychickou přípravu a pak se může i on stát
legendou pro další generace surfařů.

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM

Kozí příběh se sýrem volně navazuje na
předchozí díl. Děj filmu se přenese ze středověké Prahy do pohádkového sýrového
království a kromě starých známých
postav se mohou diváci těšit na řadu
pohádkových bytostí a nové hlavní hrdiny
– děti Kuby a Máci - Honzíka a Zuzanku,
kteří spolu s Kozou procházejí celým
příběhem. Celkové ladění filmu je více
rodinné a pohádkové, než v předchozím
díle. V novém příběhu teď Koza namísto

Režie: Jan Tománek

pražských pověstí představí svět pohádek.
Kuba s Mácou se usadili v království, pro
jehož krále jsou sýry nad zlato. I Kuba s
Mácou se živí sýrařinou, dokud je jedné
noci neodnese čert. Jejich statečné děti,
Honzík a Zuzanka, se je proto s pomocí
Kozy vydají najít a zachránit. Pomáhat jim
budou například Dlouhý, Široký a
Bystrozraký a všichni zjistí, že cesta do
pekla může být nejen zábavná, ale může
skončit i na nečekaném místě...
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Dědeček automobil
- výpravný muzikál v režii Radka Balaše
Jevištní muzikálové ztvárnění půvabné
novely Adolfa Branalda Dědeček automobil pojednávající o počátcích automobilového sportu u nás zhlédnou v úterý 11.
prosince v 19 hodin návštěvníci prostějovského divadla.
„Režisér a choreograf představení Radek
Balaš, inspirován knihou i pozdějším filmem
Alfreda Radoka, napsal muzikál Dědeček
automobil s hudbou George Gershwina, kterou otextoval Jiří Suchý. Už tato dvě jména
jsou pojmy takřka klasické a přidáme-li k nim
Radka Balaše, který patří ke špičkám muzikálové tvorby u nás, máme záruku, že tento
titul osloví diváky bez rozdílu věku,“ uvedla
ředitelka Městského divadla v Prostějově
Alena Spurná. Výpravné muzikálové představení zahraje Těšínské divadlo Český Těšín.

Divadelní režisér a choreograf Radek Balaš
začínal s divadlem v osmi letech, proslavil se
v představení Pépé s Bolkem Polívkou v
Divadle Na provázku. Je nejen uznávaným
režisérem a dramatickým autorem s dlouhou
řadou ocenění, ale také choreografem. Soustavně spolupracuje nejen s předními českými
divadly, ale také se scénami v Rakousku,
Švýcarsku, Německu či Americe. Na svém
kontě má například muzikály Divotvorný
hrnec, Hello, Dolly!, My Fair Lady, Na tý
louce zelený, Pokrevní bratři, Sugar, Do
naha!, Šumař na střeše, Šakalí léta, Řek Zorba
a další.
„Představení uvádíme pro předplatitele skupiny B, doprodejové vstupenky jsou k dispozici,“ pozvala ředitelka diváky na jedno z nejvýpravnějších představení sezóny.
(eze)

Spirituál kvintet zazpívá v divadle
Koncert české folkové legendy čeká v pátek
7. prosince na návštěvníky Městského divadla v Prostějově. V rámci koncertního abonentního cyklu zazpívá Spirituál kvintet.
Sestava má za sebou neuvěřitelných dvaapadesát let existence.
Letos v dubnu na koncertě v pražském Kostele sv. Šimona a Judy předalo vydavatelství
Supraphon Spirituál kvintetu Zlatou desku za
4CD kompilaci Sto nejkrásnějších písní (+1) a
také jubilejní Diamantovou desku za
1.150.650 prodaných zvukových nosičů! V
květnu vydal Spirituál kvintet nové album
Čerstvý vítr.
„Z nejznámějších zpěváků, s nimiž soubor v
průběhu více než půlstoleté existence spolu-

Divadlo POINT
7. prosince v 19 hodin
HOTEL PALERMO - ŠTĚPÁN GAJDOŠ
"Všichni občas tak trochu zešílíme!"
Autorské hororové představení divadla Point
vzdávajíc poctu nejvýznamnějším dílům tohoto
žánru. Inspirováno skutečnou událostí.
Scénář: Soubor divadla Point
Hrají: Lukáš Kameníček, Jakub Hyndrich,
Monika Nevrlá, David Krchňavý, Karolína
Vejmělková, Marek Musil, Alžběta Formanová
Režie: Štěpán Gajdoš
9. prosince v 16 hodin
VELKÁ POLICEJNÍ POHÁDKA
- KAREL ČAPEK, ŠTĚPÁN GAJDOŠ
Soubor Pointík
V divadle Point se prý ukrývá dračí vejce. Zdali
je to pravda, nebo jen pověra, to se nám zatím
nepodařilo prokázat. Přesvědčit se o tom můžete na novém pohádkovém představení divadla
Point Velká policejní pohádka podle Karla
Čapka.
Hrají: Michal Pokorský, Michaela Švestková,
Aneta Daněčková a Eliška Drápalová. Režie:
Štěpán Gajdoš
MLSOTA - FERDINAND LORBEER
Soubor Pointík
Nejmladší účinkující představují klasickou frašku o lidské nenasytnosti a jejich důsledcích.
A také o tom, jak Mělnické přišlo do styku s
Labem.
Choreografie: Kateřina Vítová a Lucie Hejlová ¨
Hrají: Kateřina Vítová, Lucie Hejlová, Jan Trunečka, Lucie Zelená, Martina F. Smékalová.
Režie: Aleš Procházka

pracoval, je třeba jmenovat bratry Nedvědovy,
Karla Zicha či Irenu Budweiserovou,“ připomněla ředitelka Městského divadla v Prostějově Alena Spurná.
Kromě bezpočtu koncertů má za sebou Spirituál kvintet také některá doslova historická
vystoupení - 23. listopadu 1989 na balkoně
Melantrichu při revolučních událostech v
Praze, o rok později na Václavském náměstí si
se Spirituálem zazpívali hned dva prezidenti:
Václav Havel a George Bush starší. Pro
dalšího amerického prezidenta, Billa Clintona,
hrála skupina v Redutě v lednu 1994.
Spirituál kvintet se do Prostějova vrací po
dvouleté pauze, doprodejové vstupenky jsou k
dispozici v divadelním předprodeji.
(eze)
Olomoucká 25, Prostìjov

14. prosince v 20 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
17. prosince v 19 hodin - Městské divadlo
VÁNOČNÍ SEN
Představí se pěvecký sbor Múzy, taneční seskupení
Hallo Kitties a soubor Divadla Point
Uvedeme novou hru Hotel Palermo – hororový
příběh podle oblíbené dětské hry Městečko Palermo. Hrají: Lukáš Kameníček, Jakub Hyndrich,
Monika Nevrlá, David Krchňavý, Karolína Vejmělková, Marek Musil, Alžběta Formanová. Režie:
Štěpán Gajdoš
Aby se z Vánočního snu nestala noční můra, budou
vás vtipnými glosami provádět Miroslav Ondra,
Vítězslav Lužný a další.
21. prosince 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
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:
akce na pomoc zvířatům
MIKULÁŠSKÁ SBÍRKA PRO JEŽKY
KDY: každé úterý a čtvrtek do 18.12.
v 8 až 11 a 13 až 16 hod.
KDE: Ekocentrum Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Začíná zima a ve Stanici pro handicapované živočichy v Němčicích nad Hanou
každým dnem přibývají další a další ježci,
kteří by vzhledem ke své hmotnosti a velikosti zimu ve volné přírodě nepřežili.
Pokud ani vám není lhostejný osud ježků
a rádi byste stanici s ježky vypomohli,
můžete ježkům donést „nadílku do punčochy“. Do úterý 18.12. se koná Mikulášská
sbírka pro ježky. Nadílku můžete donést
do Ekocentra Iris v Prostějově každé úterý
a čtvrtek 8 až 11 a 13 až 16 hod. O předání
do stanice se postaráme.
Vhodná nadílka: masová kočičí konzerva
či granule, piškoty.
tvořivá dílna
KERAMIKA
KDY: pondělí 3. prosince,
od 16:00 do 18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100
Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.
akce na pomoc zvířatům
DOBROU NOC JEŽKU
KDY: pátek 7. prosince
od 15:30 do 17:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Benefiční akce – beseda o ježcích, jejich
životě a zimním spánku. Povídání bude
doplněno ukázkou živých ježků – dozvíte
se, jak ježek dělá klubíčko, kolik má bodlinek, jestli má ocásek a jaký má zrak.
Společně zjistíme hmotnost ježků,
podíváme se do ježčího kalendáře a
dozvíme se, jestli by tito ježci v přírodě

přežili zimu. Besedou nás bude provázet
vedoucí Stanice pro handicapované živočichy v Němčicích nad Hanou.
Vstupné (kočičí masová konzerva nebo
15 Kč) bude věnováno na podporu ježků
ve stanici.
Pokud se nemůžete akce zúčastnit, ale
rádi byste na ježky přispěli, můžete nadílku donést do Ekocentra Iris, a to každé
úterý a čtvrtek 8-11 a 13-16 hod. O předání do Stanice se postaráme.
tvořivá dílna
KERAMIKA
KDY: pondělí 17. prosince,
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
TĚŠÍME SE NA VÁNOCE
Kdy: úterý 18. 12. a středa 19. 12.
od 8:30 do 12:30
Kde: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Povídání o původu a symbolech Vánoc.
Ukázka tradičních českých vánočních
lidových zvyků - např. věštění budoucnosti z hrníčků, lití olova nebo zdobení
voňavých vánočních perníčků.
Program je vždy pro jednu třídu a trvá 60
minut. Cena 20 Kč za žáka.
Nutno se předem přihlásit na adrese
iris@iris.cz nebo telefonicky 582 338 278.

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

Natáčení dokumentu o spolku Historia pokračuje:
tentokrát se představil Kloboukový klub

V minulém článku jsme Vás seznámili s
probíhajícím natáčením filmu nejen o
Divadelním spolku Historia. Dnes se na
natáčení podíváme z jiného úhlu pohledu.
Bylo horké červnové odpoledne a členové
Kloboukového klubu se začali scházet v
prostorách kavárny Národního domu.
Proč? Aby účinkovali na natáčení dokumentu, který zachycuje činnost Divadelního spolku Historia.
„Natáčení jsme uskutečnili na základě
požadavku štábu, který chtěl zachytit pra-

videlné setkání Kloboukového klubu,
který byl založen Divadelním spolkem
Historia,“ vysvětlila Eva Suchánková.
Natáčecí atmosféru zpříjemnila svým
vystoupení kapela Fidle-didee, která se
takto stala jedním ze sponzorů filmu.
Kloboukový klub byl založen na jaře roku
2008, za tu dobu si získal počet členů
odpovídající kapacitě Kavárny Národního
domu, jak můžete vidět na přiložených
fotografiích.
Jakub Čech
sekretář Kloboukového klubu
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POZVÁNKA
na tradiční předvánoční setkání
XII. ročník prezentační a prodejní
výstavy
TAK TO VIDÍM JÁ
konané za podpory senátorky PS ČR,
paní Boženy Sekaninové
která se uskuteční ve středu
12. prosince 2012 od 15.00 hodin
v restauraci U tří bříz, Dolní ul. č. 2,
v Prostějově
Návštěvníci si budou moci vybrat
z velkého množství výrobků - originální vánoční dekorace, svíčky, vánoční
ozdoby, ručně vyráběná mýdla, drobné
keramické předměty, originální šperky
a řadu dalších. Jejich zakoupením
současně podpoříte další činnost denního stacionáře.
Přijměte toto pozvání i jako poděkování
za projevovanou přízeň, spoluúčast a
podporu, díky které se nám daří zabezpečovat každodenní provoz zařízení.
Za uživatele denního stacionáře,
členy výboru a pracovníky OS
LIPKA srdečně zve Mgr. Renata
Čekalová - předsedkyně OS Lipka
Akce je konána za podpory Ministerstva kultury ČR a Středomoravské nemocniční a.s. Prostějov

Adventní zastavení

Tradičně se první adventní neděli setkáváme s žáky a učiteli Základní umělecké školy
Vladimíra Ambrose v komponovaném programu s vánoční tématikou.
Nejinak tomu bude i letos. Již 2. prosince 2012 v 17.00 hodin se rozsvítí první svíce na
adventním věnci v sále Městského divadla v Prostějově.
Tentokrát je na adventní zastavení připraven program na téma
„Vánoce ve světě“ . Jistě bude zajímavé zjistit jak se slaví Vánoce v různých koutech světa.
Jaké tradice se udržují, jaké melodie můžeme slyšet v tomto období apod.
Každoročně se těšíme velkému počtu návštěvníků, proto doufáme, že si v předvánočním
čase najdete volnou chvíli a přijdete si připomenout vánoční zvyky.
-zuš-

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

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991
Hlavní budova muzea,
nám. T.G. Masaryka 2

MUZEJNÍ NOC
6. prosince v 19 hodin
Koncert Jaroslava Hutky
Dvouhodinové vystoupení populárního písVÝSTAVY
do 3. února 2013
ničkáře, ve kterém zazní známé skladby i
Jan Preisler – malíř melancholické touhy nový program, který prostějovští příznivci
Retrospektivní výstava malíře, grafika neměli možnost v našem městě dosud slyšet.
a ilustrátora, který je svou tvorbou Vstupné 100 Kč
s Prostějovem velmi významně spjat. RozŠpalíček, Uprkova 18
sáhlá kolekce obrazů bude návštěvníkům
představena zápůjčkami z mnoha českých do 13. ledna 2013
muzeí a galerií. Výstavou Jana Preislera Stopy Járy Cimrmana
pokračuje Muzeum Prostějovska v cyklu Největší Čech Jára Cimrman již 43 let figurupředstavování vynikajících osobností je v projevech české kultury. Nyní se opět po
osmi letech mohou návštěvníci vydat v Muzeu
českého výtvarného umění.
Prostějovska v Prostějově po jeho stopách na
výstavě, která navazuje na předchozí výstavu
do 3. února 2013
„Jára Cimrman – světoběžník a vynálezce
Kočárek v průběhu staletí
Bohatá kolekce historických kočárků, ve a seznámit se jak s historií Divadla Járy Cimrkterých se vozily děti, panenky a medvídci, mana, tak s genialitou tohoto českého velize soukromé sbírky Miroslavy Pecháčkové. kána. Obě výstavy realizuje Agentura ECHO.

Nová dobrovolnice z Arménie už působí
v ICM Prostějov
Od 12. listopadu pracuje v ICM jako dobrovolnice Lina Avetisyan z Arménie.
V Prostějově bude působit až do konce
srpna 2013, a to v rámci Evropské dobrovolné služby. Ve spolupráci s ICM Prostějov
nabídne Lina řadu zajímavých akcí pro
veřejnost i pro střední školy na Prostějovsku: např. Ruskou konverzaci pro veřejnost,
besedy a semináře SYTYKIA či HYHO
nebo fotografický kurz. Chcete-li se o Lině
dozvědět víc, podívejte se na
www.icmprostejov.cz nebo přijďte přímo
do ICM Prostějov, Komenského 17.
Vánoce v ICM
V době vánočních prázdnin, tj. od 21. prosince 2012 až do 2. ledna 2013 bude ICM Prostějov zavřené. Přejeme všem našim návštěvníkům a příznivcům krásné prožití vánočních
svátků a úspěšný vstup do Nového roku!
Akce plánované na prosinec
Bezplatné konverzace pro veřejnost
Anglická konverzace pro začátečníky
probíhá každé úterý od 17.00 do 18.00 hod.
a anglická konverzace pro pokročilé probíhá každé pondělí od 17.00 do 18.00 hod.
Od konce listopadu je také možné navštěvovat ruskou konverzaci pro veřejnost. Bezplatné konverzace pro veřejnost vede
Oksana Kulakovska, dobrovolnice
z Ukrajiny, a Lina Avetisyan, dobrovolnice
z Arménie. Zájemci, kteří by si rádi procvičili jazyk formou her a diskusí, se mohou

hlásit na e-mailu info@icmprostejov.cz.
Více informací o termínech najdete na
www.icmprostejov.cz.
Den otevřených dveří ICM a den internetu zdarma
Jako každoročně, tak i letos vás ICM zve na
Den otevřených dveří a s ním spojený den
internetu zdarma, který se koná v úterý 11.
prosince, a to u příležitosti Mezinárodního
dne hor (11. prosince). Přijít můžete v době
od 14.00 do 18.00 hod. Připravena bude pro
vás také tematická nástěnka.
Co skrývá web ICM
Od pondělí 19. listopadu 2012 můžete opět
soutěžit s ICM Prostějov v internetové
soutěži s názvem „Co skrývá web ICM“.
Soutěž je vyhlášena ve spolupráci
s EUROPE DIRECT Olomouc a zapojit se
do ní můžete kdykoli od 19. listopadu do
17. prosince 2012. Soutěž bude mít 4
týdenní soutěžní kola. Více k soutěži najdete na našem webu www.icmprostejov.cz.
Fotografický kurz
Máte foťák, ale vaše fotky jsou spíše
výsledkem šťastné náhody či automatu? A
chcete se naučit fotit? Využijte tedy možnost
naučit se fotit spolu s Linou, a přihlaste se
do fotografického kurzu, pořádaného ICM
Prostějov. Podmínkou účasti v kurzu je alespoň základní znalost angličtiny. Zájemci
se
mohou
hlásit
na
e-mailu
info@icmprostejov.cz. Více informací
najdete
také
na
našem
webu
www.icmprostejov.cz.
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci prosinci
6. 12. V 18.00 HODIN PŘEDNÁŠKA
„SLUNCE A POČASÍ“
Jak souvisí počasí na
Slunci a na Zemi? Jak je
možné, že když je Slunce
samá skvrna, je u nás tepleji? Co s tím má společného kosmické záření a sluneční vítr? Přednáší: Prof.
RNDr. Zdeněk Mikulášek,
CSc. (*1947), vysokoškolský učitel - Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity,
Kotlářská 2, 611 37 Brno, telefon: 549 495 880, email: mikulas@icsmunicz. Část oblasti vědecko-výzkumné činnosti: Výzkum chemicky pekuliárních
hvězd; Výzkum proměnných hvězd; Studium optických vlastností zemské atmosféry - astroklima;
Didaktika výuky astrofyziky a astronomie; Klarinetista
a umělecký vedoucí souboru "Komorní dechová harmonie Brno" (od 1994). Vstupné 20 Kč.
3. - 9. 12. ASTRONOMICKÝ TÝDEN s přednáškou
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena:
- ve středu od 15.30 hodin, kdy bude nabízena
pohádka pro děti
- každé odpoledne od 14.00 hodin na pozorování Slunce, nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha

- v pondělí, úterý, středu, pátek a sobotu od 17.00 hodin na
Tourfilm
- každý večer v 18.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy (neplatí 6. 12. - večerní přednáška), ve
středu také od 17.30 do 18.30 hodin, nutnou podmínkou
pro konání pozorování je bezmračná obloha
- v neděli od 15.00 hodin na soutěž pro děti.
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
- pozorování slunce se konají každé pracovní pondělí
čtvrtek i o celém ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 14.00
do 15.00 hodin (neplatí 27. a 31. 12.). 21. 12. ve 12.11
hodin přestupuje Slunce ze znamení Střelce do znamení
Kozoroha, začátek astronomické zimy, zimní slunovrat.
- večerní a noční pozorování hvězdné oblohy dalekohledy
se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 6., 27.
a 31. 12.) od 18.30 do 19.30 hodin a také každou pracovní středu od 17. 30 do 18. 30 hodin.
Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední
návštěvníci vstup 30 minut před koncem otevírací doby.
Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné 30 Kč.
JAK VOJENSKÝ BUBENÍČEK ZACHRÁNIL
SVĚT
Každou prosincovou pracovní středu v 15.30 hodin. Malý
Matěj nechce válku, ale sám proti bojovnému králi nic
nezmůže. Kdo mu přijde na pomoc? Král Mars se dostane na
oblohu a jako planeta i se svými měsíci musí neustále obíhat
okolo Slunce. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné 30 Kč.

tel.: 582 344 130
9. 12. V 15. 00 HODIN NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU
SOUTĚŽÍ 2012/13 „SLUNEČNÍ SOUSTAVA“
- SOUSEDÉ ZEMĚ
Soutěži bude předcházet povídání o Měsíci, Venuši a Marsu,
Zemi nejbližších vesmírných tělesech. Vstupné 10 Kč.
Rodinné vstupné 30 Kč.
XXI. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro děti ve věku 5 až 11 let. Schází se každou pracovní
středu v 16.30 hodin. Obsahem prosincových schůzek bude
seznámení se zimními souhvězdími. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.
XLII. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Členové klubu se sejdou 8. 12. v 18.00 hodin, 1. a 15. 12.
v 16.30 hodin v přednáškovém sále hvězdárny. Podrobný rozpis obsahů setkávání obdrží každý člen při první návštěvě
klubu. Obsah bude upravován dle přání samotných členů.
Klub stále přijímá nové členy.
VÝSTAVY
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU, OD SPUTNIKU PO
RAKETOPLÁN, Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE, VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné 10 Kč. První dvě
jmenované výstavy také zdarma zapůjčujeme!
Změna programu vyhrazena.

ASTRONOMICKÁ ZIMA ZAČNE 21. PROSINCE

Měsíc prosinec je v pořadí dvanáctý a
poslední v roce, zatímco ve starořímském kalendáři byl měsícem devátým december. Tento název také známe z
většiny evropských jazyků. Český název
prosinec patrně souvisí se slovem „prosinět“ (prosvítat). Prosincové dny jsou
totiž často šedivé, zvláště v závěru
měsíce, kdy Slunce prosvítá mlžným
ovzduším a z celého roku svítí nejmenším jasem. Měsíc prosinec má mezi
ostatními zvláštní postavení – je
měsícem slunovratu a slaví se v něm nejkrásnější svátky v roce Vánoce. Ty jsou
spojeny se štědrostí i láskou mezi lidmi.
Slunce se z celého roku sklání i v poledne nejníže k jižnímu obzoru, aby se pak
začalo vracet a postupně probouzelo v
našich zeměpisných šířkách nový život.
Slunce letos vstoupí do znamení
Kozoroha 21. 12. v 12:11 hodin. Je to
začátek astronomické zimy, tzv. zimní
slunovrat. V den slunovratu prožijeme
krátký, asi osm hodin trvající, den a noc
bude trvat zhruba 16 hodin. Toho dne
bude Slunce zářit kolmo na obratník
Kozoroha.

Letošní prosincový Měsíc se ukáže ve čtyřech fázích: poslední čtvrť 6. 12. v 13:31
hodin, nov 13. 12. v 9:41 hodin, první
čtvrť 20. 12. v 6:18 hodin a úplněk 28. 12.
v 11:20 hodin. Nejblíže Zemi bude v prosinci Měsíc 13. 12., a to ve vzdálenosti 357
071 kilometrů, nejdále 25. 12. ve vzdálenosti 406 117 km. A jak to bude s Měsícem

konkrétně na Štědrý den a na Silvestra
2012? 24. prosince Měsíc vyjde v 13:26
hodin a zapadně 25. prosince nad ránem,
konkrétně v 04:10 hodin. A 31. prosince
Měsíc vyjde v 19:42 hodin, nejvýše na
obloze bude po novoroční půlnoci a zapadne až na Nový rok dopoledne.
Z těch planet viditelných pouhým okem

ozdobí prosincové noci v závěru roku
největší planety Jupiter a nízko na ranní
obloze i Saturn. Mimochodem 26. prosince nastane v 03:00 hodiny konjunkce (viz
obrázek i ilustrační foto) Měsíce a Jupitera,
u kterého i pouhým domácím dalekohledem spatříte jeho čtyři největší měsíce.
Krásné vánoce a šťastný rok 2013. -jp-
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MC Cipísek
- komunitní centrum pro rodinu

Vítání dne 25. října 2012 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně
uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví
občánci města Prostějova:

Amélie Vlková
Matěj Baláš
Mikuláš Skulník
Marek Mudrola
Patrik Mašek
Aneta Kratochvílová
Vojtěch Beránek
Marie Beránková
Denis Veljkovič
Marek Grepl
Charlotte Milde
Dominik Růžička
Lucie Vančurová

Marek Mateo Vrba
Julie Komínková
Štěpán Nečacký
Natálie Rybková
Petr Čech
Alžběta Migotová
David Franc
Dobromila Maurerová
Eliška Zápařková
Petr Kočí
Milan Gábor
Tomáš Smejkal

Dne 1. listopadu 2012 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně
uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví
občánci města Prostějova:

Jakub Matejovič
Melissa Bittnerová
Jonáš Přikryl
Natálie Křišťanová
Hana Pelikánová
Adam Marák
Michal Brandejský
Natálie Kiršbaumová
Miroslav Ševčík
Matěj Tempír
Marek Novák
Michal Rolný
Josefina Pospíšilová
Vilém Vichorec
Wendy Přikrylová
Jakub Pavlovský
Elena Frömlová
Natálie Trnečková
Dominik Losa
Vanessa Schnaubertová
Valentina Šimková
Izabela Špringerová
Ella Zemánková
Jakub Křížek
Jan Bednář
Ladislav Kadlčík
Dne 15. listopadu 2012 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně
uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví
občánci města Prostějova:
Viktorie Koutná
Vít Kovář
Tobiáš Cydlík
Vojtěch Navrátil
Natálie Bencová
Tereza Čechovská
Denis Pavlásek
Viktorie Alánová
Petr Glacner
Nela Jašková
Tomáš Stýblo
Lukáš Trnečka
Viktorie Spáčilová
Alexandra Blahová

Magdaléna Bernatíková
Milan Semerád
Denis Ševčík
Natálie Horáková
Vendelín Vašíček
Nela Buchtová
Eliška Čopáková
Julie Hanko
Eliška Pospíšilová
Tereza Všetičková
Natálie Tomaníková
Robin Zdobina
Matyáš Fréhar

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

Prosinec na téma Adventní těšení, zvyky a tradice
Na všechny programy MC Cipísek je potřeba se z kapacitních důvodů
přihlásit předem
Mikulášská nadílka
úterý 4. 12. dopoledne v přednáškovém sále Národního domu pro předem nahlášené
V tento den neprobíhá běžný program v MC Cipísek.
Indiánská poselství- zastavení s indiánskou moudrostí
beseda se Zbyňkem Zibby Ellerem, který prožil řadu let mezi kanadskými indiány
v pondělí 3. 12. v 18.00 hodin
Malování na hedvábí - kreativní večer pro dospělé
Šátky, šály, obrázky- vyrobte si hedvábné dárečky pod stromeček.
Kreativní večer pro pokročilé i úplné začátečníky.
středa 12. 12. od 18.00 hodin
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče s dětmi do 5 let
vždy v pondělí a ve středu 15.00 až 17.00 - Na tyto herny není potřeba se hlásit předem.
Odpolední herny probíhají do 12. 12., poté zase až v lednu.
Vánoce s Cipískem
ve všech programech MC Cipísek- 30. 11. - 13. 12.
Připravujeme se na Vánoce - společné strojení stromečku v MC,
adventní tvoření, vánoční zvyky.
Zápis na volná místa do programů na období leden-březen
pondělí 17. 12. a úterý 18. 12. 8.30 - 12.00
(zápisy pro ty, kteří do MC nechodili v podzimním cyklu)
Pošta Ježíškovi - vypouštění balonků Ježíškovi
pátek 14. 12. v 15.00 na Pernštýnském náměstí
Tato akce pro veřejnost je součástí celostátní akce Český Ježíšek
a pořádá ji Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci s MC Cipísek.
14.12. je MC uzavřeno kvůli vzdělávacímu semináři zaměstanců.
od 19.12. probíhají sanitární dny
Připravujeme v novém roce:
pravidelné programy pro rodiče s dětmi, individuální psychologické
i právní poradenství, kreativní večery pro dospělé, základní i pokračovací
kurzy efektivního rodičovství, besedy pro sólo rodiče, mimiklub
jednorázové programy pro celé rodiny a další tradiční i nové aktivity
Termíny, přihlášky a bližší informace v MC nebo na www.mcprostejov.cz
www.facebook.com/cipisekprostejov, e-mail: mcprostejov@centrum.cz
MC Cipísek-komunitní centrum pro rodinu přeje všem krásné Vánoce a šťastné vykročení
do nového roku 2013. Děkujeme Statutárnímu městu Prostějov za podporu a všem návštěvníkům MC Cipísek za přízeň i aktivní účast v programech pro rodiny s dětmi.

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.

TJ SOKOL I, sokolovna, Skálovo náměstí 4,
loutkařský odbor hraje pro děti
loutkové představení

ČERTI NA HRADĚ
Dne: 2.12.2012 a 9.12.2012
vždy od 14.30 hodin
Vstupné: 20 Kč
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ŽIVÝ BETLÉM

Zveme na výroční 10. Živý Betlém do Rajské zahrady
při kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově.
Je připraveno živé ztvárnění biblického příběhu,
jakož i malé pohoštění, a účast přislíbil i živý oslík z Olomouce.
Začátek bude v sobotu 22.12.2012 ve 14.30 hod.
za laskavé finanční podpory města Prostějova.
Za organizátory srdečně zve Jndřich Miklas
a Občanské sdružení Caritas Christi urget nos
Křesťanské maňáskové divadlo „Za jeden provaz“
srdečně zve malé i velké na představení:

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOCE
Hraje se ve středu 12. prosince v 16:30 hod.
v prostorách Církve bratrské Šárka 10a (za školkou), Prostějov
Vstupné dobrovolné
Již tradičně si dovolujeme pozvat na akci
v neděli 2. prosince 2012,
kdy bude v kostele sv. Cyrila a sv. Metoděje
na Brněnské ulici v Prostějově
v 9 hodin mše svatá a po ní navštíví náš chrám
svatý Mikuláš se svým andělským doprovodem.
Všichni jsou srdečně zváni, jak děti, tak dospělí,
svatý Mikuláš nás spravedlivě podělí…
Za farní společenství u „Cyrilka“
zve Zuzana Bartošová
Nadílka sv. Mikuláše a doprovodem bude i v kostele sv Petra
a sv. Pavla také 2. prosince 2012 pod ranní mši svaté,
která bude v 9 hodin.
Srdečně zve za farní společenství Stanislav Havlíček

ADVENTNÍ KONCERT
sobota 8. prosince 2012 v 18 hodin
chrám Povýšení sv. Kříže v Prostějově
varhany: O n d ř e j M u c h a

Koncert pořádá KDU-ČSL Prostějov ve spolupráci
s farností Povýšení sv. Kříže,
Vstupné je dobrovolné,
výtěžek bude věnován na Charitu Prostějov
Sociálně aktivizační služby pro seniory
Tetín 1, 796 01 Prostějov,
telefon: 582 360 295
nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ

4. 12. 2012
14.00
Vánoční dekorace
Kouzla s pedigovými koulemi
Zora Dostálová
11. 12. 2012
14.00
Vánoce
Povídání jako vloni
Hana Vybíhalová
Všem našim příznivcům přejeme klidné a radostné prožití
Vánočních svátků a těšíme se na setkání v roce 2013.
Všechny přednášky AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční
v prostorách OS LIPKA, Tetín 1, II. patro.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Blahopřejeme
V měsíci listopadu oslavili svá jubilea tito
občané města a příměstských částí

70
75
80
85
90
91
92
93
97

Zdenka Bilčáková, Vladimír Heinisch, Karel
Kůrka, Jaroslav Sedlák, František Žilka, Karel Pollak, Božena Macíková, Miloše Petrášová, František Vánský, Jitka Dušková, Václav Beníšek, Miroslav Luběnka, Marie Morcinková, Josef Melichar
Josef Janeček, Josef Koutný, Miluše Horáková,
Eva Papoušková, Vladimír Studený, Zdeněk
Procházka, Svatik Ryvola, Alžběta Marková,
Marie Vránová, Josef Franc, Irena Galářová,
Bohuslav Dušek, Marie Hotová, Marie Kyselová
Eleonora Doláková, Milada Humpová, Zdeňka
Pospíšilová, Stanislav Hrubý, Jindřiška Matušková,
Miroslav Tesař, Zdeněk Pospíšil, Věra Václavíčková, Marie Zemanová, Zdeněk Pittner
Zdeňka Hanáková, Miloš Kubalčík, Bohuslava
Hornová, Vlasta Knolová, Zdeněk Kubalčík, Helena Uhrová, Milada Švabinská, Josef Gbelec,
Miloslava Vrubelová
Aloisie Wolfová, Jaroslav Ježek, Zdeňka Vykydalová, Leopold Puller, Josef Bílý, Františka Marková,
Marie Truksová, Růžena Lužná, Vlasta Slouková
Zdeňka Soldánová, Libiše Mazalová
Leokádie Hrbatová, Jaroslav Látal, Růžena
Motalová, Miroslava Jeřábková, František Mazura, Květoslava Zatloukalová, Jiřina Dedková
Vlasta Vaňková, Věra Vodičková
Božena Šindýlková

Přehled vánočních bohoslužeb církví v Prostějově:

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

Církev československá husitská, Demelova 1
24. 12. 2012 ve 23.00 (půlnoční), 25. 12. 2012 v 10.00 hodin a 31. 12. 2012 v 16.00 hodin.
Církev českobratrská evangelická, Kollárova 6
25. 12. 2012 v 10.00 hodin, 26. 12. 2012 v 10.00 hodin, 31. 12. 2012 v 18.00 hodin.

POZVÁNKA

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prostějově
zve všechny příznivce duchovní hudby na koncert

Vánočních písní a skladeb
který se koná dne 16.12.2012 v 18,00 hod. v modlitebně
sboru, U kalicha 1, Prostějov,
na programu jsou známé vánoční písně a skladby J.J Ryby,
účinkuje smíšený pěvecký sbor EXAUDI a jeho solisté
za doprovodu komorního souboru
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Staňte se článkem nejdelšího vánočního
řetězu ve městě - podruhé
Ať už do knihovny chodíte nebo ne, v
průběhu celého adventu máte možnost
připojit zde svůj kousek papírového řetězu k ostatním. Ale co víc! Když budete
chtít, můžete na svůj kroužek napsat
spoustu věcí...
Svá tajná i veřejná přání, vzkazy Ježíškovi,
pozdravy přátelům, nebo skromnější třeba
jen své jméno. Napište na řetěz něco svým
známým a nechejte je váš vzkaz najít.
Bude váš vzkaz dlouhý nebo máte přání
hned několik? Tak přidejte další článek. A

i když na Ježíška nevěříte, můžete si přijít
prostě jen počíst. Veškerý potřebný materiál budete mít k ruce. Řetěz vážeme v knihovně pro děti (Vápenice 9) i v půjčovně
pro dospělé (za zámkem). Jak bude řetěz
dlouhý záleží na Vás. Navážeme na loňských 24 metrů a obepneme knihovnu?
Tipněte si, kolik bude mít letos článků.
Vloni zvítězil tip 527. Kdo bude nejblíže,
vyhraje luxusní poznámkový blok v renesanční imitaci.
Tipujte na adrese www.knihovnapv.cz/retez.

Web a katalog knihovny v novém
S některými dárky se nám na Vánoce
čekat prostě nechce. První z nich si rozbalte na známé adrese www.knihovnapv.cz.
Je jím nový web. Je malý, je jednoduchý,
ale je náš. Doufáme, že v něm vždy najdete vše, co budete hledat. Pokud ne, napište
nám to. Celý web a veškeré nástroje, se
kterými se na něm setkáte, má každý z nás
možnost využívat zdarma. Chtěli jsem tak
ušetřit (třeba na nové knížky pro vás), ale
zároveň vám také ukázat, co všechno si
můžete sami pro své potřeby zařídit zcela
bez nákladů.
Ke druhému dárku se dostanete buď z hlavní
stránky webu, nebo jej můžete odhalit přímo
za odkazem www.knihovnapv.cz/katalog.

o nových šatů jsme oblékli i náš on-line katalog. Uživatelské přihlašování i vyhledávání
knih funguje stejně, dokonce lépe. Pokud
byste měli při jeho obsluze jakékoliv
potíže, obraťte se na nás, ať už osobně,
telefonem nebo třeba přes Facebook.
Pomůžeme, poradíme. Doufáme, že hledání v novém katalogu pro vás bude jednodušší a příjemnější. Jestli ne, řekněte
nám to, třeba spolu vymyslíme vylepšení.
Pokud si na nový vzhled z jakéhokoliv
důvodu nebudete chtít zvykat, můžete
stále používat katalog takový, jaký jej
znáte z dřívějška. Na uvedené adrese,
stejně jako na počítačích v knihovně si
vždy budete moci mezi oběma vybrat.

Chci, aby v knihovně...
Když je ten čas dárků a přání, rádi bychom od vás slyšeli, co byste v knihovně měli rádi
nového, lepšího či jinak. Zkuste si dle vaší libosti doplnit větu „Chci, aby v knihovně…“
Jestli jste spokojení s tím, jaká je, odvažte se a popusťte uzdu fantazii. Skluzavku třeba
nemáme. ;-) Jak často se vás někdo ptá na to, co byste si přáli? Využijte toho. Můžete to
napsat přímo v knihovně na anketní lístečky, na náš facebook, nebo na adrese
www.knihovnapv.cz/chciaby.

Fotograf Pavel Vácha v knihovně
Pavel Vácha vystudoval jako jeden z prvních výtvarnou fotografii na pražské
FAMU. Absolvoval v roce 1968 a od té
doby se věnuje fotografii jako volný
výtvarník. Série portrétů spisovatelů
Tváře literatury původně vznikaly na
objednávku výtvarné redakce nakladatelství Československý spisovatel.
Výstava těchto portrétů byla zahájena v
Malé galerii ČS na podzim roku 1969. Řada
portrétovaných spisovatelů se v tu dobu
však ocitala na černé listině, a na výstavě se
tak paradoxně sešlo několik fotografií spi-

sovatelů, kteří oficiálně přestávali existovat.
Po třech dnech výstava musela být zlikvidována. Fotografie zůstaly v autorově archivu a postupem času přibývaly a přibývají
další. Na výstavě se můžete podívat na
kdysi mladé tváře dnešních klasiků, i na
současnou nejmladší spisovatelskou generaci. K vidění bude do 18. ledna. Ještě
zajímavější však může být povídání Pavla
Váchy o vzniku fotografií a o potrétovaných osobnostech. Přijdťe do knihovny na
jeho besedu spojenou s vernisáží výstavy
- 5. prosince v 17 hodin.

Upozornění
V prosinci se nebude konat pravidelná Poradna pro spotřebitele. Se svými problémy se na pracovnice olomoucké pobočky Sdružení obrany spotřebitelů můžete
obrátit opět první čtvrtek v lednu - tedy 3. ledna 2013 od 15.00 do 17.00 hodin.

K dostání ve vašich trafikách
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Prostějovský Scholaris 2012 aneb Burza škol
Celkem padesát školských subjektů
se sešlo minulou středu 7. listopadu
v prostějovském Společenském domě
na akci Scholaris 2012. Pro deváťáky
základních škol nabízely své studijní
obory střední školy, učiliště a školská
zařízení prostějovského regionu a blízkého okolí.
Celou akci zahájil za organizátora,
kterým je již tradičně Scholaservis
Prostějov Miloš Forst, za Olomoucký
kraj všechny pozdravil Pavel Sekanina,
končící náměstek hejtmana pro školství
a za Statutární město Prostějov obě
náměstkyně primátora Ivana Hemerková a Alena Rašková a vedoucí odboru
školství Říha.
Nabídka škol byla široká a bylo z čeho
vybírat. Potencionální zájemci byli vybaveni již dopředu inzeráty z místního
tisku a tak mnoho z nich již zamířilo
cíleně ke konkrétním stánkům škol.
Ti nerozhodnutí mohli pohovořit jak
s pedagogy, tak i se středoškolskými
studenty, kteří své učitele na stáncích
doprovázeli.
Jak kdo byl s náborem úspěšný, se
samozřejmě ukáže až při uzávěrce
přihlášek v březnu 2013, ale už teď
je jasné, že boj o žáka přituhuje a tak
se snad nevytratí v tomto soupeření
lidská slušnost a prostor nedostanou
nekalé praktiky, které bohužel nejsou
v tomto státě poslední dobou ojedinělé.
-mm-

„Dodržovat striktní bezlepkovou dietu je nutné z důvodu zamezení
závažným, život ohrožujícím zdravotním komplikacím.“
Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring již 14. rokem sdružuje nemocné děti a dospělé, kterým byla sdělena
diagnosa celiakie nebo Duhringova dermatitida. Na tuto nemoc bohužel neexistuje lék. Těmto lidem nezbývá, než vzít dietu
jako součást svého životního stylu, který je
nejlepším předpokladem dobré prognózy
onemocnění celiakií. Bezlepkové mouky
a potraviny jsou ovšem výrazně dražší a to
10 – 15x, než potraviny obsahující lepek.
Z výše uvedeného vyplývá, že tak jako u
jiných onemocnění, tak i v tomto případě,
je velice důležitá informovanost a komunikace. Čím více se o nemoci dozví, tím lépe
s ní mohou v běžném životě bojovat.

Důležité informace a rady získávají
rodiče dětí a dospělí na pravidelných
pátečních schůzkách v kanceláři na
Kostelecké ul. č. 17 v Prostějově a
také na tel. čísle: 777 140 734. Mimo
jiné se dozví také o výskytu lepku
v potravinách, v nichž by jste jej nečekali a též důrazně upozorňujeme
na vážná zdravotní rizika v případě
nedodržování diety. Na těchto schůzkách vznikají nová přátelství a hlavně
pocit, že na své cestě za zdravím nezůstali sami.
Tento Projekt byl realizován za
finanční spoluúčasti Statutárního
města Prostějova. Tímto děkujeme za
podporu naší činnosti.

Oblastní spolek ČČK Prostějov
Daruj krev s Oblastním
spolkem ČČK Prostějov
Zveme Vás na akci – Daruj krev s Oblastním spolkem ČČK Prostějov dne 11.
prosince 2012 ( úterý ) v 7 hod. Sraz na
transfuzním oddělení Nemocnice Prostějov, Mathonova ulice ( přední budova,
2. patro ).
Akce je pro prvodárce nebo ty, kteří
chtějí darovat krev, ale nemají potřebné
informace nebo nechtějí jít sami.
Po celou dobu odběru Vás budeme
doprovázet a o všem informovat.
Kdo může darovat krev ?
občan ČR starší 18 let s dobrým zdravotním stavem.

Co vzít s sebou?
občanský průkaz, kartičku zdravotní
pojišťovny
Výhody darování krve ?
• daruji krev, jsem zdravý !!
• v den odběru nárok na pracovní
volno
• při pravidelném darování krve příspěvek od zdravotní pojišťovny
Těším se na setkání s Vámi.
Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu Oblastního spolku
ČČK Prostějov
Milíčova 3
e-mail : prostejov@cervenykriz.eu
www.cervenykrizprostejov.cz

Kurzy bezlepkového pečení a v rámci
Projektu Zdravé město Prostějov.
Základní ideou naší činnosti je usnadnění života takto postižených, poskytnutí
prostoru pro sdílení osobních zkušeností
a praktické ukázky přípravy bezlepkového pečiva podle již osvědčených receptů.
Poslední pátek v měsíci říjnu a následně
každý pátek v listopadu proběhl v kuchyňce
ZŠ Melantrichova kurs bezlepkového pečení,
který měl velmi příznivý ohlas. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že tyto praktické
ukázky velmi postrádali, zvláště v začátcích
bezlepkového pečení. Upekli jsme bezlepkový chléb, žemle, houskový knedlík, pizzu,
piškot, koláčky, francouzský dort, čokoládové muffiny a také linecké a vánoční perníčky.
INZERCE

A novinku – pro alergiky na vejce,
máslo a bílkovinu kravského mléka: výborné čokoládové kostky s mandlí (bez
vajec, bez mléka, bez másla a přesto velmi chutné!).
Tento kurs byl realizován v rámci
Projektu Zdravé město Prostějov za
finanční spoluúčasti
Statutárního
města Prostějova. Touto cestou zároveň děkujeme Statutárnímu městu
Prostějovu za podporu. Poděkování
patří také řediteli ZŠ a MŠ Melantrichova Mgr. Romanu Pazderovi za
vstřícný přístup. Těšíme se, že v příštím roce budeme moci tuto úspěšnou
akci zopakovat. Ještě jednou děkujeme.
-lb-
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Svaz letců Prostějov - co máme letos na svědomí
Začneme u modelářů. Jsou to šikovní
mladí hoši, kterým z rukou vychází velmi
hezké modely. Proto jsme se na návrh
hospodáře rozhodli, že budeme na každou
soutěž modelářů věnovat jako hlavní cenu
pohár Svazu letců, jehož podmínkou
k získání bude nejlíbivější model letounu,
na němž létali či létají Českoslovenští piloti. Tato soutěž začala v roce 2000 a již za tři
roky se stala velmi žádanou trofejí. Modeláři
přijíždějí do Prostějova soutěžit o tuto trofej
ze vzdálených měst, jako je Zlín, či Vsetín.
V této době organizovali modeláři soutěž
dvakrát do roka, tak že se bojovalo o pohár
s vyrytým nápisem, pohár Svazu letců,
odbočky generála Zdeňka Škarvady číslo 21
Prostějov. Generál Škarvada je pilot, který létal v Anglii u RAF, a je našim patronem. Také
jsme v té době dávali pohár na jarní i podzimní soutěž. O to také byl pohár známější a
modeláři také vyhledávanější. O kolik pohárů
se již soutěžilo, lze lehce spočítat a kolik pohárů
stojí ve vitrínách a vítěz se chlubí, jaký pohár
získal.

Co se však stalo. Ceny se
zbláznily a začaly stoupat a
milí mladí modeláři si již
nemohli dovolit pořádat
soutěže dvakrát do roka a
zůstali jen u jedné soutěže
a to u soutěže jarní. Vedoucí
těchto šikovných kluků zorganizovali tedy jen soutěž
jarní. Hospodář Svazu letců
zareagoval tak, že navrhl věnovat
do soutěže poháry dva. Ten druhý výhradně
pro mladé soutěžící do 10 let a to za zhotovení
jakéhokoliv letounu. Soutěžní exponáty dostaly vždy číslo, takže porota hodnotila modely
anonymně.
Svaz letců dává do příští soutěže opět dva
poháry, ale je důležité, že jeden oslovuje hochy
do 10 let, aby také mohli soutěžit o tak žádanou
cenu. To už bude jarní cena 2013.
Nyní postupme dále. To je dětský den
organizovaný spolu s Deltaklubem a Aeroklubem Stichovice. To už je akce poněkud
složitější. To jsme vždy oslovili velitele

vrtulníků letiště Přerov o poskytnutí vrtulníku k vysazení
prostějovských výsadkářů,
kteří po seskoku předváděli
dětem, jak se skládá padák a
všechno o padáku. Vrtulník
byl jako pozemní ukázka.
Vojáci psovodi předvedli výcvik se psy, různé zbraně a jiné
zajímavosti.
Velmi byl žádaný skákací hrad,
který byl obsazen stále. Na tuto atrakci nebylo
třeba žádné agitace.
Nyní musím přistoupit ke hlavní atrakci.
Let nad Prostějovem. Děti byly vybrány
učitelkami a s povolením rodičů se proletěly
nad Prostějovem v letounu AN 2. Pro tyto
děti připravil hospodář 60 kusů Fidorek, které
upravil jako medaile a po přistání je s gratulací k úspěšnému letu pověsil na krk. Koupil
jednu krabici se 60 kusy. Avšak den před akcí
se mu zdálo, že je medailí málo a ještě 30 kusů
přikoupil. Udělal dobře, protože z 90 kusů mu
zbylo pouze 5.

Nakonec je podzimní Zavírání nebe,
které je bráno jako otevřené letiště. Slétají se piloti z okolí ULL a návštěvníkům je
dopřána prohlídka hezkých lehkých letadel
Toto všechno milí čtenáři bychom
nezvládli, kdybychom nedostali od Statutárního města Prostějova tuto veřejnou
finanční podporu. Děkuje hospodář
odbočky SLČR.

Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a mateřské škole v Prostějově se zapsalo do povědomí veřejnosti počítačovými kurzy pro seniory a také celoročními
zájmovými uměleckými kurzy.
I na letošní podzim jsme ve spolupráci s Informačním centrem pro mládež při CMG a
MŠ přichystali 2 stupně pokročilosti, které
INZERCE

pomáhají získat zájemcům užitečné znalosti a
dovednosti. Kurz pro úplné začátečníky a rozšiřující kurz pro začátečníky, který v současné
době probíhá. Absolventi obou kurzů využili
rozšíření svých znalostí v nadstavbových modulech „Práce s fotografií“ a „Práce s flash diskem“. Všechny výše zmíněné kurzy budeme
nabízet opět od února r. 2013, přičemž můžete

využít nabídky vystavení dárkových poukazů
k letošním Vánocům.
Novinkou je nabídka počítačového rekvalifikačního kurzu pro dospělé
v rozsahu 40 hodin, který začíná v prvním lednovém týdnu roku 2013 a po jehož
ukončení získává úspěšný absolvent nejen
„Osvědčení o rekvalifikaci“, ale také potřeb-

né znalosti a dovednosti nutné ke zvládání
běžného použití počítače u většiny možných zaměstnavatelů. Ti, kteří jsou v současné době vedeni u ÚP, mohou požádat
příslušnou pobočku o jeho úhradu.
Přihlásit se můžete: Mgr. Taťána Ságlová,
tel: 582 302 555 nebo na emailu:
saglova@cmg.prostějov.cz.

Jaké jsou novinky v CMG a MŠ v Prostějově?

Talentová soutěž v psaní na klávesnici PC
Ve středu 24. října 2012 proběhla
na Obchodní akademii v Prostějově
„Talentová soutěž v psaní na klávesnici PC“ určená žákům ZŠ a nižších
gymnázií. Cílem soutěže bylo seznámit žáky s desetiprstovou metodou
psaní na klávesnici. Zúčastnilo se jí
51 žáků z 9 základních škol. Vítězem
v soutěži družstev se stalo GJW „C“,
2. místo obsadila ZŠ Kollárova a 3.
místo GJW „B“. V soutěži jednotlivců
získal 1. místo Tomáš Ovad (GJW), 2.
místo Petra Dostálová (ZŠ Kollárova)
a 3. místo obsadila Adéla Vymazalová
(GJW). Čekání na vyhlášení výsledků zpříjemnilo exhibiční vystoupení
reprezentantek Obchodní akademie
Prostějov Veroniky Paličkové a Nikol
Kaštylové v psaní na klávesnici PC.

Žáci také zhlédli prezentaci absolventa Obchodní akademie Prostějov
Lukáše Běhala, účastníka Mistrovství
světa v záznamu a zpracování textu
na PC, Paříž 2011.
Šárka Šťastná

INZERCE

Nabízíme kvalitní jízdní kola

znaþek

Sleva platí pĜi pĜedložení tohoto inzerátu
pĜi nákupu do 31.12.2012
Plumlovská 32

(vedle ÚěADU PRÁCE) ProstČjov, tel.: 733 224 410
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Na „reálce“ se servíroval energický koktejl
V rámci oslav 20. výročí Reálného
gymnázia a základní školy města Prostějova jsme přivítali známého britského
vědce, který již několik let žije v České republice. Michael Londesborough, Ph.D.,
má vynikající dar řeči a neúnavnou chuť
vysvětlovat přírodní zákony. Je spoluautorem a moderátorem pořadu PORT, kde
předvádí experimenty vysvětlující zákony fyziky a chemie takovým způsobem,
že i laik zatouží po bílém plášti.
Komentovaná vystoupení se nesla v dynamickém duchu, a tak nám populární vědec za
pomoci mnoha dobrovolníků z řad studentů předvedl pokusy se slivovicí, bublinkami
saponátu naplněnými výbušnou látkou či

s balonkem obsahujícím vodík a kyslík, který v kombinaci s přiblíženým ohněm praskl,
čímž vylekal celé publikum.
V jiném experimentu pak naplnil balonek tajemnou sloučeninou, po které se
Michaelovi změnil hlas v tak hluboký, že
svým ďábelským smíchem pobavil všechny
přítomné. Fascinujícím zážitkem se stalo
předvedení kouřového efektu, využívaného
např. u filmu či na rockových koncertech.
„Vzhledem k četnosti výbuchů a práce s ohněm byl nedávný cvičný požární
poplach na naší škole velmi užitečný,“
vtipkovali studenti. Zkušený vědec však
nedovolil, aby se cokoli nepatřičného
přihodilo, celé vystoupení měl pevně

pod kontrolou, a tak si mohl
dovolit namířit bazuku
s PET lahví přímo na našeho
pana ředitele.
Celé vystoupení, které
pro naši školu zorganizovala paní učitelka Koštanská,
bylo doprovázeno prezentací
a videi, které pokusy názorně objasňovaly. Výpravné a
výbušné dopoledne s Michaelem nám pomohlo najít
odpovědi na mnohé otázky
týkající se využití energie.
Veronika Rajsiglová, 3N
Fota:Jiří Andrýsek

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 (Ríša) – pes, kříženec

Evid. č. 424/12 (Darinka) – fena, kříženec

Zdravé město Prostějov navázalo
spolupráci s lázněmi Skalka
Obec Skalka leží 8 km od Prostějova
a je známá svými lázněmi, které využívají místní minerální vody. Chemické složení alkalicko-sirnatých vod je
unikátní, obsažený sylvin nemohou
nabídnout žádné české lázně, nachází
se pouze v Itálii a Rakousku. Minerální
prameny jsou pojmenovány PRAMEN
JAN, PRAMEN SVATOPLUK, PRAMEN CYRIL A METODĚJ a PRAMEN
JULINKA.
Pramen Svatopluk pomáhá při překyselení a onemocnění žaludku a vředové chorobě žaludku a dvanácterníku.
Pramen Cyril a Metoděj přináší užitek
při zánětlivém onemocnění tlustého
střeva a příznivě působí na funkci jater, zejména při začínající cirhóze. Tyto
dva prameny jsou vrtané a byly prohlášeny Vyhláškou Ministerstva zdravot-

nictví č. 290/1998 Sb. za přírodní léčivé
zdroje.
Prameny Jan a Julinka jsou přirozené přírodní vývěry. Jan pomáhá při
léčbě vysokého krevního tlaku a při
zánětlivých onemocnění průdušek a
Julinka působí močopudně a je vhodná při zánětlivých stavech ledvin, některých funkčních poruchách ledvin a
při tvorbě močového písku a kaménků.
Prospívá také nemocným s cukrovkou.
Voda z minerálních pramenů se využívá
k pitným kúrám a je hlavní součástí všech
vodoléčebných procedur, které napomáhají
při léčbě pohybového ústrojí, chorob revmatického charakteru, zejména onemocnění na
degenerativním základě – artrózy.
Další informace a fotografie o lázních
jsou uvedeny na internetových stránkách
www.lazneskalka.cz.
-red-

Evid. č. 423/12 (Jofrey) – pes, kříženec
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Hodinářství
odinářství Skoumal nabíz
nabízí:

Zveme vás
na seznámení s hodinkami
německé firmy Boccia
vyrobenými z luxusních materiálů
(titan, keramika a safírové sklo)

akční ceny
zlato, stříbro, hodinářské opravy
zkouška vodotěsnosti
Zbyněk Skoumal
E. Husserla 6, Prostějov
telefon: 777 169 101
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Paralympiáda na gymnáziu
Na konci října proběhla na Reálném gymnáziu a základní škole města
Prostějova PARALYMPIÁDA.
Vzhledem ke skutečnosti, že mezi
žáky naší školy jsou i děti handicapované, kterým se chceme věnovat
stejně kvalitně jako všem ostatním, a to
nejen po stránce vybavenosti školy, ale i
ve výuce Tv, pozvali jsme Centrum APA
– Speciálně poradenské centrum pohybových aktivit při Univerzitě Palackého
v Olomouci – Fakulta tělesné kultury.
Žáci 6. a 7. tříd si mohli prakticky
vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku,
zahrát si bocciu – hru založenou na
pravidlech petanque a goalball – hru

Poděkování
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Prostějov, děkuje městu Prostějov za poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2012. Použili jsme ji na zajištění činnosti
organizace a částečně i na zakoupení kompenzačních pomůcek.
Jménem zdravotně postižených a seniorů předseda Karel Doseděl.

Nová služba Oblastního spolku ČČK Prostějov:
úklid domácnosti - mytí oken, sociálního zařízení, nábytku, podlah a další
za super cenu 50 Kč/ 1 hod - služba je
především pro seniory a všechny ty, kteří
nemají čas na předvánoční úklid, úklid
zahrady - shrabování listí, pletí 50 Kč/1
hod.
Prodejní výstava výrobků ČČK
V pondělí dne 3. 12. 2012 v 10 hod
bude módní přehlídkou zahájena prodejní výstava výrobků Oblastního spol-

ku ČČK Prostějov v Městské knihovně.
Na prodej budou originální batikované
oděvy za 50 Kč/ 1 ks, brašničky, taštičky,
tašky od 15 Kč/1 ks, originální svícny s
koženou draperií 39 Kč/1 ks a další. Výstava bude trvat do 17. 12. 2012. Srdečně
Vás zveme na výstavu i na vernisáž 3. 12.
2012 v 10 hod.
Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu Oblastního spolku
ČČK Prostějov, Milíčova 3, Prostějov
e-mail : prostejov@cervenykriz.eu
www.cervenykrizprostejov.cz

Základní umělecká škola Vladimíra
Ambrose v Prostějově
Kravařova 14, telefon: 582 406 050
PROSINEC 2012
HUDEBNÍ OBOR :

Dechový orchestr ve Španělsku
Adventní zastavení
2. 12. 2012 – 17.00 hod. sál MD
Vánoční besídky žáků v 17.00 hod. – sál ZUŠ
11., 12., 14., 17., 18., 20., 21. 12. 2012
Předvánoční koncert 10.12. 2012 – v 18.00 hod. sál ZUŠ
Barbora Vašků – housle, Edita Müllerová – klarinet, Milena Buriánková – klavír.
Vánoční koncert 13. 12. 2012 v 17.00 hod. – sál ZUŠ
VÝTVARNÝ OBOR

Galerie Linka – Kravařova ul.
Vánoční čas
1)Výstava prací žáků VO s vánoční tématikou. Potrvá do konce ledna 2013.
2) Výtvarný obor ZUŠ Vl.Ambrose představí soubory prací z projektu „ Čas“
na SOU obchodní, nám. E. Husserla.
TANEČNÍ OBOR

Mikulášské besídky sál v zámku, Perštýnské nám.
3.12. 2012 v 16.30 hod., 4.12.2012 v 15.30 a 17.00 hod., 5.12. 2012 v 16.30 hod.
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

11. prosince 2012 v 17.00 hod. sál v zámku, Perštýnské nám.
Vánoční besídka literárně dramatického oboru

pro nevidomé s ozvučeným míčem.
Se zavázanýma očima si ověřili, že
prostorová orientace není nic jednoduchého.
Součástí byla i videa ze skutečných
paralympiád v Londýně a jinde.
Snad nejvíce žáky zaujala beseda s
bývalým horolezcem Honzou, který
je po úrazu upoután na vozík, ale
je ukázkou silné vůle, že i tak se dá
kvalitně žít.
Akce se velmi vydařila a všichni
doufáme, že si děti uvědomily, co je v
životě opravdu důležité a budou si umět
více vážit lidí, kteří se musí umět poprat
se životem.
Mgr. Zlata Konečná

Nordic walking v prosinci: kolem Hloučely
Sobota 8. prosince ve 14 hodin před
“novou” nemocnicí – tento termín si mohou zapsat do kalendáře zájemci, které
ani (případné) mrazivé počasí neodradí od plánu vydat se na výšlap s nordic
walkingovými holemi. Tentokrát opět
půjdeme podél Hloučely do Mostkovic k
zastávce u pomníku, odkud jede v 16.30
hod. autobus zpět do Prostějova. Jde o
nenáročnou zhruba 4 km dlouhou trasu,
kterou zvládnou i začátečníci. Přijít ovINZERCE

šem mohou i lidé, kteří si na tuto vzdálenost netroufají - mohou zkusit kratší
alternativu k občerstvení U Abrhámka a
zpět. Pokud se chcete přidat, přihlaste se
předem telefonicky na čísle 732 635 360
nebo mailem na adrese Sehnalovalenka@
seznam.cz. Uveďte i svou výšku, abych
pro vás mohla vzít správné hole! Pokud
máte svoje hole, můžete přijít i bez přihlášení. Na setkání se těší cvičitelka nordic
walkingu Lenka Sehnalová.

VEÈER MISTRÙ a MEDAILISTÙ
2012
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Pozorní čtenáři Radničních listů již určitě zaregistrovali pravidelné pozvánky na akce Klubu
historického a státovědného, které s výjimkou
letních prázdnin přinášíme každý měsíc. V minulém čísle se mohli dočíst o prvním edičním
počinu Klubu, kterým je vydání kalendáře na
rok 2013 nazvaného Ze dna plumlovské přehrady. Kalendář fotografií známého prostějovského fotografa Boba Pacholíka se těší velkému
zájmu a sklízí množství pozitivních reakcí.
Mezitím uplynul pouhý měsíc a my můžeme
s radostí oznámit další klubový ediční počin.
V úterý 30. října se v přednáškovém sále Národního domu během slavnostně koncipovaného večera pokřtila reprezentativní publikace
Osobnosti Prostějovska. Jak uvedl starosta Klubu Miroslav Macík, podává kniha informace o
osobnostech, jejichž životy jsou již uzavřeny a

Osobnosti Prostějovska
které se na Prostějovsku narodily, zemřely nebo
zde jen pobývaly. Jedná se o vědce, techniky,
politiky, filozofy, umělce, sportovce, vojáky, lékaře, pedagogy či kulturní a osvětové pracovníky. Místostarostka Klubu Dagmar Roháčková
potvrdila, že výběr osobností nebyl vůbec jednoduchý. Redakční radě se sešlo značné množství jmen, ze kterých se podle dalších kritérií
vybírala ta nejvhodnější. Mnohdy bylo třeba
dát přednost méně zastoupeným profesím,
osobnostem z regionu před lidmi z Prostějova,
či ženskému elementu před převažujícím mužským. Řada jmen je známá a s městem nebo
regionem spojována už automaticky. Slušelo se

však připomenout i ta další, která bývají zapomínána a pro některé čtenáře může být jejich
spojení s Prostějovskem překvapením. Doma
je zná jen hrstka zasvěcených, a přitom jejich
nositelé jsou pro své zásluhy uznáváni v Evropě
i v celém světě. Autory jednotlivých medailonů
v knize jsou členové Klubu Tomáš Cydlík, Miroslav Macík, Romana Němcová, , Dagmar Roháčková a Oldřich Václavík. Grafickou úpravu
provedla Alice Komárková. Každé ze sta osobností je v knize věnována jedna dvoustrana, kde
je vedle samotného textu ještě portrétní snímek
a obrazová ukázka ilustrující životní dílo. Podle
vyjádření autorů, byla příprava knihy nesmírně

zajímavá a inspirující. Podařilo se shromáždit
řadu unikátních údajů, které pomohly zaplnit
dosud bílá místa v historiografii Prostějova.
Obrazová příloha pochází kromě soukromých
archivů z celé řady státních institucí, některé
snímky byly pořízeny dokonce až v Berlíně
nebo Londýně. Knihu symbolicky pokřtili dvěma růžemi Linda Wichterlová, manželka vynálezce Otto Wichterleho a hudební skladatel
Milan Dvořák, tedy další dvě osobnosti, jejichž
život je podstatným způsobem spojen s naším
městem.
V přicházejícím adventním období se kalendář i kniha mohou stát vhodným tipem
na zajímavý vánoční dárek. K dostání jsou
ve státním okresním archivu, Muzeu Prostějovska a prostějovských knihkupectvích.
Klub historický a státovědný Prostějov

PROSTĚJOV NA VLNÁCH ČESKÉHO ROZHLASU

Český rozhlas 3, stanice Vltava, uvedl v neděli 14. 10. 2012 ve 20 hodin v rámci pořadu
Schůzky s literaturou rozhlasové pásmo Prostějov Edvarda Valenty. Autorem a režisérem
pořadu byl student oboru rozhlasová a televizní
dramaturgie a scenáristika na Divadelní fakultě
brněnské JAMU Marek Petřík. V dramaturgii
redaktorky literárně-dramatické redakce Českého rozhlasu Brno Aleny Blažejovské pořad
uvedlo brněnské studio.
Obsahově bylo poctou prostějovskému
rodákovi, prozaikovi a novináři Edvardu Valentovi (1901–1978) a městu Prostějovu. Svým
zpracováním také poctou autorovi rozhlasových reportáží a pásem, překladateli a novináři Františku Gelovi ( 1901–1972). František
Gel, vlastním jménem František Feigel, rodák
z Města Albrechtic u Krnova, syn soudce po-

cházející z židovské rodiny, prožil v Prostějově
svoje studentská léta jako spolužák Jiřího Wolkera. Maturoval na klasickém gymnáziu v Prostějově v roce 1919. Do historie naší žurnalistiky
se zapsal především jako autor rozhlasových
reportáží z norimberského soudního procesu
v letech 1945–1946. Pásmo bylo příspěvkem
rozhlasu k nedávnému 40. výročí Gelova úmrtí.
Pásmo svým způsobem objevné přineslo
řadu zajímavých informací a příběhů. Na začátku pořadu byla strohá a chybná informace
o spisovateli Edvardu Valentovi čerpající ze
Slovníku českých spisovatelů z roku 1985. Marek Petřík potom odkrývá příběh spisovatele a
novináře Edvarda Valenty s využitím jeho vzpomínkové knihy Život samé psaní. Dostáváme se
do vily továrníka Františka Kováříka, spolumajitele továrny Wichterle a Kovářík , který se

s manželkou ujal výchovy sirotků Valentových
– malého Edy a jeho sester Věry a Olgy. Panuje
zde přísnost, režim i určitý chlad. Do toho vstupuje návštěva spisovatele Jaroslava Vrchlického
u příležitosti otevření Národního domu v roce
1907 a sebevražda sestry Věry. Je připomenuta
Valentova dráha stenografa a reportéra v Lidových novinách i jeho cesty ve službách Jana Bati
po USA a Kanadě a jejich odraz knize Žil jsem
s miliardářem. Přátelství s Jiřím Wolkerem,
první publikační aktivity ve Sborníku českého
studentstva na Moravě a ve Slezsku, návštěvy
u Wolkerů, kde vládla atmosféra přátelství a
porozumění, představovaná především otcem
Ferdinandem Wolkerem, hladové bouře v dubnu 1917, studentští přátelé Eduard Vencovský
a Pepík Ryšánek, pobyty na Stražisku – to vše
tvoří náplň tohoto pásma.

Součástí pořadu byl rozhovor s ředitelkou Městského divadla v Prostějově Alenou Spurnou, která
je nejen zasvěcenou průvodkyní po Národním
domě, ale i znalkyní Valentova díla. Není divu,
vždyť právě Edvard Valenta byl tématem její diplomové práce na Filozofické fakultě UP v Olomouci
roce 1983. A co ji na Valentově tvorbě zaujalo? Především zajímavé vycizelované povídky, atraktivnost
námětů a novinářské zpracování. Dát dohromady
tuto práci v době normalizace, kdy Valentovy knihy
nevycházely a kolem něj vládlo mlčení, nebylo vůbec jednoduché. V pořadu byl dále uveden záznam
z představení Nahý Wolker Divadla Point.
Tímto pásmem spojujícím osobnosti Edvarda Valenty, Jiřího Wolkera a Františka Gela se dostala prostějovská literatura i do celostátního povědomí, což je bezpochyby chvályhodný počin.
Věřme, že i počin hodný dalšího následování.

INZERCE
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Stodvojkaři soutěžili v seskoku na přesnost
Dne 1. listopadu 2012 poměřovali vojáci
102. průzkumného praporu své výsadkové
dovednosti v rámci Soutěže velitele 102. pzpr
v přistání padáku na přesnost. Na domácí doskokové ploše soupeřila čtyřčlenná družstva
parašutistů roty hloubkového průzkumu, první, druhé průzkumné roty a štábu praporu.
Úkolem soutěžících bylo provést celkem
čtyři seskoky. Dva na padácích s kruhovým
vrchlíkem typu OVP 80 a dva na novém typu
padáku OVP 80.08, kterým útvar disponuje
od letošního roku. Výsadkáři byli vysazeni
z vrtulníku Mi 171š a cílem bylo přistát do
předem vytyčeného kruhu o poloměru 50
metrů. Přistání do vzdálenosti 10 metrů od
středu kruhu bylo oceněno nulovou penalizací. Každý další metr znamenal trestný bod. Za
přistání mimo vyznačenou plochu pak soutěžící získal rovnou sto trestných bodů. V rámci
soutěže družstev byla organizována i soutěž

jednotlivců v seskoku na přesnost se stejným
způsobem bodování. Ke splnění propozic soutěže bylo nutné provést nejméně dva seskoky,
což se vzhledem k nepříznivým klimatickým
podmínkám podařilo, a tak 102. průzkumný
prapor zná své vítěze.
V soutěži družstev se na třetím místě umístil tým první průzkumné roty s celkovým ziskem 648 trestných bodů. Na druhém místě se
umístil tým roty hloubkového průzkumu se
ziskem 593 trestných bodů. První místo obsadil tým štábu praporu s celkovým ziskem 297
trestných bodů. Ocenění získali medaili a diplom a vítěz si navíc odnesl i pohár.
V soutěži jednotlivců šlo doslova o každý
metr a ve středu kruhu bylo hodně těsno. Na
třetím místě s celkovou penalizací 49 trestných bodů se umístil desátník Lukáš Pecháček
z roty hloubkového průzkumu. Druhou příčku obsadil se 46 body poručík Stanislav Lán-

ský a první místo s 33 body vybojoval rotmistr
Karel Klváček, oba příslušníci štábu.
V historii útvaru se Soutěž v přistání padáku na přesnost konala poprvé. Vedle Soutěže
průzkumných hlídek se tak jedná o další typ

soutěže organizované 102. průzkumným praporem, kde si mohou průzkumníci - výsadkáři porovnat své odborné dovednosti.
Autor: poručice Kateřina Ramil
Foto: desátník Roman Štarha

ZPRÁVY Z PROSTĚJOVSKÉ ORGANIZACE SON ČR
SON ČR je organizace, která se zabývá otázkami spojenými s bydlením.
Spolupracuje se státními orgány, orgány samosprávy a odborovými i jinými
organizacemi. Pomáhá právní radou
nájemcům v jejich problémech, vlastníkům malých bytových jednotek, družstevníkům.
Vznik organizace se datuje do doby
Rakousko-Uherska a letos slaví dvacáté výročí
vzniku v České republice.
SON ČR má sídlo v Praze a je významným
členem světové organizace nájemníků IUT, která
má sídlo ve Švédsku.
Předsedou SON ČR je ing. Milan Taraba.
Místopředsedou Jan Vozárik, který je současně
konzultantem pro Moravu.
Místní organizace SON vznikla v r. 1995 a
má kancelář na Kostelecké ulici č. 17 v Prostějově. Předsedkyně je Jitka Chytilová, tel. 605 765
505, místopředseda ing. Milan Lenhardt, tel.777
938 973, který vystřídal v republikové radě SON
Jitku Chytilovou.
Místní organizace spolupracuje s Magistrátem
města Prostějova (dříve MěÚ), dále má uzavřenou smlouvu o spolupráci s ČSSD a KSČM.
Ostatní politické strany nereflektovaly na náš
návrh.

Pořádáme besedy s občany a pomáháme
jim řešit jejich problémy. Pomáhali jsme nájemníkům i při jednání o prodeji bytových
domů městem. Vyvolali jsme jednání s vedením radnice, kde se dostavil a svou radou
a zkušenostmi přispěl i ing. Taraba.
Se SON spolupracují dva právníci, JUDr. Hubený a Mgr. Popelka, kteří jsou ochotni poskytnout právní pomoc i v zastupování před soudem.
Zatím byli úspěšní u všech sporů, které proběhly.
Do budoucna máme v plánu rozšiřovat
členskou základnu, pořádat tiskové konference, přispívat svými články do regionálních
novin a tak více informovat o činnosti SON
a seznamovat s ní občany a zainteresovat mladé lidi. Vzhledem k tomu, že chybí zákony
o bydlení a službách spojených s bydlením, je
nutné, aby veřejnost byla informována kam
a na koho se může v případě potíží obrátit.
Konzultační dny pro všechny občany jsou
vždy v pondělí a středu od 15.00 do 17.00
v kanceláři SON.
Členové SON po zaplacení členského příspěvku 200 Kč/rok zaplatí za konzultaci 100 Kč.
Z toho je první konzultace v roce bezplatná.
Nečlenové zaplatí za konzultaci 250 Kč.
Pokud Vás zajímá činnost SON, přijďte za
námi, rádi Vás uvítáme.
Výbor SON ČR

INZERCE

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

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

pomůckou je také elektronický programový průvodce, který Vám přímo na
obrazovce ukáže právě probíhající, tak
budoucí TV program všech stanic.
Speciální vánoční nabídka
Věříme, že období vánočních svátků
je ten správný čas, kdy si naši nabitou programovou nabídku nejvíce vychutnáte, proto si super rychlý internet a kabelovou televizi nyní můžete
vyzkoušet za sváteční ceny. 50 Mb/s
internet získáte již za 349 Kč s DPH
měsíčně a k tomu kabelovou televizi
se 63 programy na 3 měsíce zdarma.
Více informací najdete na
www.riomedia.cz.
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Zimní stadion bude hostit
mezinárodní turnaj 2. tříd
Ve středu 5. prosince 2012 se stane
město Prostějov dějištěm mezinárodního turnaje 2. tříd v minihokeji, který pořádá hokejový klub LHK Jestřábi
Prostějov. Na Hané se představí, kromě
místních malých Jestřábů, 4 týmy z Moravy a 3 ze Slovenska. „Naši pozvánku
přijal Vsetín, Opava, Břeclav a Studénka.
Ze zahraničních týmů pak slovenští sousedé se zastoupením Púchova,
Bratislavy a hokejové akademie
Ladislava Bohuša z Trenčína,“
řekl organizátor turnaje a trenér prostějovských benjamínků
Lukáš Majer.
Akce bude probíhat od brzkého rána – 7.00 hodin až do
pozdního odpoledne (16.00).
LHK Jestřábi Prostějov slaví
tuto sezónu výročí 100let od
svého založení. „ Jsme klub
s dlouholetou tradicí a po nějaké odmlce se znovu dává v Prostějově velký prostor mládeži
a náš turnaj je jasným příkladem,“ podotýká Majer.
Celkem v 16 zápasech, hraných na tři třetiny po 12 minutách, se představí malí hokejisté ve věku 7 a 8 let, tedy
ročníků narozených v roce 2004
a 2005. Pokud máte doma malého chlapce či dívku se zájmem
INZERCE

o sport, je jedinečná možnost přidat se
do kolektivu Jestřábů. „Celoročně pořádáme nábor nových hráčů, předvánoční
turnaj je pak jedna ze speciálních akcí,
kterou chceme mládežnický hokej v Prostějově propagovat. Rodiče, kteří s dětmi
na turnaj přijdou, budou mít možnost i
hned nahlásit svého potomka do hokejové přípravky,“ uzavřel Lukáš Majer. -lm-

SPORTCENTRUM dĤm dČtí a mládeže
Olympijská 4, 796 01 PROSTċJOV, tel. 582 330 883
www.sportcentrumddm.cz, e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz

POěÁDÁ PRO DċTI, MLÁDEŽ A DOSPċLÉ

TERMÍNY: sobota 5.1.2013 pĜihlášky do
sobota 19.1.2013 pĜihlášky do
sobota 2.2.2013 pĜihlášky do
sobota 16.2.2013 pĜihlášky do
sobota 2.3.2013 pĜihlášky do
sobota 16.3.2013 pĜihlášky do

30.12.2012
12.1.2013
25.1.2013
8.2.2013
22.2.2013
7.3.2013

RAMZOVÁ – Ski aréna R3
Doprava: vlakem z hl.nádraží, sraz v 7,00
doprava lyží a zavazadel doprovodným vozidlem
( návrat 17,30 na hl. nádraží do ProstČjova)
Doba odjezdu bude upĜesnČna po 1.1.2013 (možná
zmČna jízdního Ĝádu)
Pedagogický dozor zajištČn po celou dobu konání zájezdu.
Výuka lyžování a snowboardingu pro dČti probČhne v areálu Ski aréna R3
pod vedením instruktorĤ (výuka lyžování je v cenČ zájezdu).

CENA: 390,- Kþ/ osoba s výukou lyžování
140,- Kþ/ osoba pouze doprava (bez skipasu,
výuky a pedagogického dozoru)
PěIHLÁŠKY A PLATBY: pĜedem na pokladnČ Sportcentra – DDM
dle uvedeného harmonogramu
Za nepĜíznivých snČhových podmínek se zájezd nekoná.
Informace: Mgr. Tereza Zajíþková tel. 737 069 621, 582 332 297,
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
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SPORTCENTRUM – dĤm dČtí a mládeže

SPORTCENTRUM dĤm dČtí a mládeže
Olympijská 4, 796 01 PROSTċJOV, tel. 582 330 883

Olympijská 4, 796 01 PROSTċJOV, tel. 582 330 883, 582 332 297
www.sportcentrumddm.cz, e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz

poĜádá pro dČti a pro rodiny s dČtmi

zve dČti i dospČlé na

od 10.2. do 15.2.2013
zimní lyžaĜský tábor
OSTRUŽNÁ
HOTEL PARK

Termín: sobota 15.12.2012

O místČ pobytu: Hotel Park se nachází v obci Ostružná v oblasti Ramzovského sedla
v Jeseníkách (708 m nad moĜem) v ráji lyžaĜských stĜedisek Ramzová-OstružnáPetĜíkov-Branná. Pro Vaše sportovní zimní vyžití zde naleznete spoustu upravených
bČžeckých tratí.
Hotel nabízí pro relaxování wellness centrum – bazén, saunu, fitness a restauraci
Lyžování: v dosahu 2 km se nachází 19 lyžaĜských vlekĤ, vhodných pro zaþáteþníky
i nároþné lyžaĜe (Branná, Ostružná, PetĜíkov, Ramzová ).
Svoz do lyžaĜských areálĤ skibusem nebo autem Sportcentra – ddm.

Místo konání: Valašské muzeum v pĜírodČ Rožnov pod
RadhoštČm
Cena: 300,- Kþ /osoba (cena zahrnuje dopravu autobusem a
vstup do areálu DĜevČného mČsteþka)
Program: DĜevČné mČsteþko – prodej vánoþních dárkĤ z dílen lidových výrobcĤ,
koledování, obchĤzky lucek a þertĤ, drané peĜí, nabídka vánoþních pokrmĤ a
to vše ve vánoþnČ vyzdobených staveních a kostelíku.
Valašská dČdina – atmosféra lidových vánoc v oživených expozicích
(vstupné není v cenČ zájezdu, zájemci si vstupné hradí
sami na místČ. dospČlí 100,-, dČti 70,- Kþ).

Ubytování: – 3 lĤžkové pokoje se soc. zaĜízením a TV
5 lĤžkové apartmány se soc. zaĜízením a TV

Doprava: odjezd autobusem z hl. nádraží v ProstČjovČ (nástupištČ H) v 8,30 (sraz 8,15).
PĜedpokládaný návrat v 17,00 na nádraží v ProstČjovČ.

Bližší informace naleznete na www.hotelparkcz.cz

PĜihlášky: závazné pĜihlášky a platby do 7.12.2012 na Sportcentrum – DDM, Olympijská 4
Informace: Mgr. Tereza Zajíþková, 582 332 297, 737 069 621,
tzajickova@sportcentrumddm.cz

Termín: odjezd v nedČli 10.2.2013, návrat v pátek 15.2.2013
Doprava: vlakem, pĜeprava zavazadel autem
Strava: plná penze

Pedagogický doprovod po celou dobu akce je zajištČn.

3 500,-

Cena:

Závazná pĜihláška – Rožnov 15.12.2012

LyžaĜský instruktor pro dČti – (výuka lyžování a snowboardu pro zaþáteþníky a
zdokonalování pro pokroþilé) je zajištČn po celou dobu tábora zdarma.
Pedagogický dozor a program pro dČti je zajištČn.

Závazné pĜihlášky a zálohu ve výši 2 000,-/osoba odevzdat na
Sportcentrum nejpozdČji do: 15.11.2012

Jméno a pĜíjmení:………………………………………..dat. narození:………………………
BydlištČ:……………………………………………………………………………………….
Telefon:…………………. (e-mail):…………………………………………………………..
….…………………………………………
podpis (u nezletilého - zákonného zástupce)

informace: Mgr. Tereza Zajíþková, tel. 582 332 297, 737 069 621
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2012
Pondělí
P
dělí 24.12.
24 12 Štědrý
Štěd ý d
den
Povýšení sv. Kříže
Mše svatá pro děti s živým betlémem
Mše svatá “v noci”
Půlnoční bohoslužba slova
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Bohoslužba pro děti
Mše svatá “v noci”
Sv. Petr a Pavel
Mše svatá “v noci”

Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Mše svatá
Kostel otevřen
16.00 hod.
21.00 hod.
24.00 hod.

15.00hod.
21.00 hod.
22.00 hod. (zpívá sbor)

U Milosrdných bratří
Půlnoční mše svatá

24.00 hod.

Sv. Cyril a Metoděj
Mše svatá pro děti

16.00 hod.

Sv. Josef (Krasice)
Mše svatá “v noci”

23.00 hod.

U sv. Anny
Bohoslužba slova

22.00 hod.

Sv. Florián (Držovice)
Mše svatá “v noci”

U Milosrdných bratří
Betlém – otevřený kostel
Mše svatá

10.00 – 12.00 hod.
10.00 hod.

Sv. Josef (Krasice)
Mše svatá
Sv. Cyril a Metoděj
Mše svatá
Kostel otevřen

17.00 hod.
9.00 hod.
14.30 – 16.30 hod

Středa 26.12. sv. Štěpána
Povýšení sv. Kříže
Betlém – otevřený kostel
Mše svatá
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Mše svatá
Kostel otevřen
Sv. Petr a Pavel
Mše svatá
Kostel otevřen

14.00 – 18.00 hod.
7.30, 10.30 hod.

DD Nerudova
Mše svatá

9.00 hod.
14.30 – 16.30 hod.

Povýšení sv. Kříže
Díkuvzdání za uplynulý rok

17.00 hod.

Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Díkuvzdání za uplynulý rok

17.00 hod.

Sv. Petr a Pavel
Mše svatá
U Milosrdných bratří
Betlém – otevřený kostel

9.00 hod.
14.00 – 16.00 hod.
9.00 (zpívá sbor), 18.00 hod.
14.00 – 16.00 hod.

9.30 hod.

6,30 hod., 17.00 hod. (zpívá schola)
10.00 – 12.00 hod.

Úterý 1.1.
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Povýšení sv. Kříže
Mše svatá
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Mše svatá

U Milosrdných bratří (stejně i 29.12. a 30.12.)
Betlém – otevřený kostel
10.00 – 12.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
7.30, 10.30 hod.
15.00 hod.

Sv. Cyril a Metoděj
Mše svatá
Kostel otevřen
Pondělí 31.12.

9.00 (zpívá schola), 18.00 hod.
14.00 – 16.00 hod.

23.00 hod.

Úterý 25.12.
Narození Páně – Boží hod vánoční
Povýšení sv. Kříže
Betlém – otevřený kostel
Mše svatá
Jesličková pobožnost

Sv. Petr a Pavel
Mše svatá
Kostel otevřen

9.00 hod.
14.00 – 16.00 hod.

Sv. Petr a Pavel
Mše svatá
Kostel otevřen
U Milosrdných bratří
Betlém – otevřený kostel
Sv. Cyril a Metoděj
Mše svatá
Kostel otevřen

7.30, 10.30 hod.
9.00 hod.
9.00 ( zpívá sbor), 18.00 hod.
14.00 – 16.00 hod.
10.00 – 12.00 hod.
9.00 hod.
14.30 – 16.30
-red-

Dávejte si pozor při změně dodavatele energií!
Chceme vás ochránit před případným zklamáním, které zažili někteří naši zákazníci,
když uvěřili neserióznímu prodejci energie. Proto vám radíme: viz tajenka
1. Ověřte si, jestli osoba, která vás
navštívila, opravdu pracuje pro firmu,
na kterou se odvolává.
2. Nic nemusíte prodejci, který vás
navštívil, podepisovat hned.
3. Nenechte se zlákat obecnou nabídkou
prodejce na levnější energii. Požadujte
konkrétní kalkulaci.
4. Nespoléhejte pouze na slova prodejce,
který vás navštívil. Požadujte nabídku
v písemné podobě.
5. Veškeré podklady si pečlivě prostudujte. Zjistěte si, zda vám nehrozí sankce
v případě změny podmínek smlouvy
nebo ukončení smlouvy.
6. Ujistěte se, že nabízená cena
je konečná.
7. Ověřte si, že nabídce rozumíte správně
a že nabízená cena je platná pro celé
smluvní období.
8. Prověřte si předem kvalitu služeb
potenciálního nového dodavatele,
například zavoláním na jeho
zákaznickou linku.
9. Zvažte, co můžete změnou dodavatele
energie získat a co případně ztratit.
10. Ujistěte se, že nepodstupujete velké
riziko. Poraďte se s vaším stávajícím
dodavatelem anebo s lidmi ve vašem
okolí a zjistěte jejich zkušenosti.

Než změníte stávajícího dodavatele, navštivte naše stránky
a projděte si zkušenosti našich zákazníků, nebo kontaktujte
naši zákaznickou linku:

E.ON Zákaznická linka 840 111 333
info@eon.cz
www.eon.cz/nenechtesenachytat

VZDĚLÁVACÍ AKCE - ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.
8. 12. 2012 so 10.00
Tradiční Usuiho REIKI – I. STUPEŇ
– ART ECON SŠ Prostějov, Husovo nám.
91, 2. NP
Přibližně hodinová prezentace o
REIKI, potom iniciace (naladění) a
následuje seminář o práci s energií
REIKI s průběžným procvičováním
jednotlivých

technik, které jsou součástí výuky
prvního stupně. Iniciace probíhá vždy
individuálně. Adventní čas je velmi
vhodným obdobím pro naladění na
REIKI.
Můžete dát REIKI jako dárek k Vánocům. Navíc plánujeme předvánoční slevu.
Získáte diplom a manuál. Samozřejmě
ti, kteří již mají I. stupeň u Dr. Hodka

nebo Mgr. Frantise, mohou přijít na opakování.
Více na: www.reikimorava.cz
Nezapomeňte se přihlásit na mailové
adrese - asociace@reikimorava.cz
Na všechny výše uvedené akce
vás srdečně zve
Rada ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.

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

INZERCE

ANGLICKÁ OKNA I OHÝBANÁ SKLA
íme
dále vyráb
EUROOKNA
KASTLOVÁ OKNA
2+,-( 2 Ą 
2,Ą 2 Ą 
Ï*ºÖ 2º2*Ï,Ï

®

Bídov 463, 798 52 Konice
tel.: +420 582 396 717
mobil: + 420 603 455 549
e-mail: mrnka@mrnka.cz

www.mrnka.cz

Pøedprodej: Spoleèenský dùm Prostìjov - 582 333 003
www.ticketportal.cz
Info: 774 114 655; 603 163 037
E-mail: musicmedia@seznam.cz

