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Socha sv. Jana Nepomuckého se vrátila
na své místo
Foto: Archiv MMPv

®

AKCE PRO CELOU RODINU
•
•
•

BRÝLOVÉ ČOČKY ZDARMA
pro děti do 15 let ***
1 + 1 ZDARMA
NA MULTIFOKÁLNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY
SLEVA až 50 %
NA VYBRANÉ BRÝLOVÉ OBRUBY

Pořádá předvánoční prodejní akci
15112331177
15012730045

15112331179

15082130782

15112331180

15112331178

Poskytuje se po odečtení receptu od zdravotní pojišťovny.
Slevy se nesčítají. ***Informace v optikách Eurooptik s.r.o.

platí od 2. 11. 2015 do 24. 12. 2015,
losování proběhne 30. 12. 2015
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Před sto lety se narodil
historik a prostějovský
rodák Josef Polišenský

V těchto dnech si připomínáme
100. výročí narození historika, profesora obecných dějin, prostějovského
rodáka a čestného občana Prostějova
Josefa Polišenského.
Narodil se 16. prosince 1915 v Dolní
ulici č. 5 v Prostějově v rodině hajného.
V Prostějově strávil rané dětství a mládí.
Zde se také utvářel jeho zájem o historii.
Na obecné škole v Palackého ulici jej
podnítili řídicí učitel a amatérský archeolog Antonín Gottwald a třídní učitel Arnošt Grűnzweig. V roce 1933 maturoval
na Zemské vyšší reálce. Zde ho výrazně
ovlivnili učitelé němčiny a francouzštiny
Josef Černík a Bohumil Tomášek, kteří
mu půjčovali historické knihy, ale i francouzskou beletrii a poezii.
Následovala studia historie a anglistiky na Filozofické fakultě UK
v Praze (1934–1939). Zde jej ovlivnili
historikové Josef Šusta a Karel Stloukal
a anglista Vilém Mathesius. V letech 2.
světové války učil na různých středních
školách. Od června 1945 začal působit
jako asistent obecných dějin na FF UK
v Praze (od roku 1947 docent, od roku
1957 profesor). V letech 1947–1961
externě vyučoval na Filozofické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci, kde
podílel na přípravě budoucích učitelů
a zároveň i na koncepci historie jako
vědního a pedagogického oboru. Polišenský jako stoupenec myšlenek svobody a demokracie a masarykovec byl
vystaven útokům v rámci tzv. novopozitivismu v historii koncem padesátých
let. Kritizován byl i svoje postoje v letech
1968– 1969. V roce 1970 musel opustit
místo vysokoškolského pedagoga a byl
zařazen do Střediska iberoamerických
studií při FF UK. V roce 1981 po infarktu odešel do důchodu.
Josef Polišenský se specializoval
se na dějiny západní Evropy 17.–19.
století a jejich vztah k českým zemím.
Stěžejnými tématy jeho vědeckého
zájmu byly: třicetiletá válka, Bílá hora,
dějiny zemí Latinské Ameriky a dějiny
vystěhovalectví. Je autorem řady publikací, například Anglie a Bílá hora,
Nizozemská politika a Bílá hora, Třicetiletá válka a evropské krize 17. století,
Dějiny Británie, Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku v roce 1848, Napoleon
a srdce Evropy, Valdštejn, ani císař, ani
král, Komenský, muž labyrintů a naděje, Dějiny Latinské Ameriky, Casanova
a jeho svět, Tisíciletá Praha očima cizinců. K tomu samozřejmě patří stovky
studií a článků, vydávání edic pramenů
či vystoupení na různých vědeckých
konferencích, např. na mezinárodních

mikulovských historických sympoziích
a hostování na zahraničních univerzitách v Santiagu de Chile, v Berkeley a na
Lomonosovově univerzitě v Moskvě.
Polišenský byl typem evropského
historika, který české dějiny chápal
v kontextu evropských a světových
dějin. Byl také typem člověka širokých
zájmů. Dokladem toho byly znalosti
jazyků, informovanost o obsahu jednotlivých archivů, znalosti archivních
pramenů a světové historiografie. Historii chápal jako dějiny konkrétních
lidí, dovedl výborně analyzovat fakta
a na jejich rozboru dospět k syntéze ve
třech rovinách – světových, národních
a regionálních dějin. V 90. letech minulého století (vzhledem ke zhoršujícímu
se zraku a pozdějšímu oslepnutí) ještě
dokončoval některé historické práce,
v pražském vršovickém bytě pořádal různé intelektuální diskuse a vedl
poslední seminář na fakultě nazvaný
Historikovy ztráty a nálezy zabývající
se úskalím myšlení a psaní o dějinách.
Zemřel 11. ledna 2001 v Praze.
Byl členem různých zahraničních
vědeckých společností (např. Past and
Present Society, Nizozemská královská
akademie). Za zásluhy o rozvoj historické vědy a vzájemných vztahů obdržel
různá naše a zahraniční vyznamenání
(např. Řád Aztéckého orla, Cena Antona Gindelyho, Řád Isabely Kastilské,
Cena Františka Palackého).
Josef Polišenský neztratil kontakt
s rodným Prostějovem a Moravou.
Jezdil sem za příbuznými, bádal v archivech, příležitostně také přednášel.
V živé paměti řady lidí a historiků je jeho
úvodní referát Prostějov – pohled zpátky
a dopředu pronesený 24. 4. 1990 na vědecké konferenci Prostějov a jeho místo
v dějinách Moravy upořádané k 600.
výročí udělení městských práv. Zazněla
v něm řada námětů a inspirací k hledání
souvislostí a bádání v oblasti dějin Prostějova. Prostějov jeho dětství a mládí
ožil ve vzpomínkové publikaci Historik
v měnícím se světě (Praha 2002). Řadu
vzpomínek a studií mu věnovali jeho
žáci a moravští historikové ve sbornících vydaných Filozofickou fakultou UP
v Olomouci Pocta Josefu Polišenskému
(1996), Ad honorem Josef Polišenský
1915–2001 (2007). 11. 2. 2003 mu město
Prostějov jako významnému rodákovi
a vědci udělilo Čestné občanství Prostějova. Osobnost Josefa Polišenského připomíná v našem městě také název ulice.
Josef Polišenský je plným právem
pokládán za velkého historika 20. století.
Hana Bartková

Ve středu 11. listopadu jsme si na městském hřbitově připomenuli Den veteránů.

Členové Sokola I poděkovali městu Prostějovu za umístění pamětní desky u sokolského
areálu, který organizace před časem prodala městu Prostějovu.

Vedení města Prostějova i veřejnost společně vzpomněli na události 17. listopadu 1939
a 1989. Hovořilo se i o aktuální vážné situaci v Evropě v souvislosti s šířícím se islámským terorismem.

Periodický tisk – Prostějovské radniční Distribuci Prostějovských radničních listů zajišťuje
listy vydává jedenkrát měsíčně v nákladu
24.100 ks Statutární město Prostějov, nám. T.G.Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČO: 00288659. Distribuováno zdarma do každé
V případě problémů s doručováním Prostějovských
domácnosti. Redaktor: Jana Gáborová, e-mail: jana.gaborova@prostejov.eu, tel: 603 555 904. Bezplatná informační linka magistráradničních
listů je možno volat panu Urbanovi – 731 132 452
tu: 800 900 001. Inzerce: reklama@vecernikpv.cz, 733 325 041. Sazba: Haná Press., s. r. o., Olomoucká 10 Prostějov, tel: 582 333 433,
nebo Waischornové Kláře 730 188 644.
e-mail: vecernik@pv.cz. Tisk: MAFRA, a. s., Pavelkova 7, Olomouc. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 2336-3215.
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ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO NABÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ A PŘEDÁVÁNÍ
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bude ve dnech
24. prosince 2015 až 31. prosince 2015
odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání.
Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku
systému.
Podávat žádosti o vydání a cestovního pasu a předávat vyrobené doklady
bude možné nejpozději do 23. 12. 2015
včetně.
V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez
strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude
vybírán správní poplatek.

Magistrát města Prostějova se
pustí do II. změny územního plánu

Veřejné projednávání s odborným
výkladem se uskuteční 3. prosince
2015 v Magistrátu města Prostějova,
v kulturním sále Duha, ve Školní ulici 4.
Upravený a posouzený návrh II. změny
územního plánu a vyhodnocení vlivu II.
INZERCE

změny na udržitelný rozvoj území je k nahlédnutí od 15. října 2015 do 10. prosince 2015 na Stavebním úřadu Magistrátu
města Prostějova, oddělení územního
plánování, budova B, 3. patro, dveře č.
402 a na webových stránkách města –
-redhttp://www.prostejov.eu/su

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že ve středu
Dále čtvrtek dne 31. 12. 2015 (Silvesdne 23. 12. 2015 je stanovena provozní tr) bude provozní Magistrátu města Prodoba Magistrátu města Prostějova pro stějova pro veřejnost do 11:00 hodin.
veřejnost do 12:00 hodin.
Děkujeme za pochopení

Pozor na uzavírky náměstí
T. G. Masaryka!

Ve dnech 27.11.2015 od 10 do 20 ho- T.G.Masaryka z důvodu konání kulturních
din a 4.12., 9.12., 11.12., 18.12.2015 bude programů Prostějovské zimy. Provoz bude
vždy od 14 do 20 hodin uzavřeno náměstí koordinovat Městská policie Prostějov.

Termíny uzávěrek příspěvků
do Prostějovských radničních listů v roce 2016

15092630933

Uzávěrka
13. 1. 2016
10. 2. 2016
16. 3. 2016
13. 4. 2016
11. 5. 2016
15. 6. 2016
13. 7. 2016
17. 8. 2016
14. 9. 2016
12. 10. 2016
16. 11. 2016
14. 12. 2016
25. listopadu 2015

Datum vydání
27. 1. 2016
24. 2. 2016
30. 3. 2016
27. 4. 2016
25. 5. 2016
29. 6. 2016
27. 7. 2016
31. 8. 2016
27. 9. 2016
26. 10. 2016
30. 11. 2016
28. 12. 2016
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Plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně
OHK V PROSTĚJOVĚ
každý rok prostřednictvím SIPO!

Finanční správa zavádí
počínaje rokem 2016 novou
možnost platby daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní
platby obyvatelstva (SIPO).
Pokud bude mít poplatník
o tuto službu zájem, vyplní
„Oznámení o placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ a spolu s dokladem o přidělení spojovacího čísla nebo s aktuálním
rozpisem
bezhotovostní
platby SIPO ho doručí na finanční úřad. Tyto doklady je
nutné odevzdat do 31. ledna
2016.
Tato služba umožňuje poplatníkům bezstarostné placení daně z nemovitých věcí.
Poplatníci již nebudou mít
starost, zda jim bude doručena složenka do schránky
a také nenastane situace, kdy
poplatníci nestihnou zaplatit
daň včas a nehrozí jim tak
pokuty za opožděnou plat-

bu daně. Mezi další výhody
platby pomocí SIPO patří
úspora času, který poplatníci
každoročně stráví ve frontě
na poště
či na pokladně
finančního úřadu.
Poplatníci, kteří již mají
zřízené SIPO a mají zájem
o tuto službu, vyplní pouze
„Oznámení o placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“, vzor viz níže
a k němu přiloží doklad
o přidělení spojovacího čísla
nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO. Formulář
„Oznámení o placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ je připraven
k distribuci na podatelnách
finančních úřadů nebo na
www.financnisprava.cz pod
záložkou „Daňové tiskopisy“.
Tyto připravené dokumenty poplatník doručí poštou,
osobně nebo elektronickou
formou příslušnému finančnímu úřadu, u kterého je po-

Stěhování Úřadu práce ČR

- kontaktního pracoviště Prostějov
Úřad práce České republiky,
Kontaktní pracoviště Prostějov
oznamuje, že dne 27. 11. 2015
bude z důvodu stěhování uzavřen, v provozu bude pouze
podatelna na ulici Plumlovská
36, kam se klienti mohou obracet se všemi žádostmi či dotazy.
Od 30. 11. 2015 bude zahájen
provoz kontaktního pracoviště

Prostějov na náměstí Spojenců
13 (bývalý Okresní úřad) s výjimkou oddělení hmotné nouze.
Oddělení hmotné nouze i nadále zůstává ve stávající budově
na ulici Lutinovova 1 (za obchodním centrem Zlatá brána).
Budova ÚP ČR, Kontaktního
pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, Prostějov

OSSZ Prostějov
oznamuje
zaměstnavatelům,
zaměstnancům
a OSVČ, aby doklady pro nárok na výplatu dávek nemocenského pojištění předložili
nejpozději do 15. 12. 2015,
z důvodu realizace výplaty
v prosinci 2015.

Nemocenské dávky, u kterých OSSZ Prostějov obdrží
doklady pro posouzení nároku
na výplatu až po tomto termínu, budou vyplaceny z provozních důvodů na straně České
národní banky, a.s., až v lednu
2016.

ProvozProvoz
sběrných
dvorů
svozodpadů
odpadů
ve svátky
sběrných
dvorů a
a svoz
ve svátky
2015

Sběrný dvůr odpadů

Svoz

Datum

Den

Anenská

Průmyslová

24.prosince

čtvrtek

ZAVŘENO

ZAVŘENO

NESVÁŽÍME

25.prosince

pátek

ZAVŘENO

ZAVŘENO

SVÁŽÍME

26.prosince

sobota

ZAVŘENO

ZAVŘENO

SVÁŽÍME

31.prosince

čtvrtek

OTEVŘENO do 13:30 OTEVŘENO do 13:00

SVÁŽÍME

2016
1.ledna

pátek

ZAVŘENO

ZAVŘENO

SVOZ POPELNICSVOZ POPELNIC
24.12.2015 přesunuto na 25.12.2015
24. 12. 2015 přesunuto na 25. 12. 2015
25.12.2015 přesunuto na 26.12.2015
25. 12. 2015 přesunuto na 26. 12. 2015
01.01.2016 přesunuto na 02.01.2016

1. 1. 2016 přesunuto na 2. 1. 2016
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NESVÁŽÍME

platníkem daně z nemovitých
věcí.
Poplatníci, kteří nejsou držiteli spojovacího čísla SIPO
a mají zájem o tuto službu,
vyplní „formulář SIPO“, který je k vyzvednutí na pobočkách České pošty nebo na
www.ceskaposta.cz.
Tento
formulář poplatníci odevzdají osobně na kterékoliv poště.
Oproti odevzdanému formuláři získají poplatníci spojovací číslo SIPO a dále postupují
stejně, jako poplatníci, kteří
SIPO již zřízené mají.
Přihlášení k placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO již na rok 2016
je možné do 31. ledna 2016.
Následující roky, i kdyby došlo
ke změně výše daně, proběhne
placení přes SIPO zcela automaticky. Bc. Veronika Kotullová
tisková mluvčí
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Telefon: 585 541 203

INFORMUJE

POZOR - NOVINKA PRO
VŠECHNY PLÁTCE DPH
S účinností od
1. ledna 2016 vzniká plátcům daně
z přidané hodnoty
zákonná
povinnost podávat tzv.
kontrolní hlášení
k DPH. OHK na
toto téma připravilo školení, které
se uskuteční dne
16. 12. 2015 od 9.00 hodin v Národním domě v přednáškovém sále.
Přednášet bude velmi uznávaná lektorka Ing. Olga Hochmannová – daňová poradkyně a specialistka na oblast DPH.
Nenechejte si toto školení ujít a včas se registrujte na ohkpv@
ohkpv.cz
Podrobnosti o akcích a další nové aktivity jsou průběžně doplňovány na webové stránky www.ohkpv.cz

Helena Chalánková, ředitelka
Okresní hospodářská komora v Prostějově

Upozornění ÚP ČR:
Do konce roku 2015 mají
držitelé dočasných průkazů
osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz
OZP. V případě, že tak neučiní,
nebudou moci po 1. 1. 2016 vy-

užívat žádné benefity a nároky,
které jim z vlastnictví průkazu
vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu
plastové kartičky obdobně jako
občanský nebo řidičský průkaz.
Tento typ průkazu je odolný
proti poškození a chráněný vůči

Podoba nového průkazu OZP

jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP.
Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad
práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že
výměna se týká přibližně 300
tisíc klientů, je ještě stále řada
lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili.
Chtěli bychom tímto apelovat na
klienty, aby nenechávali vše na
poslední chvíli a vyhnuli se tak
zbytečnému čekání ve frontách
na konci roku.
Pro účely vydání nového
průkazu OZP je třeba doložit
aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené
na občanský průkaz (rozměr
35 mm x 45mm). Stejně jako
při každých úředních jednáních,
musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským
průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR
přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014,
nemusí vyplňovat žádnou žádost.
Stačí, aby pouze doložili fotografii
a podepsali příslušný formulář,
který dostanou na přepážkách
ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady
do konce roku 2011) a dočasných
průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do
31. 12. 2013, musí před samotnou
výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“.
Až poté jim může ÚP ČR průkaz
v nové podobě vydat.
25. listopadu 2015
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Přání

Vážení
spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám za
vedení města Prostějova
popřála co nejpříjemnější adventní i vánoční čas,
rodinnou pohodu a hlavně pevné zdraví. Doba, ve

které žijeme, není klidná,
nepřispívá jí ani napjatá
mezinárodní situace.
Z tohoto úhlu pohledu se
pokusme zamyslet nad tím,
zda si spoustu problémů
a pseudoproblémů nevytváříme mnohdy sami. S ohledem na to, co se ve světě
děje, si totiž troufám říct, že
v Prostějově se nám stále žije
dobře a spokojeně.
Já si osobně nepřeji nic
jiného než to, abychom se
měli v budoucnu alespoň tak
dobře jako nyní, abychom
byli v takovém bezpečí jako
nyní a abychom nedovolili nikomu znepříjemňovat
či znemožňovat nám život
v našem městě. Totéž přeji
nejen v období Vánoc, ale
i v novém roce také Vám.
RNDr. Alena Rašková,
primátorka

Informace

Pietní deska je zcela zaplněna, přibyly další dvě

Město Prostějov pořídilo další pietní desky u vsypové loučky
na Městském hřbitově Prostějov.
Pozůstalí, kteří zde využívají anonymní uložení ostatků svých příbuzných, mohou jejich památku
zvěčnit do kamene. Nabídka se setkala s takovým ohlasem, že první
pietní deska je dnes zcela zaplněna. Město tedy pořídilo další dvě.
Vsypová loučka u kolumbária
byla nedávno doplněna jednou
mramorovou deskou. Pozůstalí,
kteří využívají loučku pro uložení
ostatků svých příbuzných, dostali
možnost jejich památku zde zvěčnit.
„Na tuto desku objednávají lidé
za úplatu u kameníka umístění
jmen, dat narození a úmrtí zesnulého. Vzhledem k velkému zájmu
je první pietní deska již zaplněna
a správa hřbitova eviduje další žádosti pozůstalých. Pořízení první
pietní desky se setkalo s nečekaně
velkým a kladným zájmem z řad
pozůstalých,“ uvedl náměstek
primátorky Jiří Pospíšil. Jde o to,

že někteří lidé nechtějí mít místo
vsypu zcela anonymní. Písmo na
kameni je jednotné a pozůstalí mají
alespoň touto formou možnost
připomenout své příbuzné. Desku
si u vsypové loučky vyžádali sami
obyvatelé.
„Na základě podnětů některých
občanů jsme už v jarních měsících

bytem na území města Prostějova, kteří dovršili 65 let a starších.
„Taxi bude jezdit v rámci katastru města a v jeho městských
částech každý pracovní den
od půl sedmé ráno do půl třetí
odpoledne po období jednoho
roku,“ doplnil náměstek Smetana a připojil přepravní místa,
kam bude Senior taxi zajíždět.
„Lidé se budou moci nechat zavést na náměstí T. G. Masaryka,
do nemocnice, Polikliniky Prostějov – Zdravotnického centra
v Trávnické ulici, k obvodním,

praktickým a odborným lékařům pro dospělé v rámci
Prostějova a včetně městských
částí. Dále pak na Českou poštu a to do všech městských
částí a pochopitelně i na úřady
na území města Prostějova.“
Smluvní podmínky se ještě
v těchto dnech dolaďují. Služba
seniorům by mohla začít fungovat od prosince tohoto roku. Provozovat ji bude firma Komfort
Logistik s. r. o., Ostrava – Slezská
Ostrava, která má v této oblasti
dlouhodobé zkušenosti. -red-

tohoto roku uvažovali o tom, zda
o tento krok bude mít někdo zájem. Nakonec rozhodnutí padlo
poměrně rychle. Tím pádem bylo
možné využít mramorovou desku
ještě před dušičkami,“ uzavřel Jiří
Pospíšil.
Vzpomínková deska přišla město na 25.773 Kč s DPH.
-red-

Provozování služby Senior Taxi

Město Prostějov dává službě
Senior taxi zelenou. Rada města
nedávno kladně rozhodla o realizaci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na provozování taxi pro seniory
s předpokládanou hodnotou do
400 tisíc korun (bez DPH).
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o realizaci zakázky „Provozování
služby Senior Taxi “ a o výběru
nejvhodnější nabídky, radě následně předložila své vyhodnocení a ta její výběr na provozo-

vatele této služby pro seniory na
svém jednání 10. listopadu 2015
potvrdila.
„Pro zadání zakázky jsme
stanovili jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost s dílčími body. Jedním
z nich byla cena za jeden kilometr
jízdy s váhou osmdesát procent.
Druhým kritériem byla kvalita
a přístupnost objednávkového
systému s váhou dvacet procent,“
vysvětlil náměstek primátorky
Pavel Smetana. Senior taxi bude
sloužit občanům s trvalým po-

Mobilní kluziště poprvé v Prostějově!
hodin, o slavnostní otevření se 15.00 hodin na Silvestra 31.12. je v době školní docházky, vy- bude i v době školního vyučopostará sportovní oddíl Kraso- od 9.00 do 18.00 hodin. Dopo- hrazen pro žáky ze základních vání kluziště sloužit veřejnosti.

-red-bruslení Prostějov. Lidé budou lední čas (resp. do 13:00 hod) a středních škol, od 13:00 hod
moci využívat kluziště až do 6.
ledna,“ říká náměstkyně primátora Ivana Hemerková s tím, že
ruku v ruce s provozem bude třeba dodržovat i jistá pravidla:
Podmínky zapůjčení bruslí
Při zápůjčce bude třeba složit
vratnou kauci 200,- Kč. Půjčovna bruslí bude otevřena v čase
bruslení pro veřejnost.
Ceny zapůjčení bruslí
40,- Kč za každou započatou
hodinu. Pro školy je půjčovné
ve vyhrazenou dobu zdarma.
Dostupné velikosti bot:
Pánské – 8,9,10,11.
Dámské – 4,5,6,7.
Dětské – 3,4,5.

Novinka letošní zimy pomalu nabírá svou podobu.
Nejdříve je třeba pro základy
kluziště vyrovnat terén, který
má náměstí kvůli odtoku dešťové vody mírně zešikmený.
Ve čtvrtek 12. listopadu se už
začalo s pracemi.
Kluziště bude otevřeno každý
„Zahájení provozu kluziště je den od 9.00 do 21.00 hodin. Na
plánováno na 27. listopad v 15.00 Štědrý den 24.12. od 9.00 do
25. listopadu 2015
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Okrsek č. 5
Odpovědný strážník:
Jan Všetička
Kontakt: tel. 774156385,
vseticka@mpprostejov.cz
Stručná demografická charakteristika: Okrsek č. 5 se
nachází na rozhraní ulic V Polích, Anenská, Plumlovská od
kruhového objezdu ul. Anglická, levá strana ul. Legionářská
až po konec katastru obce.
Z větší části je okrsek tvořen
starší zástavbou v okrajové
části Domamyslice, Čechovice, Krasice, chatovou oblastí
Záhoří, ale také se zde nachází
sídliště jako např. sídl. Západ,
sídl. Moravská.
Řešená problematika: Při
práci okrskového strážníka
ve svěřeném okrsku č. 5 se
zaměřuji na plnění úkolů pro
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Tato
práce zahrnuje pochůzkovou
kontrolní činnost, kdy jsem
tímto v bližším kontaktu s občany, kteří se na mne mohou
obracet se svými problémy,
podněty a stížnostmi. Pravidelně se také účastním setkání

místního Osadního výboru
části Krasice, Čechovice, Domamyslice, kde jsou řešeny
různé problematiky a podněty
občanů.
Jednou ze základních činností strážníka městské policie
je dohled nad dodržováním
obecně závazných vyhlášek
a nařízení statutárního města
Prostějova. Při kontrolách se
zaměřuji zejména na čistotu a pořádek veřejného prostranství. Jedná se o zakládání
černých skládek a ukládání
odpadu mimo určená místa
(např. chatová oblast Záhoří,
Biokoridor Hloučela, sídliště
atd.). V mnoha případech se
mi podařilo zjistit původce
znečištění a předat toto přestupkové jednání správnímu
orgánu, kde jsou přestupcům
za toto jednání ukládány vysoké pokuty. V současné době se
však situace výskytu černých
skládek zlepšila díky pravidelnému rozmisťování kontejnerů na komunální odpad
a širšímu využívání sběrných
dvorů.
K další důležité činnosti
patří dohled na bezpečnost
chodců a žáků při přecházení
přechodu pro chodce navštěvujících základní školu na ul.
Čechovická, kde provádím
pravidelné kontroly. Věnuji se
také kontrolám mateřských
škol na ul. 5. května nebo Moravská.
Velmi často také řeším neukázněnost pejskařů, kteří
venčí psy bez vodítka mimo
k tomu určená místa a zanedbávají úklid po svých psech.
V jednotlivých případech touto nedbalostí dochází k pokousání člověka nebo jiného
psa.
Při pochůzkové činnosti se
dále zaměřuji na kontroly růz-

ných závad a vandalismu jako
je poškozování mobiliáře a vybavení dětských hřišť, dopravních značek, odpadkových
košů, veřejně prospěšných
zařízení, zastávek autobusu,
komunikací, chodníků, přerostlých stromů, keřů, nesvítících lamp veřejného osvětlení,
změny dopravního značení
a různých dalších zjištěných
nedostatků. Při odstraňování
zjištěných závad často spolupracuji s pracovníky příslušných odborů Magistrátu města
Prostějova.
K další důležité činnosti ve
svěřeném okrsku patří kontroly řidičů vozidel a dalších
účastníků při dodržování
pravidel silničního provozu.

„ZA VOLANTEM ZÁSADNĚ
BEZ ALKOHOLU“
Městská policie Prostějov
připravila pro řidiče preventivní akci, měření alkoholu
v dechu, pod názvem „ Za
volantem, zásadně bez alkoholu" .Akce se uskuteční
v pondělí 7. prosince 2015
v prostorách Informačního
střediska Městské policie
Prostějov (ulice Havlíčkova
4, I. patro dveře číslo 204),
v době od 9.00 do 17.00
hodin. Zájemci budou mít
možnost si ověřit, za jakou
dobu jejich organismus odbourá alkohol. Tento poStrana 8

znatek mohou využít právě
s nadcházejícími vánočními
svátky, které jsou spjaty s delším volnem a větší konzumací alkoholických nápojů.
A jakým způsobem bude
měření probíhat? V restauraci,
nebo doma vypijete dle svého
uvážení lihovinu. Poté přijdete s časovým odstupem do
střediska k dechové zkoušce.
Zkoušku je možné provést opakovaně, až do doby, kdy hodnota bude nulová.
Měření bude prováděno digitální přístrojem Drager. -red-

Zde se zaměřuji převážně na
parkování vozidel v místech,
kde je to zákonem zakázáno
(křižovatky, dopravní značky, parkování na zeleni, ale
také asistuji při blokovém
čištění komunikací). Do této
kontrolované skupiny patří
také cyklisté a chodci, kteří
se velkou měrou podílí na
zaviněných dopravních nehodách. Není výjimkou také
odstavené vozidlo na pozemní komunikaci bez registračních značek nebo zjevně
technicky nezpůsobilé (autovrak). Při zjištění tohoto
případu se snažím s majiteli
vyřešit odstranění vozidla
z komunikace. Pokud toto
není možné, věc podstoupím správci komunikace, jak
ukládá zákon č. 13/1997Sb.
k dalšímu opatření případně
odtažení vozidla z komunikace na náklady provozovatele.
Jedním z dalších problémů
v okrsku patří pohyb a přebývání bezdomovců. Jen častými
kontrolami problémových lokalit se mi úspěšně podařilo
vypořádat se s bezdomovci,
kteří v letním období obtěžovali nakupující zákazníky
zejména v okolí obchodního
domu Albert na ul. Plumlovská. Několik bezdomovců stanovalo v Biokoridoru Hloučela a také na Záhoří nebo na
ul. Finská (přístřešek trafostanice). Z těchto lokalit se mi
podařilo tyto osoby vytěsnit
a v současné době v okrsku
neeviduji trvale přebývajícího

bezdomovce. K tomuto stavu
také přispělo rozšíření Obecně závazné vyhlášky (O požívání alkoholu na veřejnosti)
o lokality kolem obchodních
domů Albert a přilehlých provozoven v okolí na ul. Plumlovská, obchodního domu
LIDL na ul. Anenská, zastávek
MHD a v blízkosti dětských
hřišť. Velký podíl na pohybu
bezdomovců a dalších problémových osob měla i výkupna kovového odpadu na ul.
Západní, kde provádím časté
namátkové kontroly. V mnoha
případech se mi tímto podařilo nalézt odcizené věci nebo
přímo zadržet pachatele krádeží a jiných trestných činů.
Odcizené věci byly vráceny
zpět poškozeným majitelům.
V jednotlivých případech šlo
také o zjištění osob celostátně hledaných Policií České
republiky, které jim byly následně předány k dalšímu
opatření.
Na závěr bych chtěl podotknout, že cílem činnosti
městské policie je hlavně služba
občanům města, která směřuje
k zajištění bezpečných ulic,
čistoty veřejných prostranství
a bezproblémového soužití
všech obyvatel. Je proto důležité, aby se i občané nebáli přispět ke zlepšení životní úrovně
ve svém okolí a při tomto spolupracovali s městskou policií
tím, že se v případě potřeby obrátí na svého přiděleného okrskáře nebo využijí čísla tísňové
linky městské policie 156.

Jan Všetička
25. listopadu 2015
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Mnoho „zdravých“ lidí si
ani neuvědomuje, jak složitý
je život v situaci, kdy nemůžete dělat každodenní obvyklé věci. Například - vstát ráno
z postele, nasnídat se, umýt se,
obléknout se a jít do práce či
do školy. To je přece rutina…
Co když to sám nezvládnu?
Tyto starosti řeší mnoho lidí

Každodenní rutina?

kolem nás, bez ohledu na věk.
Pokud se člověk ocitne v takové
situaci, hledá pomoc. Organizace Podané ruce – osobní asistence takovou pomoc nabízí.
Působí v Moravskoslezském,
Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji. Posláním organizace je podporovat začleňování lidí s postižením a seniorů

do společnosti a umožnit jim žít
takovým způsobem, který se co
nejvíce blíží běžnému životu,
ideálně v domácím prostředí.
V současné době Podané
ruce – osobní asistence nabízí
své služby seniorům a lidem
s postižením bez rozdílu věku
7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
Asistenti/asistentky (kterých
v řadách organizace působí
přes 100) pomáhají klientům
v domácnostech, ve školách,
ve zdravotnických a sociálních
zařízeních atd. Nevykonávají
činnosti za klienta, ale poskytují mu svou pomoc a podporu
při vykonávání dané činnosti.
V případě, že klient vůbec není
schopen dané činnosti vykonávat, provádí asistenti vše podle
jeho pokynů a představ.
Stále pracujeme na tom,
aby naše služby byly kvalitní a na odborné výši, ale aby
nám neunikl ani lidský přístup
a spolehlivost. Důkazem, že se
nám to daří, jsou ohlasy našich
spokojených klientů a jejich rodinných příslušníků. V příštím
roce oslaví naše organizace již
15. výročí své existence. Kromě
osobní asistence organizace
poskytuje i služby canisterapie,

což je dobrovolnická činnost,
které se ve svém volném čase
věnují školení psovodi se svými speciálně testovanými psy.
Společně přinášejí radost, pomoc a příjemné zpestření dne
mnoha lidem.
I v letošním roce je práce organizace Podané ruce – osobní
asistence závislá po ekonomické
stránce i na příspěvcích měst,
nadací a donátorů. Všechny donátory organizace propaguje při
akcích, které pořádá, nebo se
jich zúčastňuje. Chceme tímto

Informace
poděkovat za podporu statutárnímu městu Prostějovu, které
na pokrytí poskytování sociální
služby občanům města přispělo
částkou 20.000,00 Kč. Tato podpora nám pomáhá, abychom
ceny služby udrželi v dostupné
výši.
Více informací o naší činnosti, kontakty a další údaje najdete
na našich webových stránkách
www.podaneruce.eu. Adresa
prostějovské pobočky: Polišenského 4467/3, telefon: 777
011 034.
Bc. Jana Marková

„DOBRÉ MYŠLENKY, DOBRÁ
SLOVA, DOBRÉ SKUTKY“.

Oznamujeme, že byla založena Svépomocná psychoterapeutická skupina /SPS Prostějov/
pro lidi s problémem závislosti.
Scházíme se každé úterý
v 17.00 hod. na adrese Demelova ul.č. 2, Prostějov.
(Naproti Odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova,
za OC Zlatá Brána)
Kontakt:
E-mail: spspv@post.cz
Tel.: 606 294 711

15112331194

INZERCE

Prostějovské radniční listy

15112431204

15112331201

ZAHRADNICTVÍ v Brněnské ulici

25. listopadu 2015

a na Žižkově nám. 9, Prostějov
nabízí adventní věnce
a další vánoční sortiment...
Těšíme se na vaši návštěvu.

Otevřeno: PO- PÁ od 8 hod do 16 hod.

Telefon: 777 727 680
Strana 9

ww

Město Prostějov

w.

pr

Prostějovské radniční listy

Informace
očekávám od adventní doby, co očekávám
Denní stacionář pro seniory Cood
našeho zastupitelstva v roce 2016?
adventní době a následtví bylo zahájeno. Myšlenka
a odlehčovací služba v Centru né Odobě
vánoční bylo hodně
provozu zubní pohotovosti
napsáno
a
lze
tvořit
slohové
i v dny volna a svátků bude
sociálních služeb Prostějov, p.o. práce. Osobně bych uvítala,
snad též reálná. Kéž probíhá
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V Centru sociálních služeb Prostějov, p.o., Lidická
86, mohou senioři a osoby
se zdravotním postižením
využít nově poskytované
sociální služby – denní stacionář a odlehčovací služba.
Sociální služba denní stacionář je určena pro seniory
se sníženou soběstačností,
kteří potřebují pravidelnou
pomoc jiné osoby a o které je
pečováno v jejich domácím
prostředí. Prostřednictvím
této služby zajistíme seniorům potřebnou péči, včetně
nabídky aktivizačních programů, možnosti setkávat
se se svými vrstevníky a příjemně vyplnit svůj volný čas.
Denní kapacita služby je 20
uživatelů služby. Provozní

doba: pondělí - pátek od
7:00 hod. do 19:00 hod.
Odlehčovací službu poskytujeme formou pobytové sociální služby, která
zajistí seniorům a dospělým
osobám podporu a péči po
dobu, kdy není možné o ně
pečovat v jejich domácím
prostředí, a současně tak
umožníme jejich pečujícím
osobám potřebný odpočinek
a čas pro vyřízení potřebných záležitostí. Kapacita
odlehčovací služby je 6 míst.
Přínosem sociálních služeb denní stacionář a odlehčovací služba je možnost co
nejdelšího setrvání seniorů
v domácím prostředí.
Formuláře žádostí naleznete na našich webových
stránkách www.csspv.cz.

Pro bližší informace kontaktujte:
Mgr. Janu Nenálovou (denní stacionář)
Tel.: 733 745 083, E-mail: jnenalova@csspv.cz
Mgr. Vendulu Kaprálovou (odlehčovací služba)
Tel.: 736 484 568, 582 321 205,
E-mail: vkapralova@csspv.cz.
Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o.

aby adventní čas byl dobou
setkávání, dobou klidu a zamyšlení. Očekávání narození malého Ježíška, tak jako
narození dítěte, může být
dobou radostnou, ale i dobou nejistot a obav. Nakonec
Panna Marie do žádných velkých jistot nešla. Byť voláme
po návratu k přírodě, patrně
rodit ve chlévě nemuselo být
to pravé, ořechové. Přesto se
mi líbil tehdejší postoj pastýřů, ale i králů, kteří osloveni
andělem, spěchali a děťátku
i svaté rodině pomáhali. Kolikrát mi můžeme být osloveni našim okolím a kolikrát
pomůžeme? Naopak kolikrát
někdo vyslechne nás a snaží
se nás pochopit, pomoci. To
se odpovězme každý sám.
Po překvapivém odstoupení z funkce primátora pana
Miroslava Pišťáka, zvolení
paní primátorky RNDr. Aleny Raškové, znamenalo takový malý adventní čas, již na
podzim. Co bude? Sešli jsme
se, snažili se domluvit. Již dříve jsme psala, že se mi nelíbí
rozdělení na členy zastupitelstva v koalici a v opozici.
Co za ten rok za námi všemi
zastupiteli je? Kolik hodin
jsme někdy zbytečně prodiskutovali a jaký příklad jsme
dali dalším generacím? Jak
se umíme přes rozdílné názory přenést, pochopit, spojit se a dát dohromady jednu
společnou věc? Zvolila jsem

trochu jinou cestu a snažím
se záležitosti, které mi byly
občany svěřeny, řešit písemně s danými odpovědnými
osobami. Jestli to bude cesta
správná a někam povede, se
uvidí.
Co čekám od nás zastupitelů v roce 2016? Očekávám
především slušné a korektní
jednání. Když se obě strany na něčem domluví, v tzv.
předjednání, co bude na zastupitelstvu řešeno, že se toho
budeme držet a nebude další
hodinová diskuze k domluvenému. Doufám, že naše zastupitelstva budou kratší a jejich
závěry někam povedou.
V době vydání tohoto čísla Prostějovských radničních
listů, už patrně budeme brázdit ledovou plochu na náměstí T. G. M. a já jsem moc ráda,
že společnými silami kluziště
vzniklo. Byla bych ráda, kdyby budování muzea oděvnic-

realizace nových chodníků,
cyklotras a silnic podle potřeb občanů. A ne v neposlední řadě, ať diskutujeme
a vyhlášce „klidu“ ve svátky,
dnech volna a o víkendech.
Milí čtenáři, občané i návštěvníci města Prostějova,
využijme adventní čas i dobu
vánoční radosti k setkání se
svými blízkými a možností
účasti na duchovních či kulturních akcí, kterými je toto
číslo Prostějovských radničních listů naplněné. Pokud
se to organizátorům podaří,
může Vás čekat milé překvapení při návštěvě věže kostela
sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici, více neprozradím. Upozorňuji také na farní
časopis INRI-umístěný na
webových stránkách farnosti Povýšení sv. Kříže. (http://
prostejov.farnost.cz).
A nezoufejme, pokud vše
nebude, jak si přejeme. Vše
nemusí být perfektní, protože
perfektní je, že jsme v rukou
Božích.
Na závěr bych vám ráda
i za kolegu Ing. Petra Kousala, za členy i příznivce KDU-ČSL, za všechny lidi dobré
vůle popřála pokojné prožití
adventní doby, požehnané vánoční svátky a do nového roku
2016 hodně zdraví a pohody
v osobním i pracovním životě.
MVDr. Zuzana Bartošová,
zastupitelka KDU –ČSL
Prostějov

Přání občanům města do roku 2016

Vážení spoluobčané,
za několik týdnů skončí
letošní rok. Je to čas, kdy
pro mnohé z nás je toto období příležitostí k hodnocení pozitivních i negativních skutečností a událostí,
které nás v tomto roce potkaly jak v životě osobním,
pracovním, tak i jako občany České republiky, Evropské unie a mezinárodního
společenství.
Členové Klubu zastupitelů za KSČM děkují svým
kolegům v zastupitelstvu za
jejich práci pro město a jeho
občany. Rozsah a úroveň své

činnosti za první rok volebního období 2014-2018 budou jednotlivé zastupitelské
kluby posuzovat poněkud
odlišně. Nechceme však
předjímat. Náš klub seznámí občany s hodnocením
své činnosti za rok 2015
v Prostějovských radničních
listech počátkem příštího
roku.
Chceme Vám, občanům
města, poděkovat za zájem
o rozvoj města, který průběžně projevujete, za Vaše
podněty, návrhy, ale i kritiku, které vedou ke zlepšení života ve městě i za Vaši

účast a vystupování v diskusi na jednáních zastupitelstva. Klub KSČM si Vaší
podpory, návrhů i kritiky
velmi váží.
Vážení občané Prostějova,
členové Klubu zastupitelů KSČM Vám přejí klidné
a příjemné prožití svátků
vánočních. Do nového roku
2016 hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, lásky
a osobní spokojenosti.
 Vaši zastupitelé za KSČM

Josef Augustin

Ivana Copková

Jaroslav Šlambor

Václav Šmíd

Vánoční přání zastupitelského klubu ODS
Přejeme Vám co možná nejklidnější předvánoční období

Milada Sokolová a Tomáš Blumenstein, ODS
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Restaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého
Během končícího roku
2015 byla v rámci obnovy
prostějovské památkové zóny
restaurována statue sv. Ja
na
Nepomuckého. Dílo představuje jednu z nejvýznamnějších
a umělecky nejhodnotnějších
kamenných barokních prací
v Prostějově. Restaurátorská
akce navázala na rekonstrukci
části Náměstí T. G. Masary
ka ve středním pásu mezi obchodním domem Zlatá brána
a radnicí, která byla dokončena už 30. června.
Sochu sv. Jana Nepomuckého
nechal dle zachovaného nápisu
s chronogramem vytvořit pro-

stějovský měšťan Jiří František a osazení nové svatozáře s pěti anabázi socha v autentické poProkeš roku 1731, ale jejího šesticípými hvězdami z pozla- době konečně vrátí na staré staMarek Perůtka
autora neznáme. Dříve – až cené mědi se po čtyřicetileté noviště.
do zbourání prostějovského
Špalíčku na začátku sedmdesátých let 20. století – stávala
mezi dvěma lipami před domem u Zlatého páva. Demoliční práce před stavbou Prioru
poskytly vhodnou záminku
k je
jí
mu odstranění – sochu
i s podstavcem rozebrali a figuru postavili do kouta za opěrák farního kostela. Jednotlivé
části podnože a soklu chátraly
opodál, v takzvaném Římském
dvoře na ploše gotického am
bitu bývalého augustiniánského kláštera. Ani po Listopadu
1989 k vrácení sochy na původní místo ne
došlo, protože
její stanoviště mezitím zabralo
pódium, využívané jako tribuna
politických stran. Místo toho ji
roku 1990 nově nainstalovali
na prostranství vedle kostela
Milosrdných, kde dřív stával
plechový symbol komunistického srpu a kladiva a portrétní
galerie vzorných socialistických
pracovníků. Už v té době se nepodařilo najít žádný z kvádrů,
které tvořily vysoký osmiboký
postament, a sousoší tak stálo
jen na nízkém stupni v úrovni
okolního terénu.
Restaurátor Daniel Bartoš
před navrácením sochy na původní místo znovu (v historicky
krátké době necelého půlstoletí
už podruhé) kompletně rozebral sestavu před kostelem Milosrdných a v ateliéru ji očistil,
konzervoval, dotmelil a drobně doplnil. Mezitím musel být
sestaven a vyzděn sokl, nově
zhotovený podle dokumentace z materiálu, který se svými
vlastnostmi blíží originálnímu
maletínskému pískovci (světlý
hořický pískovec z lomu Podhorní Újezd). Po dokončení

Prosincové zastavení v čase

Ve středu 2. prosince si připomínáme 210 let od bitvy tří
císařů u Slavkova. Napoleonské války samozřejmě poznamenaly také Prostějov.
Po bitvě u Ulmu 17. 11.
1805 sem ruský maršál Kutuzov přivedl ruskou armádu,
která se rozložila v okolí města. Ve městě bylo ubytováno
sedm pěších ruských pluků,
dělostřelectvo, generalita a velitelé maršál Bargation a kníže Dolgorukij. Městská rada
v čele s purkmistrem Adamem
Entlem musela zajistit zásobování vojska. 27. 11. 1805 byli ve
městě ubytováni rakouský cí25. listopadu 2015

sař František I. a ruský car Alexandr I. Tito se také sešli téhož
dne na společné poradě v hostinci U Zlaté koruny na Žižkově náměstí č. 12. Po porážce
v bitvě u Slavkova bylo město
okupováno francouzským vojskem. Navíc bylo i sběrným
střediskem zásob z okolních
panství. K tomu přistoupily
konflikty i vyhrožování samotnému purkmistrovi. Francouzská okupace města trvala
36 dnů, do 4. ledna 1806. Bylo
zničeno 200 domů, vyrabována Ehrenstammova textilní
továrna. Francouzským tlumočníkem byl olomoucký kni-

hovník a osvícenec Jan Alois
Hanke z Hankenštejna. Právě
on nemalou měrou zabránil
vypálení města.
29. 12. 1865 – před sto padesáti lety – se městské zastupitelstvo usneslo na zbourání
hradeb v olomoucké bráně.
Prostranství bylo upraveno
podle plánů stavitele Jana Pospíšila. Tento akt znamenal
zásadní průlom do městského opevnění, které již nemělo obrannou funkci a bránilo
hospodářskému rozvoji města. V roce 1869 byl odstraněn
val v okolí plumlovské brány.
V roce 1870 zastupitelstvo

rozhodlo o odstranění hradeb
a valů v jižní, západní a východní části města. Na uvolněných prostorách začaly vznikat
nové ulice, parky, například
Jungmannovy (Smetanovy)
sady. Z rozsáhlého opevňovacího systému se do dneška
zachoval jen zlomek tvořený
nárožní polygonální baštou
(zvanou prachárna) ve Školní ulici s přilehlou třistametrovou zdí (tzv. kurtinou) ve
Smetanových sadech a s přestavěnou baštou v Knihařské
ulici. Úsek hradeb prochází
v současné době rozsáhlými
rekonstrukcemi. Tyto objekty

jsou nemovitou kulturní památkou a představují významný pozůstatek pozdně gotického opevnění města z roku
1495. Poznávejme a chraňme
je, jak k tomu vyzýval kulturní historik Bohuslav Kraus. Ve
svém díle Prostějovské hradby
napsal: „Teprve hradbami –
kvádrovým věncem, obepínajícím obec a utvrzujícím sílu
jeho obránců – stalo se město
městem. V panenské kamenné obruči města byla jeho síla,
znak i symbol neporušenosti,
pevnost, která dávala záruku
klidného života uvnitř hradeb.“

Hana Bartková
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Den pro Izrael v Prostějově PODĚKOVÁNÍ ČTENÁŘŮM

V pondělí 2. listopadu v podvečer
se v podkrovním sále prostějovské
knihovny konala akce, která si už
zaslouží přívlastek tradiční. Den
pro Izrael zde proběhl v současném
formátu počtvrté, ale veřejná shromáždění organizovaná místními
křesťanskými církvemi ve spolupráci
s Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém (ICEJ) probíhají na Hané už deset let.
Mozaika letošních témat pokryla
témata sahající od středověké historie až po žhavou současnost. Daniel
Žingor, hlavní organizátor akce, si
připravil historický exkurz z dějin
Židů v českých zemích. Připomenul
jejich vypovězení z královských měst
roku 1454, které platilo téměř 400 let.
Důsledkem nuceného odchodu Židů
z královského města Olomouce pak
mimo jiné bylo jejich usazení v nedalekém Prostějově. Na tomto příkladu
ukázal neblahé plody antijudaismu
praktikovaného středověkou církví a provinění na Židech, za které se
dosud nikdo neomluvil. Teprve v posledních desetiletích dochází v církvi
k obratu ve vztahu k Židům. Nejlépe
jej ilustruje encyklika Nostra Aetate,
jejíž publikování před 50 lety se právě
v těchto dnech připomíná.
Mojmír Kallus, předseda ICEJ, informoval o tradici dobrých vztahů

mezi Českou republikou a židovským
státem, která sahá až do počátků Československa a je spojena s osobou
Tomáše Garrigue Masaryka. Jeho syn
Jan Masaryk se jako ministr zahraničí významně zasloužil o československou vojenskou pomoc vznikajícímu státu Izrael, která je dodnes na
straně Izraele vděčně připomínána.
Po obnovení svobody vedla jedna
z prvních zahraničních cest Václava
Havla do Jeruzaléma a obnovení diplomatických styků s tímto státem
bylo jednou z jeho priorit. Od té doby
již čtvrt století tyto vztahy rozkvétají
v mnoha oblastech.
Daniel Haslinger, který je na Blízkém východě snad více než doma,
pak seznámil přítomné s nejnovějším
vývojem v oblasti, zejména se situací
v Sýrii a Iráku a postupem tzv. islámského státu. Jako každý rok, také letos
se tedy mohli posluchači podrobně
dozvědět o nejzávažnějších událostech v regionu, k nimž v posledním
období došlo.
Podstatnou součástí těchto diskusních pořadů jsou dotazy a připomínky z publika. Také letos jsme vyslechli často velmi fundované příspěvky
a poučené dotazy. Spokojení účastníci
se rozcházeli s ujištěním, že v příštím
roce se zde opět sejdeme na dalším
pokračování Dnů pro Izrael.  -mk-
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A NÁVŠTĚVNÍKŮM
TEMATICKÝCH VEČERŮ

Každý měsíc jste mohli v Prostějovských radničních listech číst o našich aktivitách. Vlastně nejen číst,
ale především jste je mohli s námi
prožít.
Na tematických večerech Klubu
MPŽ jsme bojovali s vlastní sebeprezantací, sebemotivací, prokrastinací,
time - managementem, strachem či
stresem, ale posvítili jsme si třeba
i na daně a propagaci na internetu.
Postupně se stalo již tradicí, že jsme
se potkávali většinou třetí středu
v měsíci u lahodného čaje připraveného v Čajovně pod pokličkou. Věříme, že vás naše témata a především
pečlivě vybraní lektoři a lektorky
bavili a večery s námi strávené jste

si užívali. A proto již dnes máme
pro vás připravena zajímavá témata
na další rok. Už teď se můžete těšit,
že například nový rok 2016 začneme v lednu s finanční gramotností.
Později se naučíme umět si do života
přitáhnout přesně ty věci a lidi, které
chceme, lépe si navzájem porozumět
a spoustu dalších.
Rády bychom vám tímto způsobem
za celý Klub Moudrého podnikání žen
v Prostějově poděkovaly za celoroční
přízeň a popřály šťastné a veselé Vánoce. Již dnes se těšíme, že se s vámi budeme setkávat i v roce příštím. Budeme vás bavit, ale i nenásilně vzdělávat.
Denisa Švecová, Helena Volfová,
Petra Přidalová a Radana Geryková

Posílení bezpečnosti
na reálném gymnáziu
Bezpečnosti žáků se na Reálném gymnáziu a základní škole
města Prostějova věnuje náležitá pozornost.
Škola má již léta zaveden přístupový
systém. Žáci i učitelé vstupují do školy
prostřednictvím elektronického čipu, přístupy jsou zaznamenávány. Rodiče jsou
online informováni o docházce svých dětí
do školy, a mohou si tak dálkově ověřit, že
se jejich dítě do školy dostavilo.
Na základě událostí ve Žďáru nad Sázavou škola přistoupila ke zvýšení bezpečnosti,
a to vybudováním kamerového systému.
K tomu získala jako jedna z mála prostějovských škol v rámci projektu MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“
dotaci ve výši 32.730,- Kč, právě na pořízení
kamerového systému.

Cílem používání kamerového systému je
zajistit nezbytnou ochranu majetku a práv
žáků, zaměstnanců a dalších osob pobývajících v prostorách školy a dále předcházet
výskytu rizikového chování.
Kamerový systém snímá pouze veřejné
prostory budovy a prostor před školou, a nezasahuje tudíž do soukromí žáků, zaměstnanců a návštěvníků školy.
Kamerový systému je vhodná technologie pro monitorování rizikových míst.
K provozování tohoto systému získala
škola souhlas Úřadu na ochranu osobních
údajů v Praze.  RNDr. Ing. Rostislav Halaš

ředitel školy

Den otevřených dveří na SOŠPO

Ve středu 9. prosince od 13.00 do
17.00 hod. proběhne na Střední odborné škole podnikání a obchodu Den otevřených dveří. Zájemci o studium a jejich

rodiče si mohou prohlédnout interiéry
školy a získají informace o vzdělávacích
programech. Žáci devátých tříd mohou
vybírat ze čtyř vzdělávacích programů.

15012370054

první plně zálohovaná síť v regionu

INTERNET
TELEVIZE
TELEFON
www.infos.cz, 588 882 111
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Projekt „Děti dětem“

Každý z nás zažívá své
malé i velké radosti, ale
i zklamání či trápení. O to
vzácnější jsou chvíle, kdy
se na chvíli zastavíme a zamyslíme se nad problémy
někoho jiného.
Žáčci ze 3. třídy ZŠ a MŠ
Prostějov, Palackého tř. 14
však dokázali věc zcela neobvyklou a hlavně nečekanou. Se svou třídní učitelkou Renatou Laurenčíkovou
se zapojili do projektu „Děti
dětem“, který zaštítila Arcidiecézní charita v Olomouci. Děti namalovaly pohlednice, které za symbolickou
částku 10 Kč prodávaly ve
škole i v rodinách, a získanou částku 2 000 Kč pak nabídly na pomoc ukrajinským
dětem.
Celý nápad vzešel od paní
učitelky, které se podařilo
své žáky pro projekt nejen
získat, ale přímo nadchnout.
„Chtěla jsem, aby děti poznaly i jiné životní hodnoty než
jsou materiální, aby zakusily
radost z toho, že můžeme
udělat něco pro druhé,“ sdělila autorka projektu.

Získaná částka z prodeje
pohlednic putovala do základní školy v Kolomyji, kde
byly dětem z rodin poznamenaných tíživou situací na
Ukrajině zakoupeny především školní potřeby. „Děti
byly překvapené, že někomu v České republice není
lhostejný jejich osud,“ uvedl
P. Rostislav Strojvus z Arci-

diecézní charity v Olomouci,
který předal v říjnu v Kolomyji ukrajinským dětem dárky z výtěžku od českých dětí.
Byli bychom moc rádi,
kdyby tento projekt inspiroval i další školy, jejich pedagogy a především jejich děti.
Lenka Vopalecká
ZŠ a MŠ Prostějov,
Palackého tř. 14

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Prostějov
srdečně zve na

Adventní koncert

do kostela Povýšení svatého Kříže dne 13.12.2015 v 18 hod.
Zpívá smíšený sbor Exaudi a jeho solisté
za doprovodu komorního souboru,
řídí Olga Čermáková

25. listopadu 2015
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VÁNOČNÍ PROHLÍDKY

kostela Povýšení sv. Kříže

sobota 26. prosince 2015
časové intervaly:
14.00, 15.00 a 16.00 hod.

Prohlídka kostela je doplněna
povídáním o Vánocích.
Sraz zájemců o prohlídku
je před vchodem do kostela.

Prohlídky realizují studenti
Střední odborné školy podnikání a obchodu
v Prostějově.

Alfred Jánský

V Den válečných veteránů – 11. listopadu 2015
– zemřel Alfred Jánský,
plk. v. v. (1914 – 2015).
Bratr plk. Jánský svými skutky v době německé okupace naplnil slova
přísahy československého
vojáka. Od roku 1939
byl vězněn v nacistických
koncentračních táborech.
Po útěku z Osvětimi
bojoval od února do května 1945 jako velitel roty 1.
čs. armádního sboru za
osvobození naší vlasti.
Plk. Jánský je nositelem Ceny města Prostějova a řady československých, českých a zahraničních vyznamenání.
S tímto vzácným člověkem jsme se rozloučili v pondělí 23.
11. 2015 ve Smuteční síni prostějovského hřbitova.
Statutární město Prostějov
Československá obec legionářská – jednota Prostějov
Český svaz bojovníků za svobodu – OV Prostějov
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V. MEMORIÁL LUĎKA MAŘÁKA
výstava Spolku prostějovských fotografů

Rok se s rokem sešel a ve výstavním sále Regionálního informačního centra v prostějovském zámku se
opět představí členové Spolku prostějovských fotografů při každoroční
vzpomínkové akci nazvané Memoriál
Luďka Mařáka, tentokrát už popáté.
SPF vznikl v roce 2009 jako volné
sdružení aktivních amatérských fotografů s podobnými zájmy i představami o společné činnosti.
Jeho jádrem je skupina přátel, kteří
se již předtím společně scházeli nejen
kvůli svému fotografickému koníčku,
ale i ze záliby v cestování, lásce k přírodě a horám. Ať si již každý fotografujeme sám či na společných výpravách
na kole i pěšky, po horách i rovinách,
svoje fotografické úlovky si navzájem
prezentujeme a hodnotíme při svých
přátelských posezeních.
Naší snahou je výsledky své fotografické tvorby pravidelně prezentovat na
veřejnosti a účastnit se i fotografických
soutěží.
Spolek prostějovských fotografů se
zapojil do aktivní činnosti Svazu českých fotografů, jehož jsou všichni zakladatelé Spolku členy a v jehož ústředním poradním orgánu máme za náš
region svého zástupce.

Společná výstava je mozaikou
různých fotografických žánrů, kterými se jednotliví členové zabývají,
a je věnována památce kamaráda
fotografa Luďka Mařáka, zakládajícího člena Spolku prostějovských
fotografů a Jarmily Pospíšilové, novinářce a kamarádce.
Vernisáž proběhne v úterý 1. 12. 2015
v 15.30 hodin a zazpívá zde Pěvecký
sbor Proměny.
Výstava bude přístupná do 23. 1.
2016.
Otevírací doba RIC:
PO – PÁ od 9 do 17 hodin,
SO, NE od 9 do 12 hodin.

Přijměte naše srdečné pozvání k malému
zastavení, setkání s přáteli
a načerpání vánoční atmosféry.
Občanské sdružení LIPKA pořádá již
XV. ročník prezentační a prodejní výstavy

TAK TO VIDÍM JÁ
konané za podpory senátorky PS ČR,
paní Boženy Sekaninové,
která se uskuteční

ve středu 2. prosince 2015
od 15.00 hodin,
v restauraci U tří bříz,
Dolní ul. č. 2, Prostějov

Uživatelé denního stacionáře návštěvníkům nabídnou různé vánoční
dekorace, originální, ručně vyráběné svíčky, vánoční ozdoby, mýdla, tkané koberečky, drobné keramické předměty, originální šperky a řadu dalších výrobků. Každý si jistě najde právě ten, který mu i jeho blízkým udělá
radost a jeho zakoupením podpoří i další tvůrčí činnost mladých lidí se
zdravotním znevýhodněním. Výtěžek z prodeje bude použit k zakoupení
materiálu pro jejich další činnost a terapeuticky zaměřené zájmové aktivity.
Přijměte toto pozvání i jako poděkování za projevovanou přízeň, spoluúčast a podporu, díky které se nám daří zabezpečovat každodenní provoz
našeho Centra denních služeb.
Za členy výboru OS LIPKA

Mgr. Renata Čekalová, předsedkyně
Strana 14
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Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278, facebook: Ekocentrum Iris

pořádá v prosinci tyto akce:
akce na pomoc zvířatům
Mikulášská sbírka pro ježky
KDY: každé úterý a čtvrtek
do 15. 12. od 13 do 16 hod.
KDE: Ekocentrum Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
Začíná zima a do Stanice pro
handicapované živočichy v Němčicích nad Hanou každým dnem
přibývají 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 úterý 15. prosince se
koná Mikulášská sbírka pro ježky.
Nadílku můžete donést do Ekocentra Iris v Prostějově každé úterý
a čtvrtek od 13 do 16 hod. O předání do stanice se postaráme.
Vhodná nadílka: kočičí masová konzerva či granule.

Nedělní Mikulášský výstup na
Kosíř, který pořádá Klub českých turistů Smržice, doplníme krátkým zastavením u ovocného sadu Oulehle.
Pro všechny kolemjdoucí budou připraveny nejen informace o letošních
zásazích při obnově sadu, ale i švestkový trojboj a horký čaj.

Společně vyvěsíme krmítka,
která vyrobili žáci prostějovských škol i ostatní zájemci
z řad veřejnosti při tvořivých
dílnách, a naplníme je různými
dobrotami pro ptáky. Vycházky
se může zúčastnit kdokoliv, tedy
i ti, kteří krmítka nevyráběli.

tvořivá dílna
Výroba dřevěných krmítek
KDY: pátek 11. prosince od
16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra
Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
Tvořivá stolařská dílna pro šikovné ruce, ve které si vyrobíme
vlastní krmítko. Zhotovené výrobky si jejich autoři tentokrát odnesou domů, nebo si ho mohou
následující den vyvěsit na společné akci v prostějovských parcích.
Cena: 50 Kč za krmítko.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 14. prosince
od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra
Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou.
Poplatek 100 Kč za osobu na 2
pracovní hodiny.

vycházka s akcí na pomoc
zvířatům
Vánoční stromek pro zvířátka
KDY: sobota 19. prosince
od 10:00 do 13:30
akce na pomoc přírodě
akce pro veřejnost
KDE: Stražisko – Ptenský
Vyvěšování krmítek v Kolá- Dvorek
Švestkové zastavení v ovocřových sadech
ném sadu
Předvánoční vycházka leKDY: sobota 12. prosince sem ze Stražiska do PtenskéKDY: neděle 6. prosince od
od 9:00 do 10:00
9:30 do 12:00
ho Dvorku je určena rodinám
KDE: sraz v 9 hod. u hvězdár- s dětmi i dalším zájemcům. Na
KDE: ovocný sad Oulehle
ny v Kolářových sadech
na Velkém Kosíři
několika místech v lese se zasta-

víme a připravíme nadílku pro
různé druhy lesních zvířat.
Vezměte s sebou různé dobroty pro lesní zvířata (jablka,
mrkev, ořechy, kukuřici, slunečnici, kaštany, klasy prosa apod.).
Mohou to být i předem vyrobené pochoutky, které se zavěsí na
vánoční stromek (lojové koule,
řetězy z bobulí, šišky obalené ve
směsi tuku a semínek atd.)
Odjezd vlakem z Prostějova
hl. nádraží na Stražisko v 10:02.
Návrat do Prostějova: odjezd
ze žel. zastávky Ptení ve 12:59,
příjezd do Prostějova ve 13:23.
Délka trasy 3-4 km.
Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov,
Olomoucký kraj,
Ministerstvo životního prostředí v rámci projektů:
„Do přírody v každém
věku“ a „Obnova ovocných
sadů na Kosíři se zapojením
veřejnosti“,
Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů www.fondnno.cz
a www.eeagrants.cz.

Informace
Český svaz chovatelů
Základní organizace č. 1
Prostějov
pořádá ve dnech
12. a 13. prosince 2015

Hanáckou
výstavu holubů
a holubů rysů
ve výstavním areálu
v Plumovské ulici č. 50
v Prostějově
Výstava je přístupná
veřejnosti, a to:
v sobotu 12. prosince 2015
od 13.00 hodin
do 18.00 hodin,
v neděli 13. prosince 2015
od 8.00 hodin
do 16.00 hodin
Vstupné: dospělí 30 Kč,
děti v doprovodu rodičů
do 15 let zdarma.
Slavík Vratislav, předseda
ZO ČSCH Prostějov

INZERCE

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba
působí v Prostějově od roku 1993, má vlastní smuteční síň

1502243/0191

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba působí
od roku 1993 v Mlýnské ulici
v Prostějově. Za dobu svého působení v našem městě se snaží plnit
přání pozůstalých, ale i zákazníků, kteří docházejí do firemního
obchodu.
„Ve vlastní vazárně zhotovujeme věnce, kytice a žardinky k pohřbům. Uvážeme kytice k různým
jiným příležitostem. V obchodě
prodáváme pohřební zboží, růžence, svíce, hřbitovní lampy, vázy,

ozdobné urny, křestní roušky, svíce a také umělé a řezané květiny,“
jmenuje hlavní atributy z bohatého
sortimentu zboží a služeb Dagmar
Václavková, spolumajitelka firmy Václavková a spol. Soukromá
pohřební služba v Mlýnské ulici
v Prostějově.
K výrazné specialitě této
pohřební služby patří vlastní
smuteční síň v Mlýnské ulici.
„Pohřby realizujeme ve smutečních síních a kostelech nejen
například na Městském hřbi-

tově v Prostějově, v Plumlově,
ale také po celé České republice. V Mlýnské ulici již sedmým
rokem provádíme poslední rozloučení ve vlastní malé smuteční
síni v úzkém rodinném kruhu
pozůstalých. K obřadům zajistíme vše potřebné – řečníka, kněze, hudbu, kopání a následnou
úpravu hrobu, fotografa i autobus pro smuteční hosty. Květiny
k obřadům si zákazník vybírá
přímo na místě,“ popisuje Dag- Obřady v Mlýnské. Výraznou výhodou, která je mezi pozůstalými velmi vyhledávána, je vlastní smuteční síň pro obřady
mar Václavková.
Firma Václavková a spol. Sou- v úzkém rodinném kruhu.
kromá pohřební služba působí také
v Kralicích na Hané, kde má provoDOPORUČUJEME VŠEM POZŮSTALÝM :
zovnu a obchod. Také zde prodává
• Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu
pohřební zboží a zhotovuje kytice
bezprostředně po úmrtí blízké osoby!
k různým příležitostem.
• Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se
Tato prostějovská tradiční souzesnulým postará, až po poradě s blízkými nebo na doporukromá pohřební služba disponuje
čení důvěryhodného člověka!
vysoce odborným personálem.
• Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny
„Naši pracovníci pravidelně propožadavky, které na poslední rozloučení máte!
cházejí různým školením, kde
• Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i její
získají certifikát, například i na kocenu!
pání hrobů. Firma má proškolené
• Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to
pracovníky na hygienické zaopatvčetně kalkulace všech nákladů objednaných pohřebních
ření lidských pozůstatků a následně
služeb!
jejich úpravy. Na přání pozůstalých
• Vyplatí se pověřit někoho z příbuzenstva kontrolou, zda
upravíme zesnulé podle fotografie,
byly objednané služby v plném rozsahu poskytnuty!
v těchto případech jde především
• Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek,
o úpravy účesu, líčení a podobně,“
které byly v rámci objednané služby skutečně poskytnuty!
potvrzuje Dagmar Václavková,
Znak kvality. Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václav- spolumajitelka firmy Václavková
• Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním
ková a spol. Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Pros- a spol. Soukromá pohřební služba
reklamace!
tějově se může pyšnit oceněním kvality služeb.
v Mlýnské ulici v Prostějově.
25. listopadu 2015
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Bohoslužby o vánočních svátcích 2015
Čtvrtek 24. 12. - Štědrý den
Povýšení sv. Kříže
Mše svatá pro děti s živým betlémem
Mše svatá „v noci“
Půlnoční bohoslužba slova

16.00 hod.
21.00 hod.
24.00 hod.

Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Bohoslužba pro děti
Mše svatá „v noci“

15.00 hod.
21.00 hod.

Sv. Petr a Pavel

Mše svatá „v noci“
22.00 hod.
Kostel otevřen, možnost odnést si betlémské světlo
13.00 – 16.00 hod.
U Milosrdných bratří
Půlnoční mše svatá
Mše svatá pro děti
Mše svatá „v noci“

Sv. Cyril a Metoděj
Sv. Josef (Krasice)

Bohoslužba slova

U sv. Anny

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

24.00 hod.
16.00 hod.

Sv. Josef (Krasice)
Mše svatá
17.00 hod.
Kostel otevřen - betlém
15.00 – 17.00 hod.

Sobota 26. 12. - sv. Štěpána
Povýšení sv. Kříže
Mše svatá
7.30 a 10.30 hod.
Kostel otevřen - betlém
14.00 – 18.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Mše svatá
9.15 hod.
Kostel otevřen - betlém
14.00 – 16.00 hod.
Sv. Petr a Pavel
Mše svatá
9.00 a 18.30 hod.
Kostel otevřen - betlém
13.00 – 16.00 hod.
U Milosrdných bratří
Kostel otevřen - betlém
10.00 – 12.00 hod.

23.00 hod.

Sv. Cyril a Metoděj
Mše svatá
9.00 hod.
Kostel otevřen - betlém
14.30 – 16.30 hod.

22.00 hod.

Sv. Josef (Krasice)
Kostel otevřen - betlém
15.00 – 17.00 hod.

22.30 hod.

Pátek 25. 12.
Narození Páně - Boží hod vánoční
Povýšení sv. Kříže
Mše svatá
7.30 a 10.30 hod.
Kostel otevřen - betlém
14.00 – 18.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Mše svatá
9.15 hod.
Kostel otevřen - betlém
14.00 – 16.00 hod.
Sv. Petr a Pavel

Mše svatá
9.00 a 18.30 hod.
Kostel otevřen - betlém
13.00 – 16.00 hod.
U Milosrdných bratří
Mše svatá
11.00 hod.
Kostel otevřen - betlém
10.00 – 12.00 hod.
Sv. Cyril a Metoděj
Mše svatá
9.00 hod.
Děti zpívají a hrají u jesliček
10.00 hod.
Kostel otevřen - betlém
14.30 – 16.30 hod.

Pátek 1. 1.2015
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Mše svatá

Povýšení sv. Kříže

7.30 a 10.30 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Mše svatá
9.15 hod.
Sv. Petr a Pavel
Mše svatá
9.00 a 18.30 hod.
Kostel otevřen - betlém
13.00 – 16.00 hod.
U Milosrdných bratří
Kostel otevřen - betlém
10.00 – 12.00 hod.
Sv. Cyril a Metoděj
Mše svatá
9.00 hod.
Kostel otevřen - betlém
14.30 – 16.30 hod.
Sv. Josef Krasice
Mše svatá
17.00 hod.

Přijďte prosíme pomoci s přípravou
vánoční výzdoby:
– v kostele Povýšení sv. Kříže .
21. 12. s tavění stromků a kulis betléma (po ranní mši svaté)
22. 12. z dobení stromků a stavění postav do betléma
od 8.30 hod. (děti ze ZŠ).
23. 12. zdobení stromků (všichni po ranní mši svaté)

Vánoční bohoslužby 2015

DD Nerudova
Mše svatá
9.30 hod.
Neděle 27.12. - svátek Svaté rodiny

Církev bratrská, Prostějov, Šárka 10a
25.12.2015 v 9.30 hodin - slavnostní bohoslužba,
17hodin - děkovná bohoslužba

ve všech kostelích obvyklý nedělní pořad bohoslužeb

Církev českobratrská evangelická,
Prostějov, Kollárova 6
10 hodin - Dětská hra „Na arše v šest“, 10 hodin slavnostní bohoslužba,
18 hodin - silvestrovské rozjímání

Sv. Petr a Pavel
Kostel otevřen - betlém
13.00 – 16.00 hod.
Sv. Josef (Krasice)
Kostel otevřen - betlém
15.00 – 17.00 hod.

Čtvrtek 31.12. - Silvestr
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
6.30 a 16.00 hod.
Kostel otevřen - betlém
13.00 – 16.00 hod.
U Milosrdných bratří
Kostel otevřen - betlém
10.00 – 12.00 hod.

Církev československá husitská,
Prostějov, Demelova 1
23 hodin - Půlnoční bohoslužba
10 hodin - vánoční bohoslužba „Narození Páně“
10 hodin - vánoční bohoslužba „Rodiny Páně“
16 hodin - silvestrovská bohoslužba „Díkůvzdání za
Boží vedení a ochranu“
Ekumenické bohoslužby:
Církev bratrská, Prostějov, Šárka 10a
v 17hod. Modlitební shromáždění za jednotu křesťanů
Církev českosl. Husitská,
Prostějov, Demelova 1
24.1.2016 v 17hod. Ekumenická bohoslužba

INZERCE

Program na prosinec 2015
Prostějov - Husův sbor Církev československá husitská
Neděle 6. prosince 2015 v 16:00 hodin
Mikulášská besídka s anděly: „Vždyť do kostela čerti nesmí, tak kde mám svoji
hvězdu?“
Čtvrtek 10. prosince 2015 v 17:00 hodin
Adventní koncert ZŠ Kollárova
Sobota 19. prosince 2015 v 17:00 hodin
Adventní koncert Richarda Pachmana a Dity Hořínkové
24. 12. ve 23:00 hodin „půlnoční bohoslužba“ k narození Páně
25. 12. v 10:00 hodin v ánoční bohoslužba „Narození Páně“
26. 12. v 16:00 hodin v ánoční koncert pěveckých sborů „Vlastimila a Orlice“
27. 12. v 10:00 hodin v ánoční bohoslužba „Rodiny Páně“
31. 12. v 16:00 hodin s ilvestrovská bohoslužba „Díkůvzdání za uplynulý rok
a Boží ochranu“
25. listopadu 2015

15062930664

Vánoční bohoslužby:
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Kino Metro 70
ÚTERÝ 1. PROSINCE
14.00 Úterní Bijásek- Pírkovo dobrodružství
Fr 2014, 90 min., český dabing
Režie: Christian De Vita
17.30 Rodina k pronájmu francouz. komedie
V hl. rolích: B.Poelvoorde, V. Efira, F. Morel
Režie Jean Pierre Améris, 96 min., premiéra,
mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Macbeth - Art film ang. historický film
V hl. rolích: M. Fassbender, M. Cotillard,
D. Thewlis, E. Debicki. Režie: Justin Kurzel, 113
min., české titulky, premiéra, pro mládež do 15 let
nevhodný vstupné 100 Kč
STŘEDA 2. PROSINCE
17.30 Rodina k pronájmu
20.00 Rodina k pronájmu
ČTVRTEK 3. PROSINCE
17.30 V srdci moře americký dobrodružný film
V hl. rolích: Ch. Hemsworth, C. Murphy,
B. Whishaw. Režie: Ron Howard, 121 min., české
titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný,
vstupné 120 Kč
20.00 Most špiónů americké filmové drama
V hl. rolích: T. Hanks, M. Rylance, S. Sheperd,
A. Ryan aj. Režie: Steven Spielberg, 141 min.,
české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let
nevhodný, vstupné 120 Kč
PÁTEK 4. PROSINCE
17.30 V srdci moře 3D
20.00 Most špiónů
SOBOTA 5. PROSINCE
17.30 V srdci moře 3D
20.00 Most špiónů
NEDĚLE 6. PROSINCE
10.00 Adventní filmové dívánky - O mašince
Nepřetržitá dopolední projekce krátkých filmů
pro nejmenší diváky. Vstupné 20 Kč
17.30 V srdci moře
20.00 Most špiónů
PONDĚLÍ 7. PROSINCE
17.30 Vánoční kameňák

česká crazy vánoční komedie
V hl. rolích: R. V. Vydra, D. Morávková aj.
Režie: F. A. Brabec, 86 min., premiéra, mládeži
do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Vánoční kameňák
ÚTERÝ 8. PROSINCE
17.30 Vánoční kameňák
20.00 Vánoční kameňák
STŘEDA 9. PROSINCE
17.30 Vánoční kameňák
20.00 Vánoční kameňák
ČTVRTEK 10. PROSINCE
Nehrajeme – Výstava Vánoce
v lidových řemeslech
PÁTEK 11. PROSINCE
15.30 Sněhová královna 2 ruský animovaný film
Režie: Aleksej Tsitsilin, 78 min., český dabing,
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
17.30 Rodinný film 
české filmové drama
V hl. rolích: K. Roden, V. Hybnerová aj.
Režie: Olmo Omerzu, 95 min., premiéra, pro
mládež do 12 let nevhodný vstupné 110 Kč
20.00 Přeludy
americký horror
V hl. rolích: M. Fimognari, A. Mount, aj.
Režie: Kevin Greutert, 83 min., premiéra,
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč
Strana 18
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SOBOTA 12. PROSINCE
15.30 Sněhová královna 2 3D
Vstupné 140 Kč
17.30 Rodinný film
20.00 Přeludy

PONDĚLÍ 21. PROSINCE
17.00 Star Wars: Síla se probouzí 3D
20.00 Krampus: Táhni k čertu

hororová vánoční komedie
V hl. rolích:.T. Colette, A. Tollman, A. Scott,
D. Koechner. Režie: Michael Dougherty, 96
min., české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let
nevhodný, vstupné 120 Kč

NEDĚLE 13. PROSINCE
10.00 Adventní filmové dívánky - Pohádky z hor
Nepřetržitá dopolední projekce krátkých filmů
pro nejmenší diváky!!! Vstupné 20 Kč
ÚTERÝ 22. PROSINCE
15.30 Sněhová královna 2 3D
17.00 Star Wars: Síla se probouzí 3D
Vstupné 140 Kč
20.00 Krampus – táhni k čertu
17.30 Rodinný film
STŘEDA 23. PROSINCE
20.00 Rodinný film
17.00 Star Wars: Síla se probouzí 3D
PONDĚLÍ 14. PROSINCE
České titulky, vstupné 175 Kč, pro děti do 15 let
14.00 Pondělní Bijásek- Zvonilka a tvor Netvor 145 Kč
20.00 Krampus – táhni k čertu
USA 2014, 76 min., český dabing
Režie: Steve Loter
17.30 Room
irské filmové drama
ČTVRTEK 24. PROSINCE
nehrajeme
Režie: Lenny Abrahamson, 118 min., české
titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný
vstupné 110 Kč
PÁTEK 25. PROSINCE
20.00 Rodinný film
15.30 Malý princ  francouzský animovaný film
Režie: Mark Osborne, 108 minut, český dabing,
ÚTERÝ 15. PROSINCE
premiéra, Mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
14.00 Úterní Bijásek- Zvonilka a tvor Netvor
17.30 Padesátka 
česká komedie
USA 2014, 76 min., český dabing
V hl. rolích: J. Prachař, O. Pavelka, M. Taclík,
Režie: Steve Loter
V. Cibulková, T. Voříšková, O. Kaiser, J. Schmitzer,
17.30 Tři vzpomínky franc. romantický film H. Vágnerová, V. Kotek, J. Mádl
Romantický milostný příběh, oceněný letos na Režie: Vojtěch Kotek, 97 minut, premiéra,
mládeži od 12 let přístupný, vstupné 110 Kč
MFF v Cannes
Režie: Arnaud Desplechin, české titulky, 20.00 Trable o Vánocích  americká komedie
premiéra, premiéra, pro mládež do 12 let Rodinu si nevybereš…
nevhodný, vstupné 110 Kč
V hl. rolích: O. Wilde, A. Seyfriend, M. Tomei,
20.00 Room
D. Keaton, J. Goodman E. Helms.
Režie: Jessie Nelson, 107 min., premiéra, ŠUP,
STŘEDA 16. PROSINCE
pro mládež do 12 let nevhodný vstupné 110 Kč
17.30 Room
SOBOTA 26. PROSINCE
20.00 Tři vzpomínky
15.30 Malý princ 3D
Vstupné 140 Kč
Pro znalce a milovníky ságy Star Wars
17.30 Padesátka
přinášíme premiéru v nejbližší možné chvíli
20.00 Trable o Vánocích
– v první minutě data premiéry!
Toto představení bude ve formátu 3D
NEDĚLE 27. PROSINCE
15.30 Malý princ 3D
v původním znění s českými titulky!
Vstupné 140 Kč
ČTVRTEK 17. PROSINCE
17.30 Padesátka
00.01 Star Wars: Síla se probouzí 3D
20.00 Trable o Vánocích

Noční představení
PONDĚLÍ 28. PROSINCE
Dobrodružství pokračuje.
V hl. rolích: H. Ford, C. Fisher, M. Hamill, 15.30 Malý princ 3D
Vstupné 140 Kč
A. Daniels, A. Driver, S. Pegg, J. Boyega.
Režie: J. J. Adams, 136 min., české titulky, 17.30 Padesátka
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 175 Kč
20.00 Trable o Vánocích
17.00 Star Wars: Síla se probouzí 2D
český dabing, vstupné 140 Kč,
ÚTERÝ 29. PROSINCE
pro mládež do 15 let 110 Kč
17.30 Milenci těch druhých
20.00 Star Wars: Síla se probouzí 2D

americká romantická komedie
Náhodné setkání v new Yorku po deseti letech od
PÁTEK 18. PROSINCE
společného bydlení na koleji
17.00 Star Wars: Síla se probouzí 2D
V hl. rolích: J. Sudeikis, J. Nau, A. Brie,
20.00 Star Wars: Síla se probouzí 2D
J. Mantzoukas, N. Lyonne. Režie: Leslye
Headland, 101 min., české titulky, premiéra,
SOBOTA 19. PROSINCE
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč
17.00 Star Wars: Síla se probouzí 3D
20.00 Milenci těch druhých
Český dabing, Vstupné 175 Kč,
pro děti do 15 let 145 Kč
STŘEDA 30. PROSINCE
20.00 Star Wars: Síla se probouzí 3D
17.30 Milenci těch druhých
20.00 Milenci těch druhých
NEDĚLE 20. PROSINCE
10.00 Adventní filmové dívánky - Splněná přání
ČTVRTEK 31. PROSINCE
nehrajeme
Nepřetržitá dopolední projekce krátkých filmů
pro nejmenší diváky!!! Vstupné 20 Kč
Změna programu a výše vstupného vyhrazena!
17.00 Star Wars: Síla se probouzí 3D
20.00 Star Wars: Síla se probouzí 3D
Zdroj: Ivan Čech, kino METRO 70, tel: 582 329 640

Kultura
Kulturní
klub

DUHA

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625

SOBOTA 5. PROSINCE
8.30 Míček Flíček pásmo pohádek
Vstup volný
10.00 Asterix: Sídliště Bohů
francouzská animovaná komedie
Režie: Lousi Clichy, 85 min., český
dabing, repríza, mládeži přístupný,
vstupné 20 Kč
STŘEDA 9. PROSINCE
14.00 Bio Senior – Příběh Marie
V hl. rolích: I. Carré, A. Rivoire aj.
Režie: Jean Pierre Ameris, 95
minut, repríza, mládeži přístupný,
vstupné 35 Kč
SOBOTA 12. PROSINCE
8.30 Pohádky pod sněhem
Vstup volný
pásmo pohádek
10.00 Mimoni amer. anim. komedie
Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin,
český dabing, repríza, mládeži
přístupné, vstupné: 20 Kč
SOBOTA 19. PROSINCE
8.30 Hvězda betlémská III.
Vstup volný
pásmo pohádek
10.00 Tři bratři česká film. pohádka
V hl. rolích: V. Dyk, T. Klus,
Z. Piškula, O. Kaiser, J. Lábus,
I.Chýlková, B Polívka aj.
Režie: Jan Svěrák, 86 min., repríza,
mládeži přístupný, vstupné 20 Kč
14.00 Popelka
V hl.rolích C. Blanchett,
H. Bonham Carter, H. Atwell,
R. Madden, S. Skarsgård aj.
Režie: Kenneth Branaghn, 105
mi, český dabing, repríza, mládeži
přístupný, vstupné 20 Kč

Padesátka
Kino Metro 70
Pátek 25. 12. v 17.30 hodin

Co se stane na horách, zůstane na
horách, a dole ať si dělaj, co chtěj.
Opravdovým kořením Krkonoš
jsou místní horalé, kteří zde žijí,
ať už je sezóna jakákoliv. Lyžařka
s jednou nohou, rolbař, jenž na Tři
krále nepije, legendární lovec žen
ozdobený neplodností, barman
se zálibou ve věštění. A také
Pavka, nejstarší žijící člen tradiční
běžkařské rodiny Bulánů. Vždyť
jeho otec zlomil během padesátky
hůlku a stejně doběh jedenáctej,
a svého syna nechal Pavka porodit
na Sněžce ve vysoké nadmořské
výšce, aby se rychleji okysličoval.
Jenže právě syn Jura mu dělá starosti.
Místo běžkování totiž nahání úplně
jiné padesátky. Je závislý na svádění
zralých žen, jimž vyhání mráz
z duší. Na závod, který Jura asi
znovu nedokončí, přijíždí se svou
matkou Jan Hilský a vedle skvělého
času má i jeden osobní cíl. Za jeho
splněním se vydává „nahoru" do zasněženého světa horských
chat. Spustí tam lavinu událostí
a vzpomínek a v neposlední řadě se
naučí, jak se proflusává mlha.

(www.csfd.cz, Bontonfilm)
25. listopadu 2015
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Výstava v Národním domě

Boskovická malířka Jana
Bayerová je absolventkou Školy uměleckých řemesel v Brně
obor grafika a konzervátorsko-restaurátorského studia
při Moravském zemském muzeu v Brně.
Nyní pracuje jako výtvarnice a konzervátorka sbírkových předmětů v Muzeu Boskovicka. Vedle své profese se
autorka věnuje volné tvorbě,
zejména olejomalbě. Inspiruje
se architekturou, přírodními
náměty, krajinou i městským

prostředím, zejména pak boskovickou židovskou čtvrtí.
V prostějovském Národním
domě představí své perokresby a olejomalby.
Výstava obrazů se uskuteční
v kavárně Galerie ND v Prostějově v termínu 3.12.2015 –
28.1.2016.
Vernisáž výstavy se koná
za účasti autorky ve čtvrtek
3.prosince 2015 v 18.00 hodin.
Úvodní slovo přednese PhDr.
Helena Janíková, hudební vystoupení Igor Klokov – kytara.

Galerie Mánes
23. 11. 2015 - 22. 12. 2015

výstava vánočního aranžmá květinářství Floris
a textilní výrobky Katky + Martiny
Galerie Mánes Club
Kostelecká 18, Prostějov
otevřeno denně
9 - 12 hodin, 13 - 16 hodin, středa do 17 hodin

15112331188

15092630938

INZERCE

25. listopadu 2015
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Olomoucká 25, Prostějov
11. SEZÓNA, PROSINEC 2015

Středa 9. prosince
v 19 hodin
BASKERVILLSKÁ BESTIE
(Arthur Conan Doyle,
Aleš Procházka a kol.)
Sherlock
Holmes
a doktor Watson na
straně dobra. Proti
nim stojí záhadná
bestie, která uprostřed ponuré krajiny
plné močálů terorizuje rod Baskervillů. Dokáže si doktor Watson
poradit s metodou dedukční a převleky slavného
detektiva?
Komediálně laděná inscenace
na motivy románu A. C. Doyla představí
proslulé vyšetřovatele v poněkud jiném
světle.
Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, A. Procházka, J. Hyndrich, L. Hejlová, V. Lužný, K.
Vejmělková, L. Kameníček, D. Krchňavý,
J. Krátký, J. Mojžíš Krejčí, M. Nevrlá, A.
Mlčochová, A. Daněčková a další
Režie: Aleš Procházka

Středa 16. prosince v 19 hodin
E=mc2, LÁSKO MOJE
(Patric Cauvin,
Aleš Procházka)
Inscenace
Divadla
Point vznikla volně na motivy stejnojmenné
knihy
francouzského spisovatele Patrica
Cauvina.
Komedie o velké lásce pařížského kluka, který hltá
americké filmy a hraje
fotbal a americké dívky,
která obdivuje Einsteina
a touží po lásce jako z Romea
a Julie. Co na to kamarádi? A co na
to dospělí?
Hrají: Eva Vychodilová/Aneta Dobrovolná, Martin Osladil, Lukáš Kameníček/David Krchňavý, Monika Nevrlá/
Martina Smékalová/Amélie S. Kostelková, Micheala Zbudilová/Denisa Kopecká a Jiří Krátký
Režie: Aleš Procházka

INZERCE

É
DÁRKOV
KARTY a
RY
VOUCHE
Pro více informací kontaktujte:

Mgr. Lucie Nachtmannová
tel.:
+420 582 402 511
+420 604 222 422
email:
nachtmannova@tennis-club.cz

15112331191

Hotel Tennis Club,
Za kosteleckou 49
796 01 Prostějov
www.hoteltennisclub.cz

Strana 22

ZUBNÍ ORDINACE

Obdarujte své blízké, zaměstnance či obchodní
partnery dárkovou kartou, kterou lze využít ve
Sportcentru a v restauraci Hotelu Tennis Club.

MUDr.PhDr. Helena Lošťáková
a zubní laboratoř CENTRUM

Pro ubytovací služby či balíčky na míru nabízíme
dárkové vouchery.

oznamují změnu sídla na nové adrese:

Českobratrská 27, Prostějov

ČIPOVÉ DÁRKOVÉ KARTY SPORTCENTRA
využití ve Sportcentru a v hotelové restauraci:

• 500,- Kč
• 1.000,- Kč
• 2.000,- Kč / sleva 10%
• 5.000,- Kč / sleva 15%
• 10.000,- Kč /sleva 20%
DÁRKOVÉ VOUCHERY
na ubytovací služby nebo balíčky na míru:

• Sleva až 20% z pultových cen
15112431205

Hotel Tennis Club
Prostějov a Sportcentrum
nabízí:

Kontaktní údaje: ordinace:  582 340 949
laboratoř:  727 828 023

WWW.HLDENT.CZ
25. listopadu 2015
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Společnost

Základní umělecká škola V. Ambrose v Prostějově
Kravařova 14, telefon: 582 406 050
PROSINEC 2015
VÝTVARNÝ OBOR
Galerie linka – prosinec 2015 – leden 2016
Výstava - Tradice -práce žáků výtvarného oboru ZUŠ
HUDEBNÍ OBOR
Vánoční koncert - 8. 12. 2015 v 17.00 hod. přednáškový sál Národního domu
Prostějov
Vánoční besídky žáků v 17.00 hod. sál ZUŠ
7.,9.,10.,11.,14.,15.,16. a 17. 12. 2015
TANEČNÍ OBOR
Vánoční besídky žáků tanečního oboru
sál zámku, Pernštýnské nám. 8, 8. 12. 2015 v 16.30 hod.
9. 12. 2015 v 16.00 hod. – přípravná taneční výchova - mladší
9. 12. 2015 v 17.15 hod. – přípravná taneční výchova - starší
10. 12. 2015 v 16.30 hod.
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Vánoční dramaťácká besídka
14. 12. 2015 v 17.00 hod. v sále zámku Pernštýnské nám. 8

15112331193

INZERCE

25. listopadu 2015
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Kultura
MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

SKVOSTY ČESKÉ KRAJINOMALBY
od 4. 12. 2015 do 31. 1. 2016
vernisáž 3. 12. 2015 v 17 hodin

VÁLKA
v muzeu do 6. 12. 2015

Výjimečná výstava mistrů české krajinomalby představí naši krajinu
fantastickou i skutečnou a téma, které je většině návštěvníků velmi
blízké. Můžete se těšit na takové mistry, jako byli A. Mánes, M.
Haushofer, J. Mařák, J. Navrátil, A. Kosárek, A. Chittussi, H. Ullik,
J. Ullmann, A. Slavíček, V. Radimský, J. Zrzavý, Z. Braunerová, F.
Kaván, O. Blažíček, A. Kalvoda, V. Rabas, O. Nejedlý a další.
NENECHTE SI UJÍT!
„SKLO A BARVA“ – FILIP NÍZKÝ
od 4. 12. 2015 do 31. 1. 2016
vernisáž 3. 12. 2015 v 17 hodin
Motto: „Sklo vnímám jako fascinující magmatickou hmotu, která
představuje výzvu. Je barvou, světlem a má vlastnosti kamene. Je to
dobrodružství“.
Výstava absolventa ateliéru skla u prof. Vladimíra
Kopeckého na Vysoké škole umělecko-průmyslové,
který pravidelně vystavuje
u nás i v zahraničí a jehož
práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách po celém světě, nabízí
prostor k zastavení, zklidnění, rozjímání před novým
rozhodnutím, které uvádí
člověka do pohybu a přibližuje ho k vytouženým cílům.
Je polem otevřených příležitostí a nových zkušeností,
čekajících na objevení.
V PROSTĚJOVĚ AUTOR VYSTAVUJE POPRVÉ.
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Dvě probíhající výstavy jsou věnovány 70. výročí konce 2. světové
války a těžkých bojů na Prostějovsku, 75. výročí letecké bitvy
o Británii a 90. výročí přesunu vojenského leteckého učiliště z Chebu
do Prostějova. VÝSTAVA JE DOPLNĚNA ŘADOU CENNÝCH
DOBOVÝCH UNIKÁTŮ.
LADISLAV STEININGER, ZVANÝ NEZNÁMÝ
OBJEKTY
do 5. 12. 2015
Výstava dřevěných objektů známého krnovského výtvarníka
a pedagoga.
MAGDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ A VÁNOCE
V MĚŠŤANSKÉ RODINĚ
od 10. 12. 2015 do 10. 1. 2016
Slavnou
českou
osobnost
představuje kouzelná výstava
české kuchyně a kuchařských
receptů v kontextu národní obrody
v ženském měšťanském prostředí
druhé poloviny 19. století. Osudy
jejích tří dětí, z nichž dvě se
významně zapsaly do naší historie
a také povolání manžela Jana
Rettiga, státního úředníka, nás
zavádí do poloviny 19. století
a přibližují život měšťanské
rodiny. V té době začínají vznikat
vánoční tradice,jak je známe
dnes. Objevují se první vánoční
pohlednice, adventní kalendáře,
začínají se vyrábět vánoční ozdoby, prodávají se papírové betlémy.
Zajímá Vás, jaké byly další zvyky, jaké dárky dostávali rodiče a jaké
děti, a co se podávalo ke štědrovečerní tabuli, to vše poodhalí výstava, na kterou srdečně zveme velké i malé zájemce.
PŘIJĎTE SE PODÍVAT!
www.muzeumpv.cz
www.facebook.com/muzeumagalerievprostejove
Otevřeno denně mimo pondělí: 9,30 - 12,00 a 13,00 - 17,00
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ HVĚZDÁRNA
PŘEDNÁŠKA:
10. 12. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN – DIVOKÝ PŘÍBĚH
KOSMICKÉHO TELESKOPU
Ing. Tomáš Přibyl
Hubbleův kosmický teleskop krouží ve výšce
600 km nad našimi hlavami a je to skutečná
„továrna na novinky“:
je podepsaný pod čtyřiceti procenty všech
nových objevů NASA!
Začátky projektu ovšem
byly krušné, neb vznikal proti (!) vůli astronomů. Když se konečně
dostal do vesmíru, americká média ho kvůli výrobní vadě na hlavním zrcadle překřtila na „kosmický Titanic“. Letos jsme si připomněli 25 let od jeho umístění na oběžnou dráhu, teleskop je ve výtečné kondici – a zdá se, že ještě nějaký ten pátek do zaslouženého
důchodu nepůjde.
Přednáší ing. Tomáš Přibyl (*1975), Brno – publicista a konzultant
v oblasti kosmonautiky a informační bezpečnosti. Autor řady publikací vydaných u nás i v zahraničí. Spolupracuje s řadou kosmických
středisek a muzejních institucí celého světa. Sběratel podpisů kosmonautů. Osobně se setkal s více než dvěma stovkami kosmonautů.
Osobní stránka: www. kosmonaut.cz, e-mail: tp.pribyl@seznam.cz.
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.
MIMOŘÁDNÁ VÁNOČNÍ PŘEDNÁŠKA:
17. 12. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN – SEEING ANEB KDYŽ
OBLOHA V ZIMĚ JISKŘÍ
Jakub Kolář

Kultura
Kolářovy sady 3348
796 01 Prostějov
Tel.: 582 344 130

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST:
Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek od 14:00 do 15:00 hodin (mimo 24. 12. a 31. 12.).
Večerní pozorování hvězdné oblohy pondělí, čtvrtek a pátek od 18:30
do 19:30 hodin (mimo 31. 12.). a ve středu od 17:30 do 18:30 hodin
(mimo 30. 12.). Ve dnech 10. a 17. 12 se pozorování koná po ukončení přednášky.
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd,
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program.
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.
ASTRONOMICKÝ VÍKEND:
sobota 12. 12. a neděle 13. 12.
Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu a zúčastnit se v sobotu i v neděli pozorování Slunce od 14:00 do 15:00
hodin a v sobotu též pozorování večerní hvězdné oblohy v 18:30
hodin.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé
10 Kč.
ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI:
V neděli 13. 12. v 15:00 hodin soutěž pro děti z cyklu soutěží „SLUNEČNÍ SOUSTAVA“- SOUSEDÉ ZEMĚ. Soutěži bude předcházet
povídání o Zemi nejbližších vesmírných sousedech, o Měsíci, Venuši a o Marsu.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé
10 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI:
JAK VOJENSKÝ BUBENÍČEK ZACHRÁNIL SVĚT
Pohádku uvádíme každou prosincovou (mimo 30. 12.) středu v 15:30
hodin. Bojovný král chce vládnout
celému světu. Zajistit mu to má jeho
armáda. Co se však stane, když vojsko
odmítne válčit? A co malý bubeníček,
bude na vše stačit sám nebo mu někdo
pomůže? V pohádce vše dobře dopadne. Bojovný král bude potrestán. Proměněný v planetu obíhá okolo
Slunce.

Když se na noční obloze hvězdy krásně třpytí, jde jistě o velmi krásný pohled. Až se někdy tají dech. Avšak hvězdáři se tohoto pohledu
obávají, protože tuší velký neklid v zemské atmosféře tzv. seeing.
Tento neklid hraje zásadní roli při pozorování hvězdářskými dalekohledy. Můžeme se nějakým způsobem nepříjemného vlivu seeingu
zbavit? Nejen o tom bude přednáška Jakuba Koláře (*1996), studenta gymnázia a velice nadaného prostějovského astronoma amatéra.
Jakub Kolář se pravidelně účastní přírodovědných soutěží. K jeho
doposud největším úspěchům patří účast v celostátním finále středoškolské odborné činnosti, právě na téma seeingu. U významných
astronomických událostí zve veřejnost na pozorování vlastním dalekohledem a významně se podílel na astronomických pozorováních
během posledních ročníků akce „Věda v ulicích“. E-mail: jakubkolr@gmail.com .
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.
25. listopadu 2015

Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.
VÝSTAVY
- MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
Výstavy jsou dostupné na začátku astronomických pozorování
a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy.
V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let,
senioři a invalidé 10 Kč. Třetí, čtvrtou a pátou výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.
Změna programu vyhrazena.
Strana 25
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Kultura

Ježíškova košilka provoní
divadlo Vánocemi

Na cestu do Betléma zve v předvánočním čase děti i dospělé brněnské
Divadlo U stolu, které v Městském
divadle v Prostějově uvede v sobotu
5. prosince v 17.00 hodin vánoční
hru Ježíškova košilka, která vychází
z líbezných povídánek básníka Jana
Zahradníčka.
Vlídně zářivé i úsměvné legendy
pro děti, volně navazující na stará lidová vyprávění o Kristu Pánu, spojují
příběhy květin, ptáků i lidí s příběhem
Ježíškova narození.
Víte, kde se na světě vzal slavík
a skřivánek, chudobky, včely a vosy?
Znáte Slzičky Panny Marie a víte, proč
se osika chvěje a jak dostala mateřídouška své jméno? Odpovědi na tyto
otázky naleznou malí i velcí diváci

v pohádkovém představení, které
režíruje renomovaná režisérka Zoja
Mikotová.
„Hledali jsme pro adventní čas představení, které rodinám zprostředkuje
společný kouzelný Vánocemi vonící
zážitek,“ uvedla ředitelka Městského
divadla v Prostějově Jana Maršálková.
Představení se uskuteční v komorním
prostoru na jevišti za oponou. „Tento hrací prostor důvěrně znají diváci
cyklu scénického čtení LiStOVáNí.
Herci, rekvizity, kulisy a vše, co vytváří představení, jsou doslova na dosah
ruky, a malý prostor přispívá k velmi
intimnímu a intenzivnímu divadelnímu prožitku,“ poznamenala ředitelka
Maršálková s tím, že vstupenky jsou
v prodeji.
-eze-

Létající rabín zahraje
před Vánocemi v divadle
Po čtyřleté přestávce obnoví
Městské divadlo v Prostějově tradici předvánočních koncertů prostějovské klezmerové kapely Létající
rabín. Letošní koncert se uskuteční
v sobotu 19. prosince v 19.00 hodin.
„S Rabíny jsme před léty začínali v přednáškovém sále. Zájem
však brzy překonal kapacitu tohoto
komorního sálu, takže koncert se
uskuteční v divadelním sále,“ informovala ředitelka Městského divadla
v Prostějově Jana Maršálková.
„Starodávné a okouzlující melodie
židovské východní Evropy, jakož i jedinečné písně v jazyce jidiš i v soudobých
českých překladech!“ - tak kapela charakterizuje své zaměření na svém webu.
Létající rabín je pětičlenný ansámbl
hrající klezmer - tedy tradiční instrumentální hudbu východoevropských
Židů, která největší rozkvět prožívala
na přelomu 19. a 20. století. Východiskem jeho tvorby je tradiční zvuk
a folkloristický přístup, cílem pak současná a zároveň nadčasová muzika. In-
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strumentální klezmer se v jeho tvorbě
prolíná s písněmi v jidiš a dalších jazycích, k nimž kapela tvoří překladem
vlastní texty, které věrny tradici jidiš
folklóru jiskřivě reflektují naši dobu.
Létající rabín byl založen v roce
2001, absolvoval stovky koncertů po
celé České republice i v Evropě (Švédsko, Polsko, Slovensko) a v březnu
2010 koncertoval také v USA (New
York, Washington DC). 
-eze-
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Kultura

Studenti na stopě literatuře

Celkem 65 studentů prvních
a druhých ročníků ze sedmi prostějovských středních škol poskládalo 13 pětičlenných týmů,
které se 6. listopadu v bývalé ZŠ
na Husově náměstí utkaly v lítém boji o to, aby si zapamatovali
něco k maturitě z češtiny. Nebo
prostě do života. I kdyby nezapamatovali, jistě se u toho skvěle
bavili. A možná, že si kromě zajímavě strávených dvou hodin
s literaturou odnesli i chuť něco
si přečíst. Skládali k sobě odpovídající názvy knih, jejich autory

a jména literárních postav, poznávali knihy podle zvukových
ukázek, podle textových úryvků
i podle komiksových stripů, poznávali spisovatele podle fotografií a přiřazovali k nim fakta o nich
a jejich díle, pomocí otázek odhalovali totožnost „oživlé“ literární
postavy. Vůbec to nebylo snadné.
Nejlépe se s těmito a dalšími
úkoly popasoval tým z Gymnázia
Jiřího Wolkera (110 bodů), druhé místo patřilo týmu ze Střední
školy designu a módy (107 bodů),
a na třetím se umístil pánský tým

z Reálného gymnázia a ZŠ města
Prostějova (98 bodů). Vítězové si
odnesli, co jiného, než poukazy
na knihy. Užili si to i autoři soutěže z městské knihovny, kteří
v listopadu obdobnou akci připravili také pro studenty třetích
a čtvrtých ročníků středních škol.
A jistě nezůstanou jen u toho, už
teď přemýšlí o dalších termínech
soutěže, aby si ji mohlo vyzkoušet
ještě více mladých čtenářů. Např.
14. prosince, opět na „Husáku“, se
v dovednostní soutěži utkají žáci 8.
a 9. ročníků základních škol.

Křest knihy Zdeňka Velena Pouliční fotografie
V pátek 11. prosince
v 17.00 hodin se v Galerii
Na půdě Městské knihovny
představí herec a fotograf
Zdeněk Velen a pokřtí zde
svoji první knihu fotografií. Působí a žije v Praze, spolupracuje nejvíce
s pražskou Komorní činohrou, Divadlem ABC, Divadlem Rokoko aj.

První fotografický výlet do
ulic s novou zrcadlovkou v prosinci 2014 mu otevřel úplně
nový svět, ve kterém nyní tráví
téměř všechen volný čas. Život
v ulicích, vztahy mezi osobami,
kontexty s určitými místy a paradoxní situace, úžas i obdiv,
humor, mikropříběhy okamžiků, které se často dějí bez
povšimnutí - tím vším se in-

spiruje a baví. Svou první malou výstavu pouliční fotografie
uspořádal v září 2015 v Divadle
v Řeznické. Od 13. ledna si
pak budete moci prohlédnout
jeho fotografie v prostějovské
knihovně.
Web:
http://zdenekvelen.
wix.com/photo
Facebook: https://www.facebook.com/zdenek.velen

Křest nové pohádkové knihy
Marcelly Dostálové
V současné době vyšla již 10.
kniha prostějovské spisovatelky Marcelly Dostálové pod názvem Jakub a copatá finanční
spoluúčasti statutárního města
Prostějova. Vydalo ji nakladatelství Šimon Ryšavý - Brno.
V pohádkové knížce jde o velmi poutavý příběh chlapce a jeho
kamarádky, kteří spolu prožijí
o letních prázdninách plno stra
šidelných zážitků, a současně
jim jde o život. Nemají to vůbec
snadné. Jejich kamarádský vztah
jim však oběma dodává hodně
síly a vytrvalosti.
Je pozoruhodné, jak výstižně
13 kapitol /příběhů/ této knihy

25. listopadu 2015

dokázalo vlastními kresbami
ilustrovat 21 žáků ZŠ Melantrichova v Prostějově. Svoje žáky
vedla ve školní družině ke kresbě
pečlivě a obětavě paní učitelka
Ludmila Navrátilová. Jména
žáků /ilustrátorů/ jsou uvedena
v knize.
Slavnostní křest této pohádkové knihy se uskuteční 1. prosince 2015 v Knihovně pro děti
na Vápenici 9, Prostějov v 13.30
hodin za účasti dětských ilustrátorů.
Autorka je členkou Obce spisovatelů Praha. Za svoje Babiččiny pohádky obdržela v r. 1996 na
6. ročníku festivalu Jičín - město

pohádky I. cenu. Její básnická
sbírka Balancuj dál, akrobate
byla přeložena do angličtiny.
V roce 1990 získala v celostátní
literární soutěži v Novém Boru
(za poezii) III. cenu. Básnické sbírky a pohádkové knížky
Marcelly Dostálové jsou v rukou
čtenářů na Zakarpatské Ukrajině a v Chorvatsku. V roce 2008
obdržela Cenu města Prostějova
za publikační činnost a za spolupráci se zdravotně postiženými
dětmi.
Novou knihu autorky Jakub a copatá Miki lze vypůjčit
v Knihovně pro děti v Prostějově
na Vápenici 9.
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Koncert v Avatarce
Dne 4. 12. 2015 od 19:00 hodin
bude probíhat předvánoční koncert kapely

NOPROBLEM
z Kostelce na Hané
v kavárně AVATARKA Prostějov.

Nota Bene zve:

Společnost

Pozvánky na další koncerty:
13. 12. 2015 - neděle v 16.00 hodin
kostel sv. Cyrila a Metoděje,
Brněnská ulice v Prostějově,
Adventní koncert smíšeného
komorního sboru ATENEO
Univerzity Palackého
v Olomouci.

15. 12. 2015
úterý v 18.00 hodin
pěvecký sbor Proměny
- adventní pásmo v Paxu.
u kostela sv. Cyrila a Metoděje,
Brněnská ulice
v Prostějově

Pěvecký sbor Nota Bene Prostějov zve všechny milovníky sborového zpívání na svůj Vánoční
koncert, který se koná dne
17. 12. 2015 v 18 hodin v PAXU
kostela sv. Cyrila a Metoděje
na Brněnské ulici v Prostějově

ADVENTNÍ KONCERT
neděle 29. 11. 2015 od 18:00 hodin
v kostele sv. Floriána v Držovicích. Vstupné dobrovolné
Činnost sboru finančně podporuje statutární město Prostějov

VEČER PRO KLAVÍR A VIOLU

DANIEL JUN
& JIŘÍ KABÁT

Na programu:
J. S. Bach, J. Haydn, F. Schubert, F. Liszt, J. Kabát a další...
Zámek Plumlov: pátek 27.11.2015, 17:00 hodin
Prostějov, sál ČCE (U Kalicha 1): neděle 29.11.2015, 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 20.12.2015 v 18 hod. v modlitebně
sboru, U kalicha 1, Prostějov,
na programu jsou známé vánoční písně J.J.Ryby a Jana Marhuly,
účinkuje smíšený pěvecký sbor EXAUDI
a jeho solisté za doprovodu komorního souboru

Adventní zpívání u klavíru
Zdislavy Krausové
se koná v neděli 6. Prosince 2015 od 15:00 hodin v zámku v Plumlově
Program: zpěv a klavír – zhudebněné básně, šansony, klavírní
improvizace, pastorely, koledy.
Zve Klubové zařízení Plumlov

Vánoční koncert Vlastimily a Orlice

Ženský pěvecký sbor Vlastimila a Mužský pěvecký sbor Orlice
Vás všechny zve na tradiční Vánoční koncert,
konaný dne 26. 12. 2015 v 16:00 hodin v Husově sboru.
Hlavním bodem programu bude Missa Brevis od skladatele
Jiřího Pavlici. Všichni jste srdečně zváni.
Strana 28

25. listopadu 2015

ww

Město Prostějov

w.

pr

os

te j

o v.e u

Prostějovské radniční listy

Kaleidoskop

Obraz primátora v obřadní síni
Od úterního odpoledne 10. listopadu visí v obřadní síni prostějovské
radnice obraz historicky prvního
primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka. Jeho portrét zhotovil
Sergej Kulina, původem estonský
umělec žijící od roku 1992 v České
republice.

„Sergeje Kulinu znám osobně, pracuje v oborech sochařství, malířství
a věnuje se také keramice,“ uvedl bývalý primátor a současný zastupitel
Miroslav Pišťák.
Obraz s jeho portrétem byl po dokončení umístěn v depozitáři budovy
magistrátu na Školní ulici. Od 10. listo-

padu je zavěšen v galerii starostů v obřadní síni prostějovské radnice, kde
mohou návštěvníci vidět podobizny
všech starostů od počátku české samosprávy bez přerušení až do současnosti.
Galerie tak aktuálně čítá portréty
celkem čtyřiadvaceti prvních mužů
města Prostějova.

15112331189

15112331190

INZERCE

Chcete pracovat a mít zajištěnou existenci?

15112331192

15082130790

Obraťte se přímo na nás...

25. listopadu 2015

U nás najdete pro svoji práci podporu,
výukový program a vždy ochotného
spolupracovníka s radou i pomocí.
Kostelecká 417/5, Prostějov

607 158 055
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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
Termín
Hodina Tematické zaměření setkání 
Lektor
1.12.2015
13.00 Advent v Muzeu 
Mgr. Jitka Svozílková
Vyrobíme si ozdoby na vánoční stromeček z korálků a to hvězdičku
a andílka. Také si určitě trošku popovídáme o zdobení vánočního stromečku. Takže pokud donesete nějakou fotku nebo ozdobu, na kterou
jste obzvláště pyšní, budeme moc rádi. Sraz je tentokrát před Špalíčkem budovou muzea na tržnici. Budeme vybírat příspěvek na materiál 80 Kč.
8. 12. 2015 14.00 Jak si doma zajistit pohodlí a bezpečí?
Povídání o věcech a pomůckách, které mohou zpříjemnit život každému
z nás, protože každý máme nějaký zdravotní problém a třeba se dozvíme,
že jeho řešení je úplně jednoduché. Také můžeme říct, že si povídáme
o kompenzačních pomůckách, což je vše od ortopedických vložek až po
polohovací lůžko. 
Alena Oswalda Valentová
15. 12. 2015 14.00 Vánoční setkání 
Hana Vybíhalová
Už se všichni těšíme na Vánoce, takže si o nich trošku popovídáme. Zavzpomínáme na to, jak se slavili Vánoce dřív a povíme si i o tom jak se
slaví v jinde ve světě. A možná někteří z nás přinesou i něco na ochutnání.
Prostě se moc těším, až si zase jednou sedneme k čaji a popovídáme si.
A slibuji, že něco upeču a zalovím v „babiččině čarodějnické kuchařce“
a přinesu Vánoční likér.
Přejeme všem našim příznivcům krásné Vánoce a těšíme se
na setkání v pohodovém roce 2016.
Všechny přednášky a besedy AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách OS LIPKA, Tetín 1, II. patro (pokud není uvedeno jinak).
Těšíme se na vaši návštěvu.

Blahopřejeme

70 let
75
80

kujeme statutárnímu městu Prostějovu za příspěvek na dopravu z prostředků VFP pro rok 2015. Věříme,
že na těchto setkáních a koncertech
mimo region (ještě nás čeká zájezd
do předvánoční Litomyšle) vždy
reprezentujeme Prostějov a jeho
kulturní život.
Ale ještě zpět k onomu omládnutí. Teď již vážně. Opravdu bychom potřebovali trochu „omladit“, respektive posílit v obsazení
jednotlivých hlasů. Proto pokud
tyto řádky čtou ženy, kterým je
zpěv blízký, chtěly by si zazpívat
ve sboru, mají čas vždy v úterý od
18 hodin a doposud neměly příležitost, nebojte se a přijďte mezi
nás. Jsme amatérský sbor, není
třeba mít školený hlas, znalost not
je pochopitelně vítaným, nikoli
nutným předpokladem. Zpíváme
především pro radost, vystupujeme
několikrát do roka na různých akcích nebo koncertech. Zkoušíme ve
zkušebně Národního domu v Prostějově, Vojáčkovo nám. 1 a naši
činnost podporuje Unie pěveckých
sborů ČR a statutární město Prostějov. Těšíme se na všechny zájemkyně – pojďme mládnout společně!

Za ŽPS Vlastimila
Jitka Hubáčková

BONSAI klub Haná při ZO ČZS -Prostějov 1

pořádá 1. ADVENTNÍ VÝSTAVU nejen bonsají

v klubovně ČZS, Daliborka 3, Prostějov, v termínu 27. - 29. listopadu 2015
otevřeno: pátek 13 - 17 hod., sobota a neděle 9 -17 hod.
V neděli v 10.00 a v 15.00 přednáška Mgr. Servuse
„Mé cesty po japonských zahradách“ s projekcí.
Srdečně zveme. Kontakt: www.bkhana.cz
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Seznam jubilantů, kteří v měsíci
říjnu 2015 oslavili svá jubilea

Jaroslav Ohlídal, Marie Blažková, Agnieszka Kawijová, Eliška Soldánová, Alice
Křupková, Mgr. Ludmila Krobotová, Marie Hanzalová, Mgr. Marie Vižďová, Anna
Soldánová, Zita Marešová, Ludmila Daňková, František Dostál, Jan Tabery, Antonín
Lžičar, Ivan Sojma, Božena Doleželová, Jaroslav Pěnička, Ludmila Rašková, Terezie
Mlynáriková, Rudolf Palatý, Jiřina Franková, Mgr. Zdeňka Stošková, Anna Janečková.
Anna Procházková, František Sedlařík, Antonín Přikryl, Jana Arnoštová, Zdeňka
let Bátková, Jarmila Dočkalová, Věra Ciglová, Ludmila Kratochvílová, Eliška
Konečná, Josef Hon, Marta Gagalusová, Marie Lipovská, Irena Nováčková, Petr
Talacko, Pavel Kulda, Marie Divišová, Eva Vařeková, Josef Novák, Karel Podhorný,
Stanislav Štefan, František Bureš.
Vlasta Dosedělová, Olga Čechutýová, František Mikulka, Bohumil Rušil, Zdeněk
let Kalousek, Marie Faltýnková, Květoslava Skopalová, Vlasta Krejčová, Ing. Jaroslav
Novák, Verona Brablecová, Jarmila Krčmářová, František Vysloužil, Eva Burešová,
Jiřinka Adámková, Jiří Kvasnica.
Václav Mára, Viktorie Cetkovská, Jiří Chromec, Marta Márová, Anna Přikrylová, Františka
let Zuzaníková, Libuše Krejčí, Vlastimila Klíčová, Anežka Opálková, Vlastimil Karkoš,
Naděžda Hořínková, Jarmila Andrýsková, Božena Čajková.
Anna Šmérková, Jiřina Francová, Jaromír Pernica, Věra Nováková.

85
90 let
91 let
92 let
Vlastimila omládla 94 let
95 let
100 let

Alespoň tak to slibovala pozvánka na 6. ročník přehlídky
zájmové činnosti v Kojetíně, kterou pořádá městské kulturní středisko a kterou případně nazývá
„S písničkou se mládne“.
A věru bylo to setkání velmi
příjemné, srdečné a přátelské. V sobotním podvečeru vystoupilo šest
souborů a sborů pestrého zaměření. Folklórní soubor s pásmem hanáckých písní, ženský pěvecký sbor
z Otrokovic s krásnou čtyřhlasou
úpravou Ježkových písní, kroměřížský pěvecký sbor Ze srandy s úžasně vitální dirigentkou v rytmu Lady
Carneval, naše prostějovské sbory
Vlastimila a Orlice se svým širokým
repertoárem od klasických a liturgických děl po úpravy lidových písní a populární melodie. Přehlídku
uzavíral ženský sbor z pořádajícího
Kojetína s pásmem známých písní
populární hudby 80. let ve zdařilé
čtyřhlasé úpravě. Každý sbor přinesl něco svébytného, čím obohatil
ostatní. Ale všichni měli jedno společné, zapálení pro sborový zpěv
a zpěv vůbec, svou lásku ke zpěvu
a také k Moravě vyjádřili ve společném zpěvu písně Ta naše Haná. Děkujeme pořadatelům za organizaci
a pěkný umělecký zážitek a také dě-

Společnost

Vlasta Zahradová, Ladislav Adamik, František Klíč.
Vojtěch Zapletal, Eliška Münsterová.
Ludmila Hónová, Karel Jukl.
Hedvika Otrubová, Eva Dokoupilová.
Růžena Soldánová.

Zdroj: Pavel Noha, oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb. Telefon 582 329 625

VÝLETY
PRO SENIORY V PROSINCI
Vzhledem k blížícímu se pražírny kávy, módního salónu či né ve spolupráci se Zdravým měs-

konci roku jsou akce v prosinci
laděné vánočně. Podíváme se
do Olomouce i do Brna, ovšem
v programu došlo oproti původně avizovanému ke změně.
Na středu 9. 12. je naplánovaná
odpolední návštěva Olomouce.
Prohlédneme si Arcibiskupský
palác a pak zavítáme na vánoční
trhy na Horním náměstí. Další
týden 16. 12. pojedeme do Brna.
Dopoledne strávíme v technickém
muzeu. Vyzkoušíme si, jak funguje
historická stereovize, předchůdkyně biografu, nahlédneme do

ordinace zubaře z první republiky,
seznámíme se s historií nožířství
a s vývojem sdělovacích prostředků od tamtamu až k internetu. Odpoledne zajedeme do centra města
na vánoční trhy.
A ještě přijměte pozvání na
dva adventní koncerty pořádané
v Muzeu historických kočárů.
12.12. tam vystoupí sopranistka
Karolína Žmolíková s kytaristou
Lubomírem Brabcem a 19. 12.
skupina Nezmaři. Na koncerty
pojedeme autobusem z Prostějova.
Výlety pro seniory jsou pořáda-

tem Prostějov a za finanční podpory Statutárního města Prostějov.
Pokud chcete mít jistotu, že budete
o plánovaných výletech včas informováni, můžete se přihlásit
k odběru aktuálních informací
prostřednictvím emailu nebo sms.
Podrobnější informace o akcích získáte na telefonním čísle
728 337 983, na webových stránkách www.filemon-baucis.cz a na
prodejně v Prostějově na nám.
T.G.Masaryka 24 (vedle cukrárny
Florida).
Těší se na vás
Jana Šmudlová

Výsledky soutěže k 625. výročí povýšení Prostějova na město
Vážení čtenáři a příznivci pro3. Oldřich Dvořák, Prostějov
stějovské historie, děkujeme Vám
4. Lenka Trnečková, Prostějov
5. Jana Marinicová,
za Váš zájem o vědomostní soutěž
Kostelec na Hané
k 625. výročí povýšení Prostějova
6.-7. V
 alerie Dvořáková,
na město. Soutěž byla velmi náProstějov a František Patz,
ročná, každá z 28 otázek měla naProstějov
víc jednu čí více podotázek. Proto
8. L
 ibuše Dvořáková, Prostějov
i vyhodnocení soutěže nebylo jed9. Anna Titzová, Otaslavice
noduché, v řadě případů o pořadí
10. Rudolf Beck, Prostějov
rozhodovaly jen maličkosti.
Na dalších místech se umístili:
Na prvních deseti místech se
Olga Svobodová, Prostějov; Jiří
umístili:
Havelka, Prostějov; Eva Špičáková,
1. Jan Severa, Brno
Prostějov; Zdenka Soldánová, Pro2. Hana Bartková, Prostějov

stějov; Bohdan Kousal, Prostějov
a Libuše Ibrmajerová, Prostějov.
Všem výhercům děkujeme za
účast a námahu s hledáním správných odpovědí, což často nebylo
vůbec jednoduché.
Všichni výherci budou pozváni
ke slavnostnímu předání cen na
prostějovské radnici. Správné odpovědi na všechny otázky budou
uveřejněny v příštím čísle prostějovských Radničních listů.
Autoři otázek Mgr. Daniel
Zádrapa a Ludmila Vystrčilová
25. listopadu 2015
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Nezávislý prostor nejen pro mladé
zve lidi všech věkových kategorií na
akce, které pro vás připravili nadšenci
z Občanského sdružení pro nezávislou
kulturu z. s..

Prostějovské radniční listy
Co se děje v ECHU?

Buch třísk prásk rukama nohama, to
umí každý. Mačkat tlačítka a otáčet
čudlíky umí skoro každý. Propojit tyto
zvukové póly ale jen tak někdo nezkusil. Taky jste tak zvědaví, jak to asi bude
znít?
MALÝ TIBET
Přijďte si to poslechnout, nebo ještě
VE FOTOGRAFIÍCH
lépe, sami se do akce zapojit.
Mladá prostějovská cestovatelka
V sobotu 28. listopadu od 16:30 se
Ivana Pantělejevová byla v Indii letos sejdeme a užijeme si to!
už popáté. S trochou nadsázky se dá
OHÝBÁNÍ DRÁTKU VE
říct, že nejsevernější a současně nejVÁNOČNÍM DUCHU
hornatější část indického území se staje v Echu už tradiční záležitostí.
la jejím druhým domovem. Účastnila
Vánoce klepou na dveře, tak je vpusťse restaurátorských prací v jednom
z buddhistických klášterů, pomáhala me dovnitř!
Budeme vytvářet módní „retro ozdose sběrem úrody na poli, učila se vařit tradiční jídla, cestovala, poznávala by“ na stromeček nebo do oken. Vrátíme
se tak do dětství, kdy se ještě věšely na
a hlavně fotila.
Zveme vás tímto na výstavu jejích fo- stromeček prskavky…
V kamnech bude hořet oheň a na
tografií.
Vernisáž začíná v sobotu 28. listo- plotně vonět purpura. Už se těšíme na
padu v 16:00, a bude spojená s ochut- tvořivé setkání s vámi, drátkem, korálky
návkou kořeněného čaje “masala chai”. a vůní vánoc.
Začínáme ve čtvrtek 10. prosince od
Tím ovšem sobotní program v Echu ne17:00.
končí. Právě naopak! Štafetu převezme

ETHNO & ELECTRONIC
JAM SESSION
Něco, co tu ještě nebylo! Jam session,
která boří hranice.
Čeká vás mix živých nástrojů – bubnů,
chřestidel a elektronických mašinek, prostě
bubnovačka za doprovodu synťáků.
Můžete se přidat do obory bubínků,
chrastítek, cinkátek, anebo na stranu
strojů a mašinek. Vezměte s sebou co
najdete doma a zapojte se jak chcete.

ECHO KINO - DÁL NIC
(projekt Promítej i Ty)
Promítání nezávislých filmů je další
z projektů, který probíhá v ECHU už
od léta. Jelikož se hlásí zima, naše „Letní
Kino“ se muselo schovat dovnitř. Z letního kina se tak stalo prostě „ECHO
KINO“ a už nemusíme čekat na západ
slunce a můžeme začít promítat dřív než
nám to příroda a počasí umožní.
“Dneska jako člověk seš míň než ta

žabička, ty vado” je hláška z filmu o tom,
jak si Češi staví dálnici do Německa. Jeden na zahradě nosí sluchátka proti hluku a modlí se, ať už dálnice auta odvede,
druhý se ji snaží dostavět a odejít konečně do důchodu, třetí chrání živočichy
i rostliny a žaluje dálnici u soudu. Sedm
let stavby, šestnáct kilometrů dálnice
a zablokovaná společnost.
Námět Hitler, hudba Wagner, účinkuje český národ.
Celovečerní dokumentární film “Dál
nic” režiséra Ivo Bystřičana se vydává
po trase skandálního úseku dálnice D8
přes chráněnou krajinu Českého středohoří. Současní stavaři se zde již sedmým
rokem neúspěšně pokoušejí dokončit
někdejší Hitlerův záměr vybudovat dálnici z Berlína do Prahy a naplnit svůj sen
jednolité průjezdné Evropy.
DÁL NIC / Ivo Bystřičan / Česká republika / 2014 / 75 minut
Začátek promítání je ve středu 16.
prosince v 18:00.

ČTVERO ROČNÍCH
OBDOBÍ - VÁNOČNÍ SPECIÁL
Když se řekne Vánoce... Některým se
zablýskne v očích, některým to způsobí
žaludeční nevolnost…
Proč jsou tyto svátky vnímány tak rozporuplně? Protože ne každý si je dokáže užít tak, jak by chtěl... A přitom stačí
tak málo - vypnout televizi, nevšímat si
plnících se regálů s vánočním zbožím
v obchodech, nestrhat se při vánočním
úklidu a pečení cukroví... Jestli dodržujete tradice či nikoliv, je to jedno. Vánoce

Společnost
by měly být o tom, strávit svůj volný čas
podle svého a nenechat si to ničím pokazit.
Přijměte proto prosím pozvání na letošní poslední bylinkový workshop, na
kterém si vyrobíme něco pro chvíle pohody a uvolnění - vánoční likér z plodů
bezu černého. A pokud chcete někoho
obdarovat vlastnoručně vyrobeným dárkem, je možné si odnést sklenice rovnou
dvě :)
Likér budeme plnit do krásných půllitrových láhví, kdo bude chtít, může si je
na místě i vkusně ozdobit.
Likér si v jedno odpoledne namícháte
a rovnou i odnesete, proto je potřeba REZERVOVAT si místo a počet lahví (jeden
nebo dvě) předem na e-mailové adrese:
bylinky-echo@seznam.cz
Obratem vám bude potvrzeno místo
a budou zaslány bližší informace. V případě neuskutečnění rezervace je možné,
že na vás již nezbude materiál, vše je totiž
v omezeném množství.
Děkujeme za pochopení.
Workshop začíná ve čtvrtek
17. prosince v 17:00.
Pro více informací, či spojení s námi
navštivte níže uvedené stránky: www.
facebook.com/sound.of.echo
plus.google.com/+Nezávislýprostor
ECHOProstějov
KDE se všechny akce uskuteční?
Najdete nás v Prostějově na Kostelecké ulici č.39
(na konci slepé uličky k panelákům,
naproti restaurace U Chmelů)

Jaroslav Heyrovský na cestách, tentokrát na Reálném
gymnáziu a základní škole města Prostějova
Putovní výstava Ústavu fyzikální chemie AV ČR, v. v. i., s názvem „Příběh
kapky“ seznamuje již sedmým rokem
širokou laickou veřejnost se životem
a vědeckou prací Jaroslava Heyrovského,
našeho dosud jediného držitele Nobelovy
ceny za chemii.
V roce 2015, kdy si připomínáme 125.
výročí jeho narození, zavítala výstava i na
Reálné gymnázium v Prostějově, školu, kte-

den v laboratořích, kde provádějí jednoduché experimenty s využitím moderních
měřicích a zobrazovacích přístrojů. Několikaletá spolupráce s tímto ústavem letos navíc vyústila v uspořádání ojedinělé výstavy
„Příběh kapky“ v naší škole, na kterou zveme širokou veřejnost,“ upřesnil ředitel školy
RNDr. Ing. Rostislav Halaš. Vestibul a respirium školy se proměnily v laboratoř plnou
polarografických přístrojů, knih, fotografií
a dalších předmětů spjatých s vědeckou činností a životem Jaroslava Heyrovského.
„Výstava patří do pestré mozaiky programů Akademie věd ČR, kterými si po celý rok
2015 připomínáme také 125. výročí založení
České akademie císaře Františka Josefa pro

vědy, slovesnost a umění – předchůdkyně
dnešní Akademie věd ČR,“ jak dodala Ing.
Květa Stejskalová, CSc., autorka expozice.
Myšlenka uspořádat tuto výstavu se zrodila
již koncem roku 2008 s cílem připomenout
v roce 2009 veřejnosti 50. výročí udělení
Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému.
Původní představa byla přiblížit veřejnosti
život a dílo akademika Heyrovského pouze
na třech místech v ČR. „Nikdo tehdy nevěřil,
že se výstava jaksi protáhne,“ uvedla dále Ing.
Stejskalová. Toto je ale již její 18. expozice.
Výstava je určena široké veřejnosti a bude
přístupná až do 22. 12. 2015. Srdečně na ni
zveme naše spoluobčany.

Dagmar Havlíková

15112331197

INZERCE

rá je zaměřena na přírodní vědy. Součástí
výuky jsou tu mj. i odborné exkurze a studijní pobyty, které prohlubují a rozšiřují znalosti studentů a umožňují jim „nahlédnout
pod pokličku“ vědeckého výzkumu a do
praxe. „Naše škola má v rámci každoročního týdenního studijního pobytu na ústavech Akademie věd v Praze navázán úzký
kontakt s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Studenti tráví celý
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Společnost

Den bezpečnosti na ZŠ a MŠ
Prostějov, Palackého tř. 14

Kolem sebe slyšíme každodenně o násilí, nehodách či
vloupání, ale dokázali bychom
správně v takových situacích
zareagovat? Věděli bychom,
jak a na koho se obrátit v případě nouze? Ošetřili bychom
zraněnou osobu, kdybychom
se dostali tváří v tvář této situaci?
Na naší základní škole jsme
se rozhodli neponechat nic
pouhé náhodě a právě na řešení takovýchto situací jsme se
zaměřili. Pro žáky 5. - 9. tříd
jsme na 9. 10. 2015 připravili
projektový den, jehož program
formou soutěže třídních kolektivů zahrnoval zvládnutí první
pomoci a obranu proti případnému ozbrojenému útočníkovi
v budově školy.
Žáci celý den ošetřovali „zraněné“ a skvěle pro tuto příležitost namaskované studenty
ze Střední zdravotnické školy
v Prostějově, která nám podala
pomocnou ruku a celou tuto

Seznam přivítaných dětí

zdravotnickou akci odborně
zaštítila. Žáci obvazovali „krvácející“ řezné a tržné rány, fixovali zlomeniny a nacvičovali
případnou resuscitaci i s uložením zraněného do stabilizované
polohy. Pro některé z žáků to
byly opravdu emocionálně silné
okamžiky, protože měli zatím to
štěstí, že se s žádným takovým
poraněním dosud nesetkali.
Koho nechalo chladným ošetřování raněných, většinou se
vyřádil při vyhlášení nebezpeč-

né situace s pracovním názvem
„ozbrojený útočník ve škole.“
Všechny úkoly, které žáci plnili, byly bodovány, výsledky sečteny a nejlepší třídní kolektivy
odměněny drobnými cenami.
Podle pozitivních ohlasů mezi
žáky se tento netradičně pojatý
projektový den vydařil a doufejme, že přispěl k lepší orientaci
všech zúčastněných v kritických
situacích. 
Lenka Vopalecká
ZŠ a MŠ Prostějov,
Palackého tř. 14

Mateřské centrum Cipísek

Vítání 5. 11. 2015:
Aneta Matušů
Jakub Janíček
Kristýna Dostalová
Karolína Nenálová
Daniel Kruml
Richard Oral
Olivie Zhánělová
Viktorie Miklášová
Anna Šebelová
Nikol Langerová
Klára Andrea Všetičková
Cristian Antl
Dominika Chapčáková
Laura Křišťanová
David Vičar
Kristýna Smejkalová
Sára Uherková
Matěj Kazda
Vítězslav Bočkarev
František Círek
Eliáš Zlámal
Viktorie Černochová
Matyáš Langer
Štěpán Vogl
Josef Volčko
Diana Gutová
Karolína Přikrylová
Sebastian Šlambor
Natálie Mirgová
Rozálie Fojtíková
Mia Terezie Krieger
Markéta Kulfierzová
Sára Skutková
Veronika Večerková
Elisabeth Holiš
Lukáš Synek
Bernard Bořivoj Holiš
Viktor Procházka
Laura Grigarová
Vanessa Gaborová
Karolína Kašíková
Šimon Pavlík
Tomáš Zaťko
Thomas Pátek
Matěj Krajčír
Eduard Babák
Petr Čech
Adriana Vránová

program prosinec 2015

Mikulášská nadílka
tradiční mikulášský program pro rodiče s dětmi
v Národním domě pátek 4.12. dopoledne,
pro předem přihlášené
Vánoce s Cipískem 1.12.-14.12.
tradiční vánoční program ve všech pravidelných programech
Rodičovské setkání
pravidelné setkávání rodičů, besedování o výchově a komunikaci v rodině prosincové setkání je 1. 12. v 18 hodin
Zápis do programů v cyklu leden-březen pro nové zájemce a den otevřených dveří v úterý 15.12. 8.30-12.00.
Bližší informace o všech programech poskytneme
v MC nebo emaliem a na našich webových
a facebookových stránkách
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Kaleidoskop

Žáci z Myslejovic zabodovali MULTIKULTURNÍ KLUB RODIČŮ A DĚTÍ
v Dobrodružství s počítačem

Rok se s rokem sešel, a tak
se 3. listopadu 2015 opět sešlo
v budově Cyrilometodějského gymnázia a v prostorách
Informačního centra pro
mládež (ICM) Prostějov 112
žáků čtvrtých a pátých tříd
ze třinácti základních škol
z Prostějova a okolí, aby ukázali, jak dobře si poradí s počítačem a se zadanými úkoly.
Vítězem letošního ročníku
se stalo družstvo žáků ze Základní školy a mateřské školy
Myslejovice. Členové vítězného družstva vybojovali dárkový balíček, jehož součástí byly
čtyři batohy, pro každého hra
„Černé historky“ a také knížky.
Paní učitelka vítězného druž-

stva si pak odnesla cenu pro
školu. „Cena pro školu obsahovala deskové hry, čtečku karet,
USB flash disk a knížky k zpestření výuky počítačů či s kreativními nápady. Všechny tyto ceny
se nám podařilo zajistit díky
finanční podpoře statutárního
města Prostějova a díky štědrosti našich sponzorů. Touto cestou
bychom jim všem proto chtěli
velmi poděkovat za jejich přízeň
naší soutěži a za podporu“ řekla Kateřina Opatrná, vedoucí
ICM Prostějov.
Druhé místo v soutěži vybojovali žáci ze Základní školy
Krumsín a na třetím místě se
umístilo družstvo žáků ze Základní školy Smržice.

Podzimní slavnost
v čechovické škole

Ve čtvrtek 5. 11. 2015 se na
jednom z pěti pracovišť ZŠ a MŠ
Prostějov, Palackého tř. 14 –
v základní škole v Čechovicích
- konala již tradiční podzimní
slavnost.
Žáci pod vedením svých učitelek vyzdobili třídy i chodby
školy krásnými podzimními dekoracemi, které vyráběli v rámci
vyučování výtvarné výchovy,
pracovního vyučování i ve školní
družině. Tyto výrobky stejně jako
originálně vyřezané „dýňáčky,“ do
jejichž výroby se se svými dětmi
zapojili i sami rodiče, čekaly na návštěvníky této podzimní slavnosti
v prostorách školy i na školním

dvoře. Každý mohl hlasovat pro
nejkrásnější výrobek, uznání si ale
každopádně zasloužily všechny.
Po prohlídce školy následoval
lampionový průvod, při kterém
děti posvítily zvířátkům, aby se
mohla uložit k zimnímu spánku.
Na závěr dobrovolní hasiči z Čechovic připravili krásný ohňostroj,
který byl důstojnou tečkou za celou slavností.
Ještě v následujících dnech podzimní výzdoba lákala kolemjdoucí
a nadělala spoustu radosti i mezi
dětmi z čechovické mateřské školy.
Jana Prokopová
ZŠ a MŠ Prostějov,
Palackého tř. 14

Pozvánka na silvestrovské
promítání na letním kině
v Mostkovicích
Zveme všechny příznivce letního kina v Mostkovicích
na XXVI. ročník silvestrovského promítání
Dne 31. 12. 2015 v 16.30 hodin
uvádíme: “Padding ton“
vstup: ZDARMA
=Občerstvení zajištěno=
25. listopadu 2015

Pondělky 9.30 – 11.30 – naše
lektorky provedou hravou formou
děti i s rodiči postupně celým světem. Navíc říkanky, tanečky, rukodělné činnosti.
Čtvrtky 9.30 – 11.30 – program
pro rodiče (přednášky, besedy, tvořivé dílny), děti mají vlastní program.
3. 12. Mluvíte jazykem lásky
svého dítěte? – beseda s Mgr. Magdou Mečkovskou
Poznají vaše děti (nebo i partner a blízké okolí), že je máte rádi?
Každý reaguje na něco jiného. Jakými způsoby můžeme dětem lásku
projevovat a jaký je náš jazyk lásky
- společně projdeme na semináři.
10. 12. Výroba 3D vánočního
přání – tvořivá dílna se Zdeňkou
Kadlčíkovou
Krásné Vánoce můžete svým
blízkým popřát prostřednictvím
vlastnoručně vyrobeného 3D přání, které se přesto vejde do obálky.
Originální a vkusný nápad a Vaše
šikovnost jistě dojde patřičného
ocenění.
17. 12. Dáreček na poslední
chvíli – tvořivá dílna se Zdeňkou
Kadlčíkovou
Pokud ještě nemáte všechny
dárky nachystané nebo uvažujete
o nějaké originální drobnosti, která
potěší, přijďte na naši tvořivou dílnu.

PROGRAM NA PROSINEC
Můžete vyrobit poznámkový bloček
Kulinářský večer ve znamení váa ozdobit ho dle svého vkusu a fan- nočního menu našich rakouských
tazie nebo třeba vytvořit krásný vá- sousedů. Těšit se můžeme na vídeňnočně laděný obal na drobný dárek. ský punč, platýze s teplým bramborovým salátem, gresti a vídeňskou
štolu. Získáte nejen zajímavé recepMULTIKULTURNÍ
ty, ale všechny chody budete moci
PODVEČERY
na místě i ochutnat.
Úterky 17.00 – 19.00 - kulturní
Čtvrtky 16.00 – 19.00 Čajovna
a vzdělávací setkání s hlídáním dětí. – přijďte si posedět, poznat nové lidi,
1. 12. Pomoc iráckým uprchlí- popovídat si, zahrát stolní hry, ping
kům – beseda s Mgr. Lenkou Ma- pong, nebo zdarma využít PC (Inlíčkovou
ternet, Skype, levnější telefonování).
Dozvíme se oprojektu NadačOd 22. prosince do 3. ledna
ního fondu Generace 21 na pomoc máme v Mozaice vánoční pauzu.
křesťanským uprchlíkům z Ninive
Děkujeme prostějovské vevIráku a jejich přesídlení do ČR. řejnosti za přízeň v roce 2015,
Přednášející nás seznámí i s příběhy přejeme všem poklidné Vánoce
uprchlíků a jejich situací. Zároveň se a úspěšné vykročení do Nového
v rámci besedy budete moci dozvě- roku!
dět, co vás o
 hlednětohoto tématu
Také bychom tímto rádi vyjázajímá.
dřili poděkování statutárnímu
8. 12. Vánoční pečení po česku městu Prostějovu a Olomoucké– kulinářský podvečer s Lenkou mu kraji za finanční podporu naši
Poskočilovou
činnosti v roce 2015 a popřáli jeK českým Vánocům patří neod- jich představitelům a zaměstnanmyslitelně vánočka a zdobené per- cům vše nejlepší v roce 2016!
níčky. Právě přípravě těchto tradičAdresa: Raisova 1159, Prosních receptů se bude věnovat další tějov, bližší info: J. Rozehnalová
kulinářský večer. Zdobení perníč- 776 347 021, mozaika@zebrik-os.cz
ků si můžete také sami vyzkoušet.
FB: mozaika.multikulturni.centObojí budeme moci na závěr opět rum, www.zebrik.org
i ochutnat.
Podpořeno grantem z Islandu,
15. 12. Rakouské Vánoce – kuli- Lichtenštejnska a Norska v rámci
nářský podvečer s Věrou Thamerus EHP fondů.

Omezení otevírací doby ICM Prostějov

V úterý 8. prosince (z provozních důvodů) a dále od 21. prosince 2015 do 1. ledna 2016 bude ICM Prostějov (z důvodu inventury a vánočních prázdnin) zavřeno. Případné další změny najdete vždy na našich
webových stránkách www.icmprostejov.cz. Přejeme všem našim návštěvníkům a příznivcům krásné prožití
vánočních svátků a úspěšný vstup do Nového roku!
Mezinárodní výměny mládeže?
Už vím, co to je, a chci jet taky!
Chcete se dozvědět, jak se zúčastnit mezinárodního projektu?
Kolik to stojí a co vám to dá? Přijďte
v úterý 1. prosince od 16.00 hod.
na prezentaci účastníků dvou
projektů, kteří vyjeli na týden do
Rumunska a přivezli si spoustu
zážitků i fotek. Zeptejte se jich na
to, co vás zajímá. Bližší informace
najdete na www.icmprostejov.cz.
Tvořivé dílny s ICM – vánoční
stromečky a papírové ozdoby
Chtěli byste si vyrobit originální
vánoční dekorace? Naše dobrovolnice Elena a Marion vás naučí
během dvou kreativních workshopů, jak si vyrobit stromeček z šišky nebo papírové ozdoby na stůl
či stromeček.
pondělí 7. prosince – vánoční
stromečky z šišek
pondělí 14. prosince – vánoční
papírové ozdoby a dekorace

Akce plánované na prosinec
Příspěvek na materiál je 20 Kč.
Francouzský podvečer
Máte rádi francouzskou kuchyni? A co francouzské šansony?
A znáte filmový festival v Cannes?
Pokud jste alespoň jednou odpověděli kladně, nenechte si ujít příležitost setkat se s naší francouzskou
dobrovolnicí Marion, která u nás
působí v rámci Evropské dobrovolné služby, a přijďte ve čtvrtek
10��������������������������������
. ������������������������������
prosince v��������������������
16.00 hod����������
do Informačního centra pro mládež. Více
informací najdete na našem webu
www.icmprostejov.cz.
Co skrývá web ICM
Až do pondělí 14. prosince 2015
můžete soutěžit na webu ICM
Prostějov�����������������������
o poukaz na nákup v e-shopu Mall.cz v hodnotě 1500 Kč
a dárkové balíčky. Více informací
najdete na našem webu www.icmprostejov.cz.
Míčové hry in English
Je vám 10 až 14 let a rádi hrajete

basketbal nebo volejbal? A chcete
si u toho ještě procvičit angličtinu,
francouzštinu nebo španělštinu?
Přihlaste se na Míčové hry s našimi
dobrovolnicemi Marion a Elenou
– hrát se bude každou středu od
15.00 do 16.30 hod. Stále ještě jsou
volná místa. Přihlásit se můžete
na e-mailu info@icmprostejov.cz.
Konverzace pro veřejnost
Od října probíhají v ICM jazykové konverzace se zahraničními dobrovolnicemi – Elenou
ze Španělska a Marion z Francie.
Volná místa jsou aktuálně ještě ve
francouzské (pro pokročilé) a španělské (pro začátečníky) konverzaci. Zájemci se mohou hlásit na
e-mailu info@icmprostejov.cz, na
telefonu 582 302 553 (od 12.00 do
17.00 hod.) nebo osobně v ICM
Prostějov, Komenského 17. ������
Termíny jednotlivých jazykových konverzací najdete na stránkách www.
icmprostejov.cz.
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ČAJOVNA POD POKLIČKOU
KRASICKÁ 59, 796 01 PROSTĚJOV – KRASICE
www.cajovnapodpoklickou.cz
Srdečně Vás zveme Pod pokličku na prosincové programy.
Pravidelné týdenní aktivity:
PONDĚLÍ - 16.00-20.30 hod.
11.12. - pátek - 18.00-20.00
VĚDOMÉ CVIČENÍ S DECHEM –
RELAXAČNÍ ZVUKOVÁ KOUPEL Petra Kubíčková
Lucie Čapková
PÁTEK – 10.00-12.00 hod.
SETKÁNÍ NOSÍCÍCH RODIČŮ
2. 12. - středa - 16.00-18.00 hod.
Vánoční setkání členů Spolku pro rodiče
a děti Zdraví od malička, z.s.
3. 12. - čtvrtek - 16.30-22.00 hod.
DRUHÁ FÁZE ŽENY - CYKLICKÁ
ŽENA. Druhý díl ze 7dílného cyklu seminářů Sedm fází ženy - Marek Ščotka
a Zuzana Holcmanová.
4. 12. - pátek - 17.30-19.00 hod.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA pro všechny
hodné i zlobivé děti

16.12. - středa - 16.00-19.00
SVĚTLO A DRÁTEK část třetí –
VÁNOČNÍ OZDOBY - Ing. Anetta
Pantělejevová
17.12. - čtvrtek - 17.00-19.00
NUMEROLOGIE pro každý den – Iva
Ďásková
18.12. - pátek - 18.00-20.00
Orientální tanec – JAHANARA Jana
Daňhová
20.12. - něděle - 16.00-17.00
DIVADLO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA
- HANÁCKÉ BETLÉMEK - pohádka

Důležité upozornění!
Na veškeré programy je třeba se předem přihlásit z kapacitních důvodů, vždy nejpozději 2 dny před dnem jejich konání na info@cajovnapodpoklickou.cz.
Změna programu vyhrazena.
Podrobné informace o programech najdete na našich webových stránkách:
www.cajovnapodpoklickou.cz

Angličtina pro děti Prostějov Helen Doron vyhlašuje soutěž
pro studenty Angličtináře na téma: THANKSGIVING!
Tento rok budeme Den Díkůvzdání slavit
ve čtvrtek 26. listopadu.
Na svátečním menu pak lze na 100% očekávat právě “TURKEY”. Den Díkůvzdání je ale
také o tom, za co vše jsme vděčni a děti často
kreslí tzv. “Gratitude Tree” (na větve stromu
namalují, co je pro ně nejdůležitější).
INZERCE

Kaleidoskop

PODĚKOVÁNÍ

Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov obdržela dotaci formou finančního příspěvku od statutárního města
Prostějova na podporu činnosti sportovních oddílů, oddílu všestrannosti
a Loutkařského odboru Pronitka.
Dále jsme získali finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje na

pořádání našich sportovních aktivit.
Bez této nemalé pomoci by naše jednota
nemohla pořádat různé sportovní aktivity, reprezentovat město, region, mnohdy i republiku.
Starostka a výbor jednoty si váží této
finanční podpory a všem tímto vyslovují
poděkování.
TJ Sokol I Prostějov

Organizace Podané ruce – osobní asistence tímto děkuje statutárnímu městu
Prostějovu za poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2015. Částku jsme
dle smlouvy využili na pokrytí nákladů
osobních asistentů pracujících u klientů
v Prostějově. Organizace Podané ruce
– osobní asistence poskytuje občanům
statutárního města Prostějova služby
osobní asistence osobám se zdravotním
postižením a seniorům již od roku 2007.
Díky finanční pomoci města jsme mohli

také v roce 2015 zajistit veškeré potřeby
u našich klientů v rozsahu, v jakém požadují.
Děkujeme Vám za přízeň, kterou jste
naší organizaci projevili.
Bc. Eliška Dvorská, Dis.
sociální a administrativní pracovník
Podané ruce – osobní asistence
777 011 745
Polišenského 4467/3, Prostějov
osa.prostejov@podaneruce.eu
www.podaneruce.eu

Děkujeme statutárnímu městu Prostějovu za poskytnutou finanční podporu
činnosti spolku „Klub stomiků Prostějov“ v roce 2015. Náš spolek pomáhá
spoluobčanům vyrovnat se s postižením,
které vzniklo v důsledku závažného onemocnění. Finanční podpora nám umožňuje pořádat pro členy spolku setkání,
rekondiční pobyty, výlety a další akce, na
kterých se učí, že se dá žít plnohodnotný

život i se stomií. Spolupracujeme v rámci Českého ILCO (dobrovolné sdružení
stomiků České republiky) s Ligou proti
rakovině, podporujeme a propagujeme
preventivní vyšetření, školení dobrovolníci pomáhají stomikům a jejich rodinám
zvládat novou životní situaci.
Ještě jednou děkujeme a věříme, že
nás město Prostějov podpoří i v roce
příštím.
Petra Stružková

Vyjadřujeme poděkování statutárnímu městu Prostějovu za příspěvek 7.000
Kč na činnost hádankářsko-křížovkářskému kroužku Hanáci. Tento příspěvek
nám umožnil uspořádat v Prostějově
velký řešitelský přebor, zařazený do celostátní Grand Prix v řešení logických úloh,
křížovek a hádanek. Dále umožnil účast
na řešitelských přeborech v rámci celé
České republiky, kde jsme svými úspěchy
šířili věhlas rodného města Prostějova.

Také pro příští rok chceme v této činnosti pokračovat a vzpomenout výročí
60 let od vzniku našeho kroužku.
Přeborů se účastní řada řešitelů z celé
republiky a řešené práce jsou zveřejňovány v celostátních publikacích.
Svojí činností pomáháme zejména
starší generaci v boji proti civilizačním
chorobám, Alzheimerově chorobě a podobně.
Ing. Bohdan Kousal
předseda kroužku Hanáci

Sdružení rodičů a přátel zdravotně Sdružení „Sedmikráska“ byly realizovápostižených celiakií a Dermatitis herpe- ny za finanční spoluúčasti města Prostětiformis Duhring děkuje statutárnímu jova. Děkujeme za podporu.
městu Prostějovu na poskytnutou dotaLudmila Bednářová, předsedkyně
ci na letošní rok 2015. Projekty našeho
Sdružení „Sedmikráska“

Pojďte tedy s námi
oslavit tento den a zasoutěžit si: Studenti ve
věku 0-10 namalujte
Děkujeme paní Marii Hájkové za organizování plavání pro seniory v městských
nám obrázek na téma: lázních. 
Paní Hudečková s manželem a další spokojení nadšenci.
JAK ZACHRÁNIT
TURKEYho” NEBO
“GRATITUDE TREE”
Studenti 10+
Napište nám příběh
JAK ZACHRÁNIT
Voříšek - útulek pro psy, adresa: Samota 133, 798 58, Čechy pod Kosířem.
TURKEYho” NEBO
Telefon: +420 776 189 235. E-mail: info@vorisek.org,
CO POVĚSIT NA VÁŠ
webové stránky: http://www.vorisek.org/
“GRATITUDE TREE”!
Artefakty prosím
doručte do našeho LC
v Prostějově nebo Drnovicích/Vyškově, nejpozději do 9.12. 2014
6:00 p.m. VÍTĚZOVÉ
KAŽDÉ KATEGORIE
BUDOU VYHLÁŠENI
NA CHRISTMAS
PARTY 11.12. 2015.
Evid. č. 968/15 (Pongo) – pes, Evid. č. 696/15 (Mini) – pes, křížeODMĚNA BUDE
labrador, nalezen dne 21. 10. 2015 nec, nelezen dne 23. 10. 2015 na
TRADIČNĚ KROCANÍ! na ulice Brněnské, u hřbitova
ulici Mlýnské

15112431204

Přehled odchycených psů v Prostějově,
které je možné si osvojit

Strana 34

25. listopadu 2015

ww

Město Prostějov

w.

pr

os

te j

o v.e u

Prostějovské radniční listy

Pronitka
Loutkové divadlo Sokol
I Prostějov Pronitka se se těší
opravdu velkému zájmu malých i velkých diváků.
Je vidět, že divadelní představení pohádky určené dětem
hlavně předškolního věku, mají
na kulturním programu města
svoje opodstatněné místo. Na
prosinec jsme připravili PREMIÉRU „Jak Kašpárek vyzrál
na čerta“. Pro velký zájem di-

váků o naše představení jsme
se rozhodli pro čtyři po sobě
jdoucí neděle. V tento předvánoční čas se proto můžete těšit
nejen na své oblíbené postavy,
Kašpárka a Honzu, ale jak už
název napovídá, nebude chybět ani čert. A snad můžeme
prozradit, že nebude jen jeden,
ale hned tři. Na pohádku zve
všechny principálka Lucie Hlačíková.
-lh-

Srdečně
zveme
na setkání
6. 12. 2015 v kostele sv.
Cyrila a Metoděje (na Brněnské ulici) bude v 9 hodin
mše svatá a po ní navštíví náš
chrám svatý Mikuláš s andělským doprovodem. Všichni
jsou srdečně zváni na malou
nadílku.
Za farní společenství
u „Cyrilka“ zvou Zuzana
a Petra Bartošovy.
Setkání se svatým Mikulášem proběhne i v kostele sv.
Petra a Pavla (na Petrském
nám.) 6. 12. 2015 po ranní mši
svaté v 9 hodin.
Srdečně zve farní
společenství
sv. Petra a Pavla.

Kaleidoskop

srdečně zve malé i velké diváky
na představení

Vánoce

v džun
gli
Hrajeme
v neděli

na kaž
vánočdé dítě č
ní dár eká
ek

13. prosince
2015

v 15:00 hod.

v prostorách Církve bratrské
Šárka 10a /za školkou3
Prostějov
kontakt: divadelko.cb@gmail.com
Vstupné dobrovolné
www.cbprostejov.cz/divadelko

Startovní sezóna byla pro Michaelu Čepovou velmi úspěšná

V měsíci září a říjnu byla na
dvou zahraničních turnajích ve
Švédsku a Belgii, kde se umístila
na třetích místech.
V měsíci lednu 2015 se zúčastnila nejlépe obsazeného turnaje
British Junior Open v Sheffieldu,
který je neoficiálním Mistrovstvím světa juniorů. Na turnaji se
umístila na dvacátém místě a dosáhla na nejlepší umístění juniora
z Česka v tomto roce. Na turnaji
jsou zastoupeny nejlepší týmy
z celého světa např. USA, Egypta,
Izraele, Indie,Velké Británie, Austrálie, JAR, Palestiny, Malaysie,
Číny, Turecka a ze všech evropských států.

Po tomto náročném turnaji následoval Czech junior open, kde se
umístila na prvním místě ve své
kategorii.
Vyvrcholením sezóny je vždy
v únoru Mistrovství České republiky ve squashi. Formu měla
Michaela načasovánu perfektně.
Obhajovala první místo ve své
kategorii G15 , což se jí po velkém
výkonu podařilo, ale k překvapení všech účastnic kategorie G17
nedala šanci ani jedné a stala se
mistryní republiky i v kategorii
G17 a tak se stala dvojnásobnou
mistryní České republiky.
V měsíci březnu se zúčastnila
v Německu turnaje Nürnbergu -

German junior open,kde získala
druhé místo ve své kategorii.
Reprezentačním trenérem panem Mutinou byla vybrána na turnaj – Mistrovství Evropy do 19-ti let,
kde hrála v týmu i v individuálech.
Mistrovství Evropy družstev
v Portugalsku probíhalo v Lisabonu, kde Michaela vyhrála všechny
své zápasy a jako družstvo byli poraženi pouze Anglií a získali druhé místo a tím opakovali úžasný
úspěch loňského roku.
V červnu byla Michaela na
turnaji v Itálii, kde zvítězila ve své
kategorii.
V červenci se konal prestižní turnaj v Německu – Pioneer

junior squash cup, který ovšem
nezastihl Michaelu v dobré formě
a zdravotní problémy si zde vybraly svou daň. I přes to všechno
se Michaela umístila na devátém
místě, což lze při jejím zdravotním
stavu považovat za úspěch.
Během celého roku kromě zahraničních turnajů probíhá řada
turnajů na domácí půdě, kterých
se Michaela účastní a drží si přední postavení ve své kategorii G15
a v kategorii G17.
V celkovém hodnocení „Českého žebříčku“ je v kategoriích G15
a G17 na prvním místě.
Ve „Světovém žebříčku“ je na
druhém místě ve své kategorii.

Kromě účasti na turnajích, jezdí
po turnajích 1. ligy žen, kde nabývá zkušeností od svých starších
spoluhráček.
Děkujeme za finanční podporu všem sponzorům, firmě Remirent ČR Praha, firmě Dunlop
a Prince a především městu Prostějovu. Bez těchto finančních
prostředků by nebylo myslitelné, aby prostějovská squashová
naděje mohla sbírat zkušenosti
a úspěchy na mezinárodním
poli.
Děkujeme Michaele Čepové za
vzornou reprezentaci města Prostějova a přejeme hodně úspěchů
do další sezóny. Čepová Lenka

INZERCE

STAVEBNÍ
PARCELY

Anténní a satelitní technika
Kamerové systémy - IP | HDCCTV
EZS Jablotron 100
Zvonky a čipové přístupové systémy
Inteligentní domácnosti FIBARO

na prodej v obci
Otaslavice

Veškeré informace najdete na:

25. listopadu 2015

www.kbm.cz
15112331196

15112431203

určené pro výstavbu
rodinných domů
včetně jejich
příslušenství

info@kbm.cz

Plumlovská 67, Prostějov 796 01

návrhy, instalace, servis...
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102. průzkumný prapor opět zvítězil
o v.e u

Dne 3. listopadu 2015 se v Praze konalo poslední kolo 6. ročníku
Běžecké ligy. V rámci závěrečného
kola došlo na vyhlášení těch nejlepších a 102. průzkumný prapor
z Prostějova byl opět vidět! Kvalitu běžců z Prostějova prezentoval rtn. Bc. Miloš Kafka, který za
sebou nechal všechny soupeře
a s přehledem zvítězil. Tento seriál
závodů však nepatří k jediným běžeckým úspěchům našeho praporu. Rtn. Kafka si navíc připsal vítězství v armádním půlmaratonu
s výsledným časem 1 hodina a 22

minut, který se letos konal v Pardubicích a také v přeboru armády
v orientačním běhu v Trocnově.
Celkově se rtn. Kafka v roce 2015
účastnil osmi závodů Běžecké ligy,
jednoho armádního půlmaratonu
a jednoho přeboru orientačního
běhu MO. A právě poslední jmenované disciplíně se rtn. Kafka věnuje
i mimo armádu a účastní se závodů
v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Jeho poslední zkušeností je
štafetový závod v Norsku, kde byla
náročná jak orientace, tak i terén ve
kterém se závod odehrával.

Orientační běh je jednou ze zá- účastnit Přeboru pozemních soutěž v zimním víceboji Winter
kladních dovedností nejen každé- sil „Krkomen“, kde bude bojo- Survival.
 Foto: rtn. Bc. Miloš Kafka
ho průzkumníka, ale vojáka obec- vat o nominaci na mezinárodní
ně. Doufejme, že mu do budoucna
bude věnována ještě větší pozornost při přípravě profesionálů. „Je
jen ke škodě, že Česká republika
nemá v tomto sportu, na rozdíl
od ostatních zemí, žádného armádního reprezentanta“ komentuje závěrem rtn. Bc. Miloš Kafka.
Stodvojkaři nyní zaměří přípravu
na závody v zimních přírodních
vícebojích. V měsíci prosinci
se bude výběr našeho praporu

Další informace: http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/do-bezecke-ligy-se-letos-zapojilo-430-vojaku--poradatele-doufaji--ze-cislo-poroste-116362/

Zpráva o turnaji Prostějovský koník 2015
Na podzim letošního roku se
již tradičně konal pod záštitou
SK Prostějov za finanční pomoci statutárního města Prostějova a Olomouckého kraje,
otevřený náborový, šachový,
rapid turnaj Prostějovský koník 2015.
Letošního ročníku turnaje se
zúčastnilo 16 šachistů. Z tohoto
počtu bylo 6 mladých hráčů do
15 let.
Největší zastoupení měl pořádající oddíl SK Prostějov, celkem
12 hráčů. Zbývající 4 hráči přijeli
z jiných oddílů. Pan František
Vykydal zastupoval Lokomotivu
Brno. Pan Opletal Josef přijel ze
Šternberka.

Nejvzdálenější účastník pan
Jiří Stehlík k nám vážil cestu až
z Kolína. Patří ovšem k pravidelným
účastníkům našeho turnaje,
který již on sám i jednou vyhrál.
Posledním a jediným neorganizovaným účastníkem potom
byla jediná zástupkyně ženského
pohlaví a to Magda Kočí, kterou
přivezl její tatínek z Nového Malína.
Po prezentaci, kdy se čekalo
tradičně na domácí hráče, kteří
se dostavili na poslední chvíli,
pak začaly nesmiřitelné boje na
šachovnici. První kolo vyhráli
favorité, tedy prvních osm nasazených hráčů.

Ve druhém kole, kdy se již
střetli mezi sebou, se již zrodilo
první překvapení, když domácí
hráč a favorit, jednička turnaje
Roman Závůrka podlehl s bílými kameny hráči SK Prostějov,
Rostislavu Mátlovi, který již aktivní šachy nehraje delší dobu.
Ze své síly toho zase tolik neztratil, a tak naopak ztratil favorit
a to hned celý bod. Další dvě remízy dvojky turnaje M. Adamčíka s panem Stehlíkem, a nasazené 4. Jana Sýkory s K. Virglerem
potom naznačily, že to favorité
nebudou mít v letošním ročníku
jednoduché. Překvapení 1. kola
R. Matl ovšem nestačil na pana
Vykydala. Po 3. kole tak měl kaž-

dý z hráčů, mimo pana Vykydala po 3. kole již nějakou ztrátu.
Ve 4. kole přišel remízou s M.
Adamčíkem o svou neporazitelnost i pan Vykydal a dal tak šanci domácím hráčům snížit jeho
náskok. K tomu přispěla i remíza
v 5. kole s panem Stehlíkem. Do
pořadí na čele tabulky zasahoval
i mladý hráč SK Prostějov Šimon
Londin.
O všem se nakonec rozhodovalo až v posledním 7. kole, kde
se podařilo vyhrát Romanu Závurkovi nad, do té doby samostatně vedoucím F. Vykydalem,
a přeskočil jej o půl bodu. Plný
zápočet v posledním kole si připsal i Martin Adamčík výhrou

nad J. Sýkorou a dostal se tak i on
před brněnského hráče. Po krátké přestávce nutné k vyplnění
diplomů a přípravě věcných cen
se konalo vyhodnocení, kde každý hráč z vedoucí trojice obdržel
diplom a dárkový balíček, ostatní
hráči potom obdrželi drobnou
věcnou cenu. V závěru poděkoval rozhodčí a současně i ředitel
turnaje pan Virgler hráčům za
účast a předvedenou hru bez
jakýchkoliv protestů a pozval je
na obdobný turnaj, který se zde
bude hrát na Štěpána (26. 12.
2015).
Ing Karel Virgler
Poznámka:
Výsledky turnaje jsou k vidění
na Chess-results.com.

Polský internacionál na radnici PROPOZICE ŠTĚPÁNSKÝ RAPID

Zástupci vedení města v čele s primátorkou Alenou Raškovou přijali na radnici cyklistického mistra Evropy 2015.
Cyklista SKC Prostějov z. s. Wojciech
Pszczolarski se stal mistrem Evropy
v bodovacím závodě kategorie ELITE.
Ocenění si mistr Evropy 2015 odvezl
z dráhy v Grenchenu ve Švýcarsku.
Sportovec, kterého včera přijali zástupci města primátorka Alena Rašková, první náměstek Zdeněk Fišer a náměstkyně Ivana Hemerková, bodoval

v závodě na 40 km. Závod se jel na 160
kol a polský internacionál zastupující
prostějovský klub prokázal skvělou připravenost a po zásluze zvítězil. „Ceníme
si takových sportovců a jsme moc rádi,
že zviditelňují naše město v zahraničí,“
uvedla primátorka Alena Rašková.
Město podporuje cyklistický klub každoročními dotacemi. V letošním roce
mu přispělo částkou 470 tisíc korun určenou na podporu činnosti klubu.

-jg-kaa-

Přebor okresu Prostějov v rapid šachu jednotlivců na rok 2015.
Šachový oddíl SK Prostějov za přispění sponzora:
A. HRADSKÉHO uspořádá dne 26. prosince 2015 otevřený šachový
přebor okresu Prostějov v rapid šachu jednotlivců, hraný švýcarským
systémem na 8 kol, řízeno počítačovým programem Swissmanager.
Přebor je otevřený všem hráčům, kteří se přihlásí na mail:
Karel.Virgler@seznam.cz, nebo telefonicky (SMS)
u ředitele přeboru do stanoveného termínu 23. 12. 2015.
Zahájení v 9.15 hodin. Hraje se dle pravidel FIDE pro Rapid šach.
Tempo hry: 15 min pro každého hráče.
Místo: Klubovna SK PROSTĚJOV, Sportovní 1; 1. patro vlevo.
Vchod do budovy od tenisových kurtů.
Přihlášky do soutěže, další informace
E-mail: Karel.Virgler@seznam.cz (nejlépe),
Ing Karla Virgler Waitova 17,796 01 - Prostějov,
mob. 776 241 447 do 21. 12. 2015.
Veškeré akce provádí oddíl šachů SK Prostějov
za finanční pomoci města Prostějova
a Olomouckého kraje.
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Ohlédnutí za letošní Maccabiádou v ČR
Ve dnech 5. – 7. července 2015
se v Olomouckém kraji uskutečnila prestižní sportovně-spo
lečenská akce organizovaná HaKoach (židovskou tělovýchovnou
jednotou s působností v ČR)
a Ži
dovskou obcí Olomouc.
Akce s názvem Maccabíáda 2015
se konala i v našem městě – tedy
v Prostějově (společenská část,
prohlídka památek, v budoucnu
i sportovní část). Mnozí ze sportovců se během 14 dnů přesunuli
na Maccabiádu Evropskou, která
se letos konala, 70 let po válce
v Berlíně, a to na stejném stadionu, jako v r. 1936.

„Maccabiáda 2015 CZ (též
letní hry HaKoach), byla zahájena již v předchozím roce, a to
dohodou mezi Židovskou obcí
Karlovy Vary a Židovskou obcí
Olomouc v rámci Letních her
HaKoach 2014 v Karlových Varech. Předání štafety se událo
v hotelu Thermal v Karlových
Varech (v r. 1921 jako reakce
na olympiády zde vznikl nápad
pořádat Maccabíády, na počest
hnutí Maccabejských, zejména
Jehudy Maccabi), kdy organizátorům předal pomyslné žezlo pan
Pavel Rubin, předseda Židovské
obce v Karlových Varech. Tehdy

jsme s Ing. Romanem Gronským
ze Židovské obce Olomouc přislíbili, že projednáme na obci mož
nost pořádání her v Olomouci
v roce 2015 a že hry připravíme,
což se nám podařilo,“ shrnul celou myšlenku i její realizaci Ing.
Rudolf Dub z Prostějova.
Začátkem letních prázdnin
se tak do Olomouce sjelo více
než šest desítek účastníků Maccabiady, kteří dorazili z České
republiky (Praha, Karlovy Vary,
Brno, Olomouc, Děčín), Slovenska (Košice, Banská Bystrica,
Bratislava). Izraele (Beerševa),
aby zde změřili své síly v golfu,
tenisu, stolním tenisu, volejbalu,
kuželkách, squashi a střelbě, též
v šachovém turnaji, a také, aby
si prohlédli krásy Olomouckého
kraje včetně židovských památek
v Prostějově či Olomouci.
„Slavnostní zahájení her se
uskutečnilo v pátek 5. července 2015 v prostorách kavárny
Dejavu (ArtUm forum) za účasti velvyslance Státu Izrael J. E. G.
Korena a Zemského rabína, p.
E. K. Sidona a předsedy Židovské obce v Olomouci a předsedy
Federace židovských obcí v ČR

Ing. P. Papouška, prof. J. Štreita.
Nedílnou součástí slavnostního
zahájení byla výstava fotografií p.
J. Buxbauma – Chassidé v Londýně. Z Olomouckého kraje se
otevření zú
častnil jménem primátora Olomouce p. Filip Žáček
a primátor města Prostějova p.
Miroslav Pišťák.
Pak už se program naplno rozběhl. Snažili jsme se, aby všichni
vše vybrané stihli a většinou se to
podařilo. Vzhledem k panujícím
vedrům, kdy i Izraelci říkali, že
je zde horší počasí, tj. tepleji než
v Izraeli, jsme vše přesunuli kromě golfu a půlmarathornu do
klimatizovaných hal, též pétanque jsme hráli venku.
Podařilo se nám dodržet i šabat a skloubit šabat i sportování, věnovali jsme se kultuře, výstavám,
prohlédli jsme si památky v kraji.
Poděkování patří všem, kdo se
na hrách podíleli a také dr. Marii
Dokoupilové z Muzea Prostějovska, která nám zapůjčila celou
řadu podkladů týkající se života
židovského obyvatelstva u nás,
v oblasti sportu v Prostějově.
Též děkujeme Židovské obci
Brno za zapůjčení klíčů od

hřbitova v Prostějově, který byl
toho času v rekonstrukci. Poděkování patří Centru judaistických studií UP v Olomouci,
zejména dr. D. Soukupovi, který
připravil průvodcování po židovských památkách. Židovská
obec Olomouc poskytla své
prostory pro šabat, ale zajistila
i prostřednictvím Dr. T. Hrbka
i v Tršicích prohlídku stezky rodiny Wollfových. V neposlední
řadě děkujeme i podpoře ze
strany Meopty – Optika, Přerov,
zejména p. Paulu Rausnitzovi
a jeho kolegům, dále Správě kolejí a menz Univerzity Palackého, za pomoc zapůjčením haly
a poskytnutí možnosti ubytování, včetně stravy.
Bez podpory statutárních měst
Prostějova a Olomouce, jakož
i Olomouckého kraje by se akce
ne
mohla realizovat, čímž vyjadřujeme dík i těmto institucím
a také osobně bývalému primátorovi Miroslavu Pišťákovi. Věřím,
že akce tohoto významu a druhu
nebyla v kraji poslední,“ vyjádřil
se ve svém shrnutí nad úspěšnou
Maccabiadou 2015 jeden z organizátorů Rudolf Dub.
-jg-
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Hodinářství Skoumal nabízí:

Infuzní terapie vitamínem C
• Je nejúčinnější prevencí nádorových a cévních nemocí

Hodinky
sleva až 40%

• Zastaví nastupující chřipku a nachlazení v řádu hodin

původní cena 4790 Kč

• Zkráá až na polovinu dobu hojení po úrazu, operaci

nyní

• Vyčiss játra od toxinů, sníží hladinu LDL cholesterolu

(do vyprodání zásob)

• Uleví od opakovaných chronických zánětů a infektů
• Zmírní revmaacké a chronické boless zad či kloubů

Zveme vás

• Nabije Vás energií a zbaví úzkoss, deprese a únavy

na seznámení s hodinkami

7 důvodů proč aplikovat Infuzní vitamín C

2874 Kč

německé firmy Boccia
vyrobenými z luxusních materiálů
(titan, keramika a safírové sklo)

akční ceny
zlato, stříbro, hodinářské opravy

Dále aplikujeme injekčně nebo infuzně vitámíny a minerály

IVC Olomouc+ centrum prevennvní medicíny

Olomouc, Horní Lán 10A
25. listopadu 2015

zkouška vodotěsnosti

Mg Mn Ca Cu Se Zn K J

777 806 513 www.ivcolomouc.cz

Zbyněk Skoumal
E. Husserla 6, Prostějov
15112331199

15112431204

D3 B1 B2 B6 B9 B12

telefon: 777 169 101

NA ŠTĚDRÝ DEN OTEVŘENO!
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Prostějovské radniční listy
Další úspěchy prostějovské krasobruslařky
Město Prostějov
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Krasobruslařská sezóna 2015/2016
se sice rozběhla již před několika týdny, pro seniorskou kategorii se však
první závod odehrál teprve 25. října
na Velké ceně Brna. Prostějov má
v této kategorii zastoupení v osmnáctileté Elišce Hubáčkové, stříbrné
medailistce z Přeboru ČR pro rok
2015. Tentokrát se v souboji o medaile utkala i s mistryní ČR a účastnicí
ME i MS v krasobruslení, Eliškou
Březinovou. Do závodu a zároveň
i do nové sezóny nastupovala Eliška
s novým krátkým programem, ke
kterému si sama vybrala a sestříhala
hudbu a rovněž se významně podílela na choreografii. Zúročila tak své
zkušenosti a výsledek byl opravdu
velmi dobrý. Z brněnského ledu si
odvezla bronzovou medaili za 3. mís-

to za vítězkou Eliškou Březinovou
a Briannou Brazze z USA. O týden
později tento výsledek zopakovala
i v Ostravě, kde sice opět nestačila
na mistryni ČR, Elišku Březinovou
a další kandidátku reprezentace,
Lauru Raszykovou, ale ziskem 90
bodů naznačila, že její forma stoupá.
Koncem listopadu čeká ještě Elišku
závod v Orlové. Eliška by se ráda probojovala na mezinárodní mistrovství
ČR, které se letos koná v Třinci. „Sezóna bude sice náročná, navíc mě
na jaře čeká maturita a přijímačky
na vysokou, ale krasobruslení je pro
mě znamená velmi moc a já udělám
maximum, aby se mi to podařilo“,
dodává s úsměvem.
Prostějovští diváci mohli shlédnout její exhibiční vystoupení v pře-

stávce hokejového zápasu Jestřábů
s Českými Budějovicemi 17. října.
Eliška jménem mateřského krasobruslařského klubu KRASO-bruslení Prostějov vystoupila velmi ráda
i proto, že nemá mnoho možností
představit se prostějovské veřejnosti
a poděkovat tak za podporu, neboť
soutěže pro vyšší kategorie krasobruslařů se v Prostějově nejezdí, a tak
je na místě poděkovat všem, kteří
svou podporou umožňují Elišce nerušenou a kvalitní přípravu. Díky
Sdružení na podporu mladých talentů v krasobruslení, kde je Eliška zařazena, podpořilo její přípravu v tomto
roce i statutární město Prostějov
v rámci veřejné finanční podpory
a jako přebornici Olomouckého kraje
i Olomoucký kraj.Miroslav Hubáček

Nordic walking v prosinci
Příležitost naučit se a vyzkoušet
si nordic walking v rámci projektu
Zdravé město Prostějov, pokračuje
i na podzim. Chodit se přece dá za
každého počasí, není nutné čekat
na nějaké ideální podmínky. Že je
zima, fouká nebo dokonce prší?
No a co, chůze s holemi vás po
pár minutách zahřeje tak, že si na

počasí ani nevzpomenete. Takže
chcete-li se dozvědět, jak nordic
walking pomáhá při různých
zdravotních potížích, snižování
nadváhy a zlepšování kondice,
jaká je správná technika severské
chůze a jaké vybavení je k ní potřeba, přijďte na lekce, které se konají
v Kolářových sadech u hvězdárny

ve středu 9. prosince ve 14 hodin
a v úterý 22. prosince rovněž ve 14
hodin.
Pokud vás nordic walking
zaujme, můžete se vydat i na
delší výšlapy okolo lázní Skalka
a Plumlova. Akce ve Skalce je
naplánována na sobotu 5. prosince ve 14 hodin, sraz je před

budovou lázní. Akce v Plumlově proběhne v sobotu 19.
prosince ve 14 hodin, sraz je
v kempu Žralok u Podhradského
rybníka. “Lekce v rámci Zdravého města Prostějova jsou zdarma
včetně zapůjčení holí, jen je třeba,
aby se zájemci přihlásili předem
telefonicky nebo SMS na čísle

732 635 360, případně mailem na
adrese Sehnalovalenka@seznam.
cz. Na akce ve Skalce a v Plumlově mohou přijít bez přihlášení, holí k zapůjčení budu mít na
místě dostatek. Kurzovné je 50
korun,” upozorňuje cvičitelka
nordic walkingu Lenka Sehnalová. 
-red-
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Místo, kde se cítíte dobře
Konečně knihkupectví Kosmas u nás

V říjnu bylo na tradičním místě, které obyvatelé Prostějova znají
jako místo prodeje kvalitní literatury již mnoho desetiletí, otevřeno nové knihkupectví Kosmas.
Společnost Kosmas patří již

20 let mezi přední firmy působící na českém knižním trhu.
Je známá hlavně díky svému
internetovému obchodu nabízejícímu své špičkové služby už
více jak 16 let a je stabilně hod-

Zeptali jsme se mladé vedoucí prodejny slečny Kláry Pánkové
na to, co by doporučila svým zákazníkům a pomohla jim
s výběrem knihy pod vánoční stromeček. Zde jsou její tipy:
Pro ženy doporučuje Rosiin sladký krámek snů, Možná v jiném
životě, Umění francouzské kuchyně
Pro muže: Atlantský svět, Syn, Československý odboj za druhé
světové války
Dětem: Příšerné příběhy vánoční, Jak si postavit dům, Zlatý poklad
Dospívajícím: Princezna Bojovnice, Příšerná teta, Simpsonova
knihovna moudrosti
Pro přátele: Tohle lidi hodně berou, 101 způsobů, jak použít mrtvou kočku, Retro ČS 2
Jako dárek pro fajnšmekry má tip na publikaci prostějovského
rodáka: Přirozeně,
A naprosto unikátní: Velká ilustrovaná kynologická encyklopedie.

nocený jako jeden z nejlepších
specializovaných eshopů. Před
13ti lety bylo otevřeno také
první kamenné knihkupectví
Kosmas a od té doby se síť prodejen postupně rozšiřuje a dnes
už provozuje 18 prodejen po
celé republice. Velký důraz při
realizaci nové prodejny je vždy
kladen důraz na určitý „genius loci“ tj. na tradici, charakter
a atmosféru místa. Při hledání
nových prodejních míst dává
Kosmas přednost prostorům,
kde již knihkupectví v minulosti
fungovalo a věnuje maximální
pozornost vytvoření moderního
knihkupectví s kvalitní a širokou nabídkou knih všech žánrů.
Nesoustředí se pouze na knihy
nejprodávanější a novinky, ale
i ty samozřejmě ve své nabídce
stabilně má. Kosmas se nesoustředí jen na budování velkých
prodejen knih v obchodních
centrech, které jsou do jisté míry
neosobní a jen obtížně se v nich
daří poskytovat kvalitní služby
očekávané čtenáři. V neposlední

řadě je pro Kosmas důležité také
posílení komunity místních obchodníků a věří, že výsledkem
jeho filozofie je také podpora
pozitivních sociálních kontaktů
obyvatel města a jeho okolí. Jednoduše – nabízíme obyvatelům,
aby si našli „svého“ knihkupce
a přitom si mohli svoji knihu
vybrat v moderním a zároveň
příjemném knižním prostředí.
Co vše knihkupectví Kosmas
nabízí svým zákazníkům? Je
toho skutečně mnoho – o výběru knih a ochotné obsluze

jsme již psali, ale velmi důležitá
je také nabídka členství ve věrnostním programu Klub Kosmas. Klub Kosmas nabízí svým
členům nejen trvalé slevy při
nákupu – čím více nakupujete,
tím větší slevu získáváte – ale
také přednostní informování
o novinkách na nepřehledném
knižním trhu, objednávání knih
podle přání zákazníka, dárky a mimořádné odměny pro
nejvěrnější členy Klubu Kosmas. (více informací najdete na
www.klubkosmas.cz).

15112331200

V knihkupectví Kosmas najdete také kvalitní doplňkový sortiment – od přáníček, dárkových tašek,
společenských her, puzzle, kalendáře, diáře a spoustu milých drobností jen tak pro radost, a hlavně čím dál
oblíbenějších audioknih. V naší nové prodejně si můžete také vyzvednout zásilku z internetového obchodu.
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Poradenské centrum Chcete žít bez dluhů?
Oddlužení je určeno pro všechny lidi,
České spořitelny, a. s., kteří mají
jakékoliv dluhy a mají jakékoliv příjmy
Vás zve, na nezávazné a bezplatné konzultace,
ohledně všech produktů ČS, a. s.
• Hypotéky od 1,85%
• Americké hypotéky od 4,99%
• Osobní účty u ČS, a. s. zdarma
• Stavební spoření (založení, úvěr)
• Penzijní zabezpečení
• FLEXI životní pojištění
• Pojištění majetku a autopojištění
• Investice (podílové fondy a cenné papíry)

(mzda, podpora, sociálka, důchod…)

A to jednoduše, podle insolvenčního zákona.
Okamžitě zastavíte exekuce,soudy,
nehorázné úroky, dražby
Až 70% dluhů je Vám dle zákona odpuštěno

přijďte se zdarma
informovat

Nerudova 11, Prostějov
Návštěvy kdykoliv pondělí až pátek 9.00 – 16.00
Na Vaši návštěvu se těší:
				
				

Tomáš Novák Dr.H.C. - 775 220 192 - insolvence, likvidace a právní poradenství
Leona Greňová
- 727 939 871 - insolvence, likvidace a poradenské centrum ČS a.s.
Petr Hanák		
- 702 161 615 - insolvence, likvidace a poradenské centrum ČS a.s.

15082130785

E-mail : poradna@bankovni.finance nebo poradna@oddluzovaci.expert

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192
Internet: www.bankovni.finance nebo www.oddluzovaci.expert

V OBCHODNÍM CENTRU PASÁŽ ANDĚL
V TĚSNÉ BLÍZKOSTI OD LIDL
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

15112331195

15112331185

TABÁKU - TISKU

John Crane pře�e všem
svým o�ch�dním partnerům
a zaměstnancům pří�emné
prožití ván�čních svátků
a mnoho úspěchů
v n�vém r�ce.
www.johncrane.com | Součástí skupiny Smiths

15112331183

15112331186

15112331187

15112331184

