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BYTPROSTĚJOV - SEČ

VÍCOVPLUMLOV REPECHY

465.000 Kč

1.440.000 Kč2.700.000 Kč 2.500.000 Kč

NOVINKA

Pro naši klientku  
s hotovostí sháním 
byt 3-4+1. Děkuji 

za nabídku.  
Hovorková.Prodej chaty se zahradou, CP 400 m2. PENB G.

Prodej suchého a řadového rodinného domu 3+ kk po 
rekonstrukci. PENB G. 

RD 8+1 s výhledem na přehradu. CP 603 m2. 
PENB G. 

RD 3+1 s možností rozšíření. CP 911 m2. PENB 
G. 
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Wichterlova ul.
Prostějov

od 160 m2 vnitřního prostoru pro Vaše bydlení
vel. 4+kk s garáží, nebo 4+1 s garáží
pozemky od 260 m2 do 348 m2

nadstandardní výbava
kompletní dům za 4.489.000 Kč

www.jhreality.cz

po
sl

ed
ní

ch
 5

 d
om

ů

tel.: 608 805 659, 775 341 705
e-mail: jhreality@jhreality.cz
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Pořádá předvánoční
prodejní akci

platí od 2. 11. 2016 do 24. 12. 2016, 
losování proběhne 29. 12. 2016
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Prostějovské radniční listy

Výroèí měsíce
V neděli 11. prosince si připomínáme 130. 

výročí narození akademického malíře, gra-
fika a středoškolského pedagoga Antonína 
Kameníka (1886–1959). Rodák z Krahulčí 
u Telče absolvoval v roce 1912 studia na AVU 
v Praze u Františka Ženíška. Krátce učil na 
reálkách v Telči a Litovli. V letech 1919–1941 
působil jako profesor kreslení na reálce 
v Prostějově. Zde vychoval celou řadu žáků, 
mezi nimi i výtvarné umělce Aloise Fišárka 
a Karla Vacu. Kameníkovým žákem byl také 
spisovatel a dramaturg Sergej Machonin. On 
sám sice inklinoval k modernímu umění, ve 
svých vzpomínkách však dovedl Kameníko-
vu tvorbu ocenit. Napsal zde: „Přesto se mi 
dodnes líbí jeho jemné rytiny lesů a  mám 
zvláštní slabost k jeho nijak oslnivému lino-
rytu sněhem poprášeného Prostějova s prů-
hledem do židovských uliček, s věží a rad-
nicí.“  Kameník byl především vynikajícím 
grafikem. Známé jsou jeho lepty, suché jehly, 
linoryty a dřevoryty. Sběratelsky jsou dodnes 
cenné jeho ex libris a novoročenky. Vytvořil 
také plakáty, návrhy na prapory pro různé 
spolky, diplomy a pamětní listy. Byl velkým 
milovníkem divadla a  pravidelně kreslil 
scénické výjevy blízko jeviště (např. Piková 
dáma, Dalibor, RUR, Král Oipidus). Připo-
menout můžeme i jeho krajinářské náměty 
a  lesní zátiší z  prostředí Valašska, Šumavy 
a Slovenska. Podílel se také na úpravách a ilu-
stracích knih (např. O. Přikryla, F. C. Župky 
a O. F. Bablera). Je autorem portrétů pros-
tějovských osobností (např. Jiřího Wolkera 
a Vladimíra Ambrose).  V Prostějově se po-
dílel na organizování kulturně výtvarné čin-
nosti. Byl zakladatelem výtvarného spolku 
Reysek a Klubu přátel umění. Byl členem ku-
ratoria umělecké galerie města. Kameníkova 
díla jsou zastoupena také ve sbírkách města 
a Muzea a galerie v Prostějově.

S Prostějovem je svým životem a dílem 
spjatý hudební skladatel, dirigent a organizá-
tor hudebního života Jan Faustin Procházka 
(1906–1980). 15. prosince uplyne 110 let od 
jeho narození. Absolvent zdejší městské hu-
dební a zpěvní školy absolvoval hru na housle 
na brněnské konzervatoři u Františka Kud-
láčka.  Proslulá byla jeho kapela Jazz Faustin.  
V  letech 1921–1962 byl členem a  později 
i dirigentem Orchestrálního sdružení v Pros-
tějově. Byl také dirigentem orchestru Divadla 
Hanácké obce. Složil pro něj řadu scénických 
skladeb k činohrám a nastudoval řadu zpě-
voher. Je autorem různých komorních skla-
deb (např. smyčcových kvartet, dechových 
kvintet a písní).

Národ ztrácí velkého syna, Haná vůd-
ce a  zaníceného pěvce. Skřivan dopěl – 
a zmlknul navždy!  Tato slova najdeme v Hla-
sech z Hané 23. prosince 1936. 22. prosince 
1936 v Prostějově zemřel významný politický 
činitel, lékař a hanácký básník Ondřej Při-
kryl. Narodil se 26. 11. 1862 v rolnické ro-
dině ve Výšovicích. V roce 1881 absolvoval 
studia na Slovanském gymnáziu v Olomouci 

a v roce 1886 medicínu v Praze. V roce 1887 
se usadil jako praktický lékař v  Prostějově. 
Zapojil se do politického a  veřejného dění 
města. V roce 1892 přispěl svým působením 
k porážce německé strany a k nastolení čes-
ké samosprávy pod vedením Karla Vojáčka. 
Politicky se zapojil do Českého politického 
spolku (pobočky mladočeské strany na 
Moravě, později moravské lidové strany). 
V letech 1901–1928 byl členem obecního vý-
boru města. Nemalou měrou přispěl k jeho 
hospodářskému a  průmyslovému rozvoji. 
Podporoval aktivity v oblasti sociální a zdra-
votní (výstavba nemocnice, Liga proti tuber-
kulóze, městský sirotčinec a  feriální osada 
na Stražisku). Byl dlouholetým poslancem 
moravského zemského sněmu. V roce 1909 
se podílel na schválení zemského zákona 
o upravení zdravotní služby v obcích. V le-
tech 1913–1919 byl starostou města Prostě-
jova. V této funkci s přehledem řešil složité 
otázky doby, především v oblasti zásobová-
ní občanů potravinami. Politické a  veřejné 
působení zakončil v  letech 1920–1925 jako 
senátor Národního shromáždění za národně 
demokratickou stranu. Byl aktivním členem 
řady spolků (např. Besedy, Orlice, Moravské-
ho kola spisovatelů). Byl také známým lite-
rátem. V hanáčtině napsal řadu básnických 
a prozaických knih. Patří mezi ně například 
Hanácky pěsničke, Ešče z Hané, Zápise krála 
Ječminka, Stréc detektiv, Meze chasó a vzpo-
mínkové beletristické knihy Z  těžkých dob 
Prostějova a  Červánky Prostějova. Láska 
k Hané jej provázela až do posledních chvil 
života. Není divu, že krojovaní Hanáci mu 
vzdali poslední poctu při smutečním rozlou-
čení v Prostějově 29. 12. 1936.  Ve své závěti 
stanovil, aby se jeho pohřeb konal žehem 
a ostatky měly být uloženy do rodné hanácké 
země. Tato závěť byla samozřejmě splněna. 
Hrob navržený Janem Třískou a  Mirosla-
vem Putnou se nachází na čestném místě 
prostějovského hřbitova. Osobnost Ondřeje 
Přikryla v našem městě připomíná také pa-
mětní deska a busta na domě č. 21 na Žižko-
vě náměstí v Prostějově a název náměstí.

Významnou stopu v našem městě v letech 
1874–1876 zanechal pedagog a  spisovatel 
Emanuel Miřiovský (1846–1911). 24. 12. 
uplyne od jeho narození sto sedmdesát let. 
Učil na zdejší reálce. Přispíval také do Pros-
tějovských novin. Byl výborným zpěvákem 
a přednášel pro české politické spolky.  Před 
sto padesáti lety –  29. 12. 1866 – se narodil 
František Brodický (1866–1938). Tento 
pokrokový a vzdělaný rolník, žešovský rodák 
a starosta, čestný občan Prostějova byl orga-
nizátorem družstevního a národohospodář-
ského hnutí v Prostějově a okolí (např. zakla-
datel a člen Hospodářského družstva, ředitel 
Ústřední rolnické mlékárny v Prostějově, člen 
správní rady akciového rolnického pivova-
ru). 31. 10. 1918 byl za agrární stranu zvolen 
předsedou okresního národního výboru.

 Hana Bartková
Vylosovaní účastníci dotazníkového šetření, které uspořádal magistrát, si převzali své 
ceny.

Dne 11. 11. Jsme si připomněli pietním aktem na prostějovském hřbitově  
Den veteránů.

Ve čtvrtek 17. listopadu v podvečer se sešli představitelé města i veřejnost  
k připomínce výročí listopadových událostí v letech 1939 a 1989.

Periodický tisk – Prostějovské radniční 
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 
domácnosti. Redaktor: Jana Gáborová, e-mail: jana.gaborova@prostejov.eu, tel: 603 555 904. Bezplatná informační linka magistrá-
tu: 800 900 001. Inzerce: reklama@vecernikpv.cz, 733 325 041. Sazba: Haná Press., s. r. o., Olomoucká 10 Prostějov, tel: 582 333 433, 
e-mail: vecernik@pv.cz. Tisk: MAFRA, a. s., Pavelkova 7, Olomouc. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 2336-3215.

Prostějovské radnièní listy Distribuci Prostějovských radničních listů zajišťuje
Česká pošta, s. p.

V případě problémů s doručováním Prostějovských radnič-
ních listů je možno volat panu Janouškovi – 605 220 360

nebo Waischornové Kláře 730 188 644.
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„Výsledek dotazníkového šetření 
přinese změny“ zní z radnice

Poměrně nedávno jsme se obyvatel 
města zeptali na názor, týkající se jejich 
pohledu na činnost Magistrátu města 
Prostějova. Dnes zveřejňujeme výsled-
ky tohoto dotazování. 

Podněty, které vzešly z šetření, se bude ve-
dení Magistrátu města Prostějova zabývat.    

„Věříme, že učiněné změny, které plá-
nujeme udělat, občané poznají hlavně při 
dalších návštěvách při vyřizování jejich 
záležitostí,“ uvedl tajemník Magistrátu 
města Prostějova Lubomír Baláš a dopl-
nil, že s přijatými opatřeními bude veřej-
nost seznámena prostřednictvím webo-
vých stránek města a  Prostějovských 
radničních listů. 

Samotné šetření běželo
od 30. září do 16. října

 „Chtěli jsme znát, jak vnímají práci 
magistrátu občané a klienti. Témata, která 
byla předložena k hlasování, měla několik 

oblastí. Zajímal nás názor na dostupnost 
úřadu, transparentnost, vnímání produk-
tů a služeb a také oblasti jako je například 
dostupnost veřejných toalet, vstřícnost pro-
středí ve vztahu k  dětem, celková přívěti-
vost prostor a podobně,“ upřesnil tajemník 
Magistrátu města Prostějova Lubomír Baláš 
a  doplnil, že šetření se zúčastnilo celkem 
268 občanů/klientů (173 žen a 95 mužů). 
V dotazníku lidé známkovali vnímání jed-
notlivě formulovaných oblastí zkoumání 
známkou 1- 5, tedy stejně jako ve škole. 
Celková známka, kterou Magistrát města 
Prostějova získal, je průměrem ze všech 
udělených známek u všech otázek a je 1,95.

„Musím konstatovat, že jsme byli velmi 
potěšeni řadou pochvalných reakcí a pozi-
tivních ohlasů. Stejně tak nás však zaujaly 
i podněty ke zvýšení kvality služeb posky-
tovaných magistrátem. To svědčí o zájmu 
občanů iniciovat rozvoj určitých oblastí, 
jejichž zkvalitnění bude v konečném dů-

sledku zvyšovat komfort při vyřizování zá-
ležitostí a při jednání na magistrátu,“ slíbil 
tajemník Lubomír Baláš. 

Co lidé považují za
nejpalčivější problém?

 Jako nejhůře vnímanou skutečnost 
uvedli možnosti parkování v centru města 
při vyřizování jejich záležitosti na magis-
trátu. Dále by přivítali vysokou odbornost, 
vstřícnost a  přívětivost úředníků, rozvoj 
dětských koutků v  prostorách magistrá-
tu, zlepšení orientačního systému uvnitř 
budov, někteří vyjádřili zájem na dalším 
rozšíření provozních hodin magistrátu či 
na zpřehlednění webových stránek města. 

Součástí dotazníkového 
šetření byla 

i soutěž o ceny 
Každý, kdo se zúčastnil hlasování, 

se dostal do pomyslného „losovacího 

klobouku“, ve kterém byly připraveny 
zajímavé ceny. Losování proběhlo při 
tiskové konferenci s novináři (dne 9. 11. 
2016) a  ceny byly výhercům slavnostně 
předány. 

A jaké ceny se točily v osudí?
1. cena: Večeře v Národním domě pro 

dva v hodnotě 800 Kč (voucher) 
2. cena: 2 lístky do městského divadla 

v  primátorské lóži dle vlastního výběru 
(z předloženého seznamu) 

3. cena: Dárkový koš plný sladkostí 
v hodnotě 500 Kč

4. cena: Pohled z věže radnice při pří-
ležitosti rozsvícení vánočního stromu se 
skleničkou sektu a  občerstvením pro 2 
osoby

5. – 10. cena: 2 lístky do kina na libo-
volné představení dle nabídky

11. – 15. cena: Propagační předměty 
města -red-
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Průvodce Prostějovem s omalovánky, 
to je Kocour Prostěj a Prostějov

Zábavná forma informací pro děti 
mapující dění, kulturu i historii města 
Prostějova - to je nová barevná brožura. 

„Na čtyřiadvaceti stranách (plus 
obálka) jsou děti, přiměřeně svému 
věku, informovány o  historii města, 
kulturních památkách a  významných 
osobnostech, které se ve městě narodily 
nebo zde působily. Najdou se zde také 

kvízy nebo třeba různé doplňovačky,“ 
nastínila novinku primátorka města 
Prostějova Alena Rašková. Brožura vy-
šla nákladem čtyř tisíc kusů a ke koupi 
je v  Regionálním informačním cent-
ru, na Pernštýnském náměstí (zámek) 
v  Prostějově za velmi příznivou cenu. 
Dodavatelem je firma STUDIO TRI-
NITY, s.r.o.. -jg-,-kaa-

Informace

Rozpis provozu mobilního kluziště
09.00 – 10.30 hod.   bruslení «
10.30 – 11.00 hod.   úprava ledu
11.00 – 12.30 hod.   bruslení «
12.30 – 14.00 hod.   úprava ledu
14.00 – 16.00 hod.   bruslení

16.00 – 16.30 hod. úprava ledu
16.30 – 18.30 hod.   bruslení
18.30 – 19.00 hod.   úprava ledu
19.00 – 21.00 hod.   bruslení

« ve všední dny určeno pro prostějovské školy 
Půjčování bruslí – oproti kauci ve výši 200 Kč. Cena za zapůjčení je 40 Kč za 

hodinu.

INZERCE

Diskotéka na ledě!
Přijďte si zatancovat na bruslích na 

kluziště v  centru města! Na venkovním 
kluzišti čekají na děti písničky na přání 
a nejen hity s věnováním ...

„Mohou se zde vyfotit a soutěžit tak 
o  permanentku do Městských lázní. 
Akce se bude konat ve čtvrtek 1. 12. 

2016 od 16.00 do 18.30 a moderovat ji 
bude Petr Zakopal. Další akce by měly 
následovat 8. 12. a 15. 12. a informace 
o nich se zájemci dozví na FB profilu: 
aquapark.koupelky,“ uvedl Vladimír 
Průša, jednatel Domovní správa Pros-
tějov, s.r.o. 

Už v pondělí 7. 11. 2016 byl zahájen provoz mobilního kluziště. 
Prostějovská zima 2016 je takřka v pl-

ném proudu a jejím pomyslným startem 
bylo í zahájení bruslení v centru města, 
na náměstí T. G. Masaryka. Provoz mo-
bilního kluziště  slavnostně otevřeli svě-
řenci Kraso - bruslení Prostějov. 

„Kluziště slouží jak široké veřejnosti, 
tak i školám. Připravili jsme proto rozpis, 
které hodiny jsou vyhrazeny právě pro 
školy a kdy se může na bruslích vyřádit 

v  centru města veřejnost,“ připomněla 
náměstkyně primátorky Ivana Hemer-
ková.

Provoz kluziště:
Zahájení – 7. 11. 2016 v 15,30 hodin
Ukončení – 8. 1. 2017 ve 21,00 hodin
Provoz denně od 9,00 do 21,00 hodin 

s výjimkou 24. a 31. 12. 2016 kdy bude 
provoz od 9:00 do 16:00 hodin.

Kluziště láká!
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Komise pro bezpečnost 
a  prevenci kriminality Rady 
města Prostějova ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Prostějov 
a  Zdravým městem Prostějo-
vem opět společně zvou laickou 
i  odbornou veřejnost na bese-
du s  PhDr. Alenou Plškovou, 
psycholožkou a  specialistkou na 
trestnou činnost s  dlouhodobou 
praxí u Policie ČR a na Policejním 
prezídiu ČR, nyní externě vyučující 
na Katedře pedagogiky a psycholo-
gie Masarykovy univerzity v Brně, 
zkušenou lektorkou s  publikační 
činností, odbornou konzultant-
kou, v současné době působící jako 
forenzní psycholog v  Centru po-
radenských služeb UNA DOMO, 
s.r.o. Brno a ve Vzdělávacím insti-
tutu ochrany dětí o.p.s. v Praze, na 
téma „Nové závislosti“, k  nimž 
patří bigorexie, ortorexie, semirexie, 
aqvaholismus, tanorexie, závislost 
na sociálních sítích, mobiling, vir-
tuální sex, virtuální život a další.

Beseda se pro veřejnost 
uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 
2016 ve 14:00 hodin v Podkrov-
ním sále Městské knihovny 
Prostějov. Tentýž den je připra-
vena ve dvou bězích také pro 
studenty oslovených středních 
škol a  pedagogické pracovníky, 
a  to v  dopoledních hodinách. 
Beseda je bezplatná, její rozsah 
činí 2 hodiny.

Prosincový termín, je termínem 
náhradním, beseda se měla konat 
již 12. října 2016, ale z velmi váž-
ných a neovlivnitelných skutečností 
musela být v  daný den zrušena. 
Tímto se tedy dodatečně omlou-
váme za případné vzniklé potíže 
všem, kteří projevili o „besedování“ 
zájem a  věříme, že nový termín 
bude vyhovující náhradou.

Mgr. Milada Galářová, 
předsedkyně Komise 

pro bezpečnost a prevenci 
kriminality 

Rady města Prostějova

Vrahovice mají dalšího okrskáře 
Městské policie Prostějov

Vrahovičtí mají od začátku 
listopadu dalšího okrskáře, který 
bude dohlížet na pořádek v loka-
litě. 

Do současné doby zde vyko-
nával tuto funkci pouze strážník 

Tomáš Zelený (tel. 774  156  386, 
zeleny@mpprostejov.cz).  Posílení 
okrskářů  ve Vrahovicích má při-
spět k četnějšímu kontaktu s obča-
ny, kteří přítomnost dalšího strážní-
ka jistě uvítají. 

„Strážníci se zde budou střídat. 
Od prosince bude vždy jeden na 
denní a druhý na odpolední smě-
ně,“ upřesnil ředitel Městské policie 
Prostějov Jan Nagy s tím, že celko-
vě má Prostějov devět okrskářů. 
V okamžiku, kdy bude přijat další 
uchazeč na pozici strážníka a  vy-
koná předepsané zkoušky, bude 
posílen další okrsek a celkový počet 
okrskářů se navýší na deset. 

Okrsek č.6 – Prostějov-Vrahovice
Lukáš NAJMAN

najman@mpprostejov.cz
tel.. 774 156 380

Tomáš ZELENÝ
 zeleny@mpprostejov.cz

 tel. 774 156 386

Beseda nové 
ZÁVISLOSTI

Mgr. František Jura náměstkem 
hejtmana Olomouckého kraje!

Prostějovský zastupitel Fran-
tišek Jura (ANO 2011) se stal 
po krajských volbách náměst-
kem hejtmana Olomouckého 
kraje. V kraji bude mít na sta-
rosti oblast kultury, tělovýcho-
vy, sportu a volného času. 

„Členem Zastupitelstva města 
Prostějova zůstávám pochopitel-
ně i nadále. Věřím, že svou čin-
ností v radě Olomouckého kraje 
přispěji zároveň i k rozvoji naše-
ho města,“ uvedl František Jura.

 Foto: webové stránky 
 Olomouckého kraje

Pozvánka
Klub seniorů ČSSD pořádá

vánoční plavání seniorů se zaměřením 
na kondiční cvičení ve vodě 

pod vedením instruktorky Ludmily Sedláčkové, 
a to ve čtvrtek 15. 12. 2016 od 12.00 hod. do 13.00 hod. 

s heslem: pojďte si zlepšovat fyzickou kondici!
Záštitu nad akcí převzala primátorka města Prostějova 

RNDr. Alena Rašková
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Máte zájem o popelnici na bio odpad?
Město Prostějov se chystá 

již popáté zakoupit občanům 
nádoby na bio odpad. První 
nádoby, získané z  dotace, se 
v ulicích města objevily v lis-
topadu roku 2011. Následně 
bylo postupně zapůjčeno 
občanům Prostějova celkem  
1 390 kusů těchto popelnic. 

Jelikož se noví zájemci 
na Odboru správy a  údrž-
by majetku města stále 
hlásí, proběhne do února 
roku 2017 anketa a  po je-
jím uzavření bude rozhod-
nuto o  případném dalším 
nákupu nádob na bio od-
pad.

Zájemci o  popelnici na bio 
odpad o  objemu 240 litrů se 
mohou hlásit u paní Ilony Ko-
vaříkové na telefonním čísle 
582  329  559 nebo na e-mailu 
ilona.kovarikova@prostejov.eu

Předpokládaný termín ná-
kupu popelnic je jaro roku 
2017. -red-

Protože se blíží doba vánočních 
nákupů, je důležité si zopakovat 
základní preventivní rady, jak se 
nestát obětí zlodějů. S vánočními 
nákupy totiž souvisí i  shon, tla-
čenice, nervozita a  v  neposlední 
řadě i více peněz v peněžence. To 
si samozřejmě uvědomují i  lidé 
méně poctiví a tak pro ně začíná 
„nejlepší sezóna v roce“. Tito lidé 
se sjíždějí do míst většího sou-
středění osob a obratně využívají 
každou příležitost ke krádeži, kte-
rou jim kdokoliv z nás poskytne. 
Nejlépe se cítí v tlačenicích v ob-
chodních domech, hromadných 
dopravních prostředcích apod. 

Je důležité si uvědomit, že tito 
zloději čekají na příležitost, kterou 
jim svou neopatrností dáme my 
sami. Jak jim tuto příležitost nepo-
skytnout lze shrnout do několika 
základních rad:

zloděje nemáme šanci poznat. 
Klidně se může jednat o  staršího, 
dobře oděného muže, mladou 
ženu, nebo i odrostlejší dítě. Proto 
musíme být obezřetní vůči všem 
lidem kolem.

peněženku, osobní doklady 
a  další cenné věci mějte neustále 
pod dohledem, peněženku umis-
ťujte do vnitřní kapsy oděvu, vnitř-
ní přihrádky kabelky nebo na dno 
tašky apod.

kabelku nebo tašku neodklá-
dejte, když už ji odložíte, mějte ji 
neustále na očích (např. ve zkoušecí 
kabince apod.), větší obnos peněz si 
rozdělte na více částek a uložte je na 
různá místa, doklady a klíče noste 
pokud možno odděleně

máte-li platební kartu, PIN 
uschovávejte zásadně odděleně, 
pokud je vám odcizena, nechte ji 

ihned zablokovat
častěji si během nákupu kontro-

lujte, zda máte u sebe všechny věci, 
se kterými jste přišli do obchodu, to 
platí zejména o odcizených plateb-
ních kartách, protože pachatel jde 
k prvnímu bankomatu a  snaží se 
peníze vybrat ještě dříve, než přijde-
te na to, že kartu nemáte

při odchodu od zaparkovaného 
vozidla nenechávejte na sedadlech 
žádné věci, vše uschovejte do zava-
zadlového prostoru. Bunda nebo 
kabát zanechaný na sedačce může 
být mnohdy pro zloděje dosta-
tečným důvodem k  vloupání do 
vozidla

buďte ostražití i při ukládání ná-
kupu do vozidla. Zloději využívají 
situace a  nepozorovaně vniknou 
do kabiny vozidla, pokud ho ne-
zajistíte, a odcizí odloženou tašku, 
kabelku či bundu, zatímco ukládáte 
zboží. Může se také stát, že odvedou 
vaši pozornost např. tím, že se vás 
jeden bude na něco vyptávat a dru-
hý mezitím prohledá vaše vozidlo

při cestování hromadnou do-
pravou dávejte na své věci obzvláš-
tě pozor. Při čekání na zastávce či 
nástupišti zkontrolujte uzavření 
tašek, kabelek a kapes. Nastupování 
a  vystupování z  dopravních pro-
středků bývá velmi často využíváno 
k okradení

Ochrana osobního majetku je 
věcí každého z nás. Pokud chcete 
udělat vánočními dárky radost 
sobě a  svým blízkým a ne zlodě-
jům, snažte se dodržovat uvedená 
doporučení. Buďte v  této době 
obezřetní a  častěji kontrolujte své 
věci a cennosti, které nosíte při sobě 
a nedávejte příležitost zlodějům.

 por. Mgr. František Kořínek

Od 1. 12. 2016 změny v poskytování  
a zprostředkování spotřebitelských úvěrů

Počátkem srpna vyšel ve 
Sbírce zákonů pod č. 257/2016 
zákon o spotřebitelském úvěru 
(dále jen „zákon“), který nabu-
de účinnosti dne 1. 12. 2016. 

Bude se vztahovat na všechny 
typy úvěrů, půjček, odložených 
plateb a  i  tzv. „mikropůjček“, 
tedy půjček do 5 000 Kč. Zákon 
sjednotí licencování posky-
tovatelů a  zprostředkovatelů 
a dohled Českou národní ban-
kou (dále jen „ČNB“)

Nová právní úprava od 1. 12. 
2016 značně mění podmínky 
pro podnikání v oblasti spotře-
bitelského úvěrování.

Dosavadní živnostenská 
oprávnění k  Poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitel-
ského úvěru zaniknou, pokud 
osoba, která hodlá v  činnosti 
i nadále podnikat, nepodá do 3 
měsíců ode dne účinnosti záko-
na žádost o  udělení oprávnění 
k  příslušné činnosti k  ČNB, 
marným uplynutím této lhůty 
nebo rozhodnutím ČNB o  žá-
dosti.

O  udělení oprávnění k  čin-
nosti, na základě přijaté žádosti, 
rozhoduje ve správním řízení 
ČNB. Ta má dle § 169 zákona 
na rozhodnutí lhůtu 15 měsíců.

Podmínky pro získání licencí 
k  poskytování nebo zprostřed-
kování spotřebitelských úvěrů 
stanoví zákon – viz http://apli-
kace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
SearchResult.aspx?q=257/201
6&typeLaw=zakon&what=Cis
lo_zakona_smlouvy

Dle informace  z  ČNB,  ve 
věci dotazů k  výkladu k  záko-
nu č. 257/2016 Sb., o  spotře-
bitelském úvěru, lze případné 
dotazy směřovat do České ná-
rodní banky prostřednictvím 
webového formuláře http://
www.cnb.cz/cs/o_cnb/formu-
lar_obecny_dotaz/obecny_do-
taz.html či případně přes adresu  
podatelna@cnb.cz 

Dále doplňujeme, že ČNB 
zveřejní v blízké době na svých 
webových stránkách odpovědi 
na často kladené dotazy v kon-
textu tohoto zákona.

Novela zákona o spotřebitel-
ských úvěrech řeší v  části třetí 
(§16 - §52) i problematiku osob 
oprávněných zprostředkovávat 
spotřebitelský úvěr.

Dozorovým orgánem bude 
ČNB a  ta tomu, kdo v  rozpo-
ru s  příslušnými ustanoveními 
zákona neoprávněně poskytuje 
nebo neoprávněně zprostřed-
kovává spotřebitelský úvěr, 
může uložit pokutu až do výše 
20 mil. Kč. 

Zákon se vztahuje na kaž-
dého podnikatele, který má 
v  současné době vyřízenu 
vázanou živnost s  předmě-
tem podnikání: Poskytování 
nebo zprostředkování spo-
třebitelského úvěru a dále na 
ty podnikatele, kteří v rámci 
živnosti ohlašovací volné 
(Výroba, obchod a  služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona) jako 
nebankovní subjekt posky-
tují z  vlastních zdrojů úvěry 
a  půjčky např. pro podnika-
telské účely.  -OŽÚ-

Nechtěné děti dostanou v porodnicích 
Středomoravské nemocniční „Život v kufříku“

Až doposud si miminka, která 
putují do adopce nebo přechodné 
pěstounské péče, odnášela z  po-
rodnice pouze lékařskou zprávu 
a  minimum informací o  svém 
příchodu na svět. To se rozhodla 
změnit Nadace La Vida se svým 
projektem „Život v  kufříku“, do 
kterého se nyní zapojuje Středo-
moravská nemocniční, pod kte-
rou spadají nemocnice v Prostě-
jově, Přerově a Šternberku.

Název projektu „Život v  kufří-
ku“ odpovídá i  hlavní náplní této 
myšlenky. Děti, které poputují 
k  adopci, dostanou na památku 
kufřík, ve kterém budou informace 
o jejich narození. „Součástí kufříku 
je památník, do kterého sestřičky 
mohou napsat, jak se miminko po 
narození chovalo, jaké bylo zrov-
na počasí, nebo kdo se o něj celou 
dobu staral. Všechno to už závisí 
na sestřičkách na novorozeneckém 

oddělení, co všechno budou chtít mi-
minku pomocí památníku vzkázat,“ 
usmála se zakladatelka nadač-
ního fondu Martina Wojtylová 
a dodala, že součástí kufříku je také 
dudlík, kojenecká láhev, fotoalbum 
a ručně pletená soupravička, kterou 
upletly klientky domovů seniorů 
z celé České republiky.

„Velmi dobře si uvědomujeme, 
že pro dítě je velmi důležité najít 
si a  upevnit svou identitu. Právě 
vzpomínkový kufřík může být jed-
ním z nástrojů, jak najít své kořeny 
a ztotožnit se s nimi. Sestřičky a pak 
i adoptivní rodiče tak do něj mohou 
libovolně vkládat výstřižky z novin, 
fotografie, otisky nožiček nebo prv-
ní kresby dítěte. Invenci a kreativitě 
se meze nekladou a naším cílem je 
rozšířit tuto myšlenku po celé Čes-
ké republice,“ vysvětluje Martina 
Wojtylová a  dodává, že v  rámci 
projektu rozdávají do jednotlivých 

nemocnic kufříky a  tiskárny, na 
kterých může zdravotnický perso-
nál vytisknout fotografie i informa-
ce o miminku.

„Každoročně přivedeme na svět 
zhruba deset dětí, které po narození 
putují do adopce. Jsem moc ráda, 
že jim můžeme alespoň takto uleh-
čit vstup do života a pomoci nalézt 
své místo ve společnosti,“ uvedla 
vrchní sestra dětského oddělení 
Nemocnice Prostějov Mgr. Jana 
Dočkalová a dodala, že ne každé 
miminko má to štěstí, že jakmile 
poprvé otevře oči, jako první uvidí 
své milující rodiče, pro které se stá-
vá tím nejcennějším pokladem na 
světě. Ve Šternberku a Prostějově je 
tento trend o něco nižší, přesto zde 
každoročně přijde na svět okolo tří 
dětí, které následně putují k adopci. 

Akce, na níž byla činnost nadace 
představena,  se zúčastnil také ná-
městek primátorky Pavel Smetana. 

Ten přidal dětem do kufříku drob-
né dárky od města Prostějova, na-
příklad omalovánky s  kocourem 
Prostějem, které budou dětem při-
pomínat, kde přišly na svět. „Inspi-

rovali jsme těmito omalovánkami 
členky nadace, kterým se myšlenka 
tak zalíbila, že ji budou propagovat 
i v dalších městech, která se zapojí 
do projektu,“ doplnil Smetana. 

Prevence se musí vyplatit
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Zastupitelé projednají     12. prosince rozpoèet
Informace

Investice Cena

Komunitní domy pro seniory - Holandská vč. PD 10 000 000 Kč
Koupaliště Vrahovice (vč. PD) 5 000 000 Kč
Regenerace sídliště Šárka - možnost dotace 4.000 tis. Kč (vč. PD) 16 000 000 Kč
Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, VO, úprava hracích ploch vč. PD 15 000 000 Kč
Regenerace sídliště Tylova 16 000 000 Kč
Rozšíření Aquaparku - krytý bazén (PD) 2 000 000 Kč
Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična vč. PD 10 000 000 Kč
Zimní stadion - rekonstrukce, PD 1 800 000 Kč
Parkoviště u zimního stadionu PD 11 500 000 Kč
Zámek - SZ a J křídlo (vč. PD) - dokončení 1 000 000 Kč
Přivaděč vody do průmyslové zóny vč. PD 300 000 Kč
Nový park - jih vč. PD - Okružní 300 000 Kč
Komunitní dům Sušilova ( vč. PD) 5 000 000 Kč
Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně + komunikace (vč. PD) 4 000 000 Kč
Rekonstrukce ulice Plumlovská  vč. zeleně PD 5 000 000 Kč
MŠ Čechovice - kompletní rekonstrukce + zvýšení kapacity vč. PD 10 000 000 Kč
Chodníky sídliště Hloučela (Kpt. Jaroše a J. Zrzavého) + mlatové chodníky 150 000 Kč
Rekonstrukce budovy Vápenice č. p. 27 5 300 000 Kč
Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova 7 000 000 Kč
ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity (PD) 400 000 Kč
Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice 200 000 Kč
Dílny a učebny na pv ZŠ PD 400 000 Kč
Dopravní terminál na Floriánském náměstí PD 400 000 Kč
Nakládání s odpady PD 500 000 Kč
Nová radnice - klimatizace kanceláří (vč. PD) 500 000 Kč
CS Prostějov - Žešov  (vč. PD) 2 700 000 Kč
ZŠ E. Valenty vybudování hyg. kabinek - rek. soc. zaříz. II. stupeň (vč. PD) 1 500 000 Kč
Komunikace a chodník v Čechovicích č.p. 18/71  zúžení komunikace (PD) 100 000 Kč
Autobusové čekárny vč. PD 500 000 Kč
Vrahovická - most (vč. PD) 3 000 000 Kč
Dešťová kanalizace  a komunikace J. Köhlera a Hrázky (vč. PD) 10 000 000 Kč
Městský hřbitov - urnové hroby III. etapa PD 200 000 Kč
Úprava veřejného prostranství v okolí zámku (PD) 300 000 Kč
Revitalizace nám. Odboje a Neumannova nám. vč. PD 800 000 Kč
Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká opatření 300 000 Kč
Krasický rybník - stavební úpravy 3 000 000 Kč
CS Kostelecká 3 000 000 Kč
Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice, chodník 200 000 Kč
Objekt Kostelecká 17 - zateplení objektu 10 500 000 Kč
Plochy na ulici Zahradní - hřiště, chodníky vč. PD 1 200 000 Kč
Podzemní kontejnerová stanoviště 3x vč. PD 2 000 000 Kč
EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč. PD 9 600 000 Kč
EÚO MŠ Partyzánská 34 / budova A. Krále 16 vč. PD 7 000 000 Kč
Rekonstrukce vnitrobloku Waitova, Manharda, Bulharská, Dr. Horáka - PD 200 000 Kč
Parkoviště  a garáže ve dvoře ul. Knihařská 14, U Spořitelny (vč. PD) 200 000 Kč
Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ul. Říční vč. PD 1 000 000 Kč
Norská 2, 4 - výměna výtahu z roku 1998 - dokončení 1 000 000 Kč
Tělocvična pro sálové sporty - studie 300 000 Kč
Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice  vč. PD 3 000 000 Kč
ZŠ Dr. Horáka - úprava vnitřního atria školy 2 000 000 Kč
Chodník ulice Žitná, Čechovice PD 3 000 000 Kč
Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově - PD 200 000 Kč
Celkem stavební investice 194 550 000 Kč

Zastupitelé města Prostějova budou v  pondělí 12. prosince jednat o rozpočtu na příští rok. Jeho návrh je zveřejněn na úřední desce. Přinášíme alespoň přehled investic, 
které návrh rozpočtu obsahuje. „V průběhu roku mohou být však uskutečněny i další investice, které v  tuto chvíli v  návrhu rozpočtu nejsou“, doplnil náměstek primátorky 
Jiří Pospíšil.

Stavební investice
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Zastupitelé projednají     12. prosince rozpoèet
Informace

Opravy a údržba stavební povahy

16
05

24
32

07
7

16
06

28
32

29
7

Investice Cena

Národní dům - střecha 5 000 000 Kč
Národní dům - střecha (PD) 300 000 Kč
Regenerace sídliště Šárka - zeleň 2 000 000 Kč
Rozšíření biookoridoru Hloučela vč. PD 2 000 000 Kč
Národní dům stavební úpravy vč. PD 3 000 000 Kč
ZŠ a RG Pv - Oprava podlahy tělocvičny a obložení stěn 3 000 000 Kč
Studie proveditelnosti Národní dům 200 000 Kč
Revitalizace školních zahrad  I. a  II.et. - udržitelnost 200 000 Kč
ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo oprava WC 2 100 000 Kč
CS Prostějov - Žešov  (vč. PD) 100 000 Kč
Městské hradby 3 200 000 Kč
Městské hradby (PD, TDI) 300 000 Kč
Zámek - restaurátorské práce 1 500 000 Kč
Realizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu - udržitelnost 100 000 Kč
Arkády městského hřbitova - střecha 2 000 000 Kč
Arkády městského hřbitova - střecha (PD) 100 000 Kč
Krasický rybník - stavební úpravy - zeleň 150 000 Kč
Sociální zařízení v ND ( vč. PD) 2 500 000 Kč
Stavební úpravy  bývalé školy Komenského 4  vč. PD 2 000 000 Kč
Celkem opravy a údržba stavební povahy 29 750 000 Kč

INZERCE
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V Prostějově 
byla otevřena 
nová foniatrická 
ambulance

Foniatrie je nástavbový obor odbornosti ušní, 
nosní a krční (ORL) a zabývá se funkčními pro-
blémy hlasu, sluchu a  výslovnosti. Ambulance 
v Lužické ulici je otevřená denně od 7 do 15 hod., 
ve středu a v pátek do 12 hod., k vyšetření je lépe se 
objednat. Je určená pro všechny, kteří mají potíže 
se sluchem – provádí se vyšetření sluchu u dospě-
lých i u dětí, včetně tzv. screeningového vyšetření 
sluchu. Naprostá většina sluchových vad se nedá 
léčit ani operovat a jediným řešením jsou slucha-
dla. Dále ambulance provádí vyšetření sluchu 
v  rámci preventivních prohlídek, vyšetření pro 
řidičský a zbrojní průkaz. 

„Řešíme také problematiku funkčních hlasových 
poruch, jedná se nejčastěji o  poruchu z  přetížení 
u hlasových profesionálů, čímž trpí třeba učitelé nebo, 
vyšetřujeme hlasivky zájemců o studium na vysoké 
škole (pedagogika, konzervatoř). V neposlední řadě 
se věnujeme dětem s opožděným vývojem řeči, dět-
skou patlavostí a dalšími poruchami výslovnosti, to 
vše ve spolupráci s logopedy,“ říká MUDr. Eva Havlí-
ková, která foniatrickou ambulanci vede.

Více informací získáte na telefonním čísle 
702 558 976. -red-

Přehled odchycených psů v Prostějově, které je možné si osvojit
Liga na ochranu zvířat ČR místní  organizace Olomouc, pobočný spolek

Telefon: 585 418 484, E-mail: olomouc.utulek-loz@seznam.cz,  Aktuální přehled odchycených psů najedete na webových stránkách útulku: http://www.olomouckyutulek.cz 
Evid. č. 4539
(Kevin) 

pes baset

nalezen dne 
31. 10. 2016

místo nálezu: 
ulice 
Domamyslická

Evid. č. 4535
(Štěpánka) 

fena jezevčíka

nalezena dne
29. 10. 2016

místo nálezu:
ulice 
Kojetínská

Evid. č. 4498
(Eliška) 

fena kříženec
německého 
ovčáka,
nalezena dne
5. 10. 2016
místo nálezu: 
ulice Krokova,
sražena autem

Evid. č. 4519
(Menson) 
pes kříženec
labradora

nalezen dne 
13. 10. 2016

místo nálezu: 
ulice 
Lomená

Provozní doba Magistrátu 
města Prostějova 

v závěru roku:
Upozorňujeme občany na změnu provozní 
doby ve dnech 23. a 30. 12. 2016 takto:

23. 12. 2016 – provozní doba do 11:00
30. 12. 2016 – provozní doba do 12:00

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné 
prožití adventního a vánočního času!

Z  technických důvodů bude v  pátek 2. 12. 
2016 od 12.00 do konce provozní doby uzavřen 
Odbor kancelář primátora Magistrátu města 
Prostějova včetně Informační služby na náměs-
tí T. G. Masaryka a Regionálního informačního 
centra v zámku. Děkujeme za pochopení

UPOZORNĚNÍ
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Dobrá vůle vymanit se z totalitních dědictví nakonec zvítězí

Od dubna roku 2015, kdy 
Klub historický a  státovědný 
v  Prostějově uspořádal před-
nášku o osudech starého židov-
ského hřbitova ve Studentské 
ulici, se o  místu posledního 
odpočinku prostějovských Židů 
z let 1801 až 1908 objevila celá 
řada faktografických článků jak 
v  těchto radničních listech, tak 
dalších médiích.

Muzeum a galerie v Prostějově 
k tomuto tématu připravilo rozsáh-
lou putovní výstavu, která byla k vi-
dění ve Špalíčku od počátku června 
do konce srpna, a byla rovněž na-
bídnuta s  doprovodnými prezen-
tacemi i RG a ZŠ města Prostějov. 
Vznikly speciální webové stránky. 
Lidé, které toto téma zajímalo, vo-
lali, chodili a ptali se. Mnozí pomá-
hali s dohledáním a dovysvětlením 
historických reálií. 

Po dvou letech výzkumů, kte-
ré navázaly na předchozí mno-
haletou práci PhDr. Marie Do-
koupilové, známe velmi dobře 
historii hřbitova ve Studentské 
ulici i  okolnosti jeho devastace 
po roce 1943. Např. víme, že se 
zde prováděly různé výkopo-
vé práce, ale neexistuje jediný 
dokument, který by dokládal 
exhumaci téměř dvou tisíc lid-
ských ostatků. Proto se židovská 
komunita snaží ve spolupráci 
s  institucemi České republiky 
a za konzultací s vedením města 
připravit projekt, který by vrátil 
místu důstojný charakter s  tím, 

že bude vyhovovat potřebám 
provozu školy a obyvatel v oko-
lí. Nejde o obnovu hřbitova ani 
o  výstavbu zdi, která by tento 
prostor ohraničovala, ale o spo-
lečnou péči o duchovní hodnoty, 
které jsou vlastní židovské i křes-
ťanské kultuře.

Protektorátní ohlasy
Přesto se v  Prostějově v  po-

sledních měsících šíří názory, 
které jsou nepravdivé jak ve 
vztahu k  historii Prostějova, 
tak i  k  současným záměrům 
židovské komunity. Lidé, kteří 
tyto názory šíří, se nezajímají 
o názor historiků nebo židovské 
komunity. Diskutovat o  faktech 
z  principu vůbec nechtějí. Čím 
více tito lidé deklarují, že nejsou 
antisemity a nezpochybňují ho-
lokaust, tím více je jejich rétorika 
podobná prostějovským hlasům 
z roku 1939, které volaly po tom, 
aby se využilo protižidovské 
politiky v protektorátu k odstra-
nění židovského hřbitova. Starý 
židovský hřbitova byl jako tzv. 
arizovaný majetek prodán měs-
tu v  roce 1943. Lepší náhrobky 
si pak za války koupili i  místní 
kameníci, ty horší použili někteří 
čeští sedláci při dláždění dvorů. 
Je úžasné, že se našli jejich po-
tomci, kteří nám dnes náhrobky 
vracejí a napravují tak činy svých 
předků. Je zcela nepochopitelné, 
že někdo dnes zpochybňuje, že 
likvidace hřbitova byla důsledek 
holokaustu, jehož součástí bylo 

odebrání základních práv židov-
ským občanům včetně konfiska-
ce jejich majetku. Jestliže se dnes 
někdo vymezí proti jakékoli 
snaze, aby po dohodě s městem 
byla plocha bývalého starého 
židovského hřbitova vhodným 
způsobem upravena jak se běžně 
děje v  celé Evropě, pak se staví 
k zástupu těch, kteří za německé 
okupace souhlasili s  devastací 
hřbitova či z ní přímo těžili. A je 
jen malou nadsázkou tvrdit, že 
jsou za „výdobytky holokaustu“ 
vlastně rádi.

Dobrá vůle zvítězí
Absurdita tohoto postoje je 

patrná  pokud se zamyslíme nad 
tím, jak by vše vypadalo, pokud 
by starý hřbitov zůstal zachován. 
Dnes by šlo o  hojně navštěvo-
vanou turistickou atrakci nejen 
kvůli pochovaným významným 
osobnostem, ale i  kvůli zajíma-
vým náhrobkům, které chtěli 
zachovat i  někteří prostějovští 
radní ve 30. letech. Škola by stála 
klidně vedle hřbitova, stejně jako 
na desítkách míst v Česku. Čas 
vrátit nelze. Ale je naší společnou 

morální povinností se pokusit 
příkoří napravovat, protože to 
bude nakonec ku prospěchu pře-
devším generacím budoucím.

O historii se má říkat pravda. 
I  za okupace byli v  Prostějově 
lidé, kteří se vědomě odmítali 
podílet na arizacích, kteří měli 
odvahu pomáhat svým židov-
ským spoluobčanům v  těžkých 
dobách. Věřím, že dobré vůle 
vymanit se z totalitních dědictví 
nakonec zvítězí. 

 Tomáš Jelínek, 
 Kolel Damesek Eliezer

Národní dům za finanční podpory Zdravého města Prostějova 
organizuje již tradičně taneční hudební odpoledne v restauraci ND 
v Prostějově.

Všem milovníkům tance děkujeme za příjemnou náladu a at-
mosféru a zveme na další ročník. Jan Páleník, ředitel ND

Zahradu Národního domu èeká obnova
Zadání zpracování studie 

obnovy zahrady formou výzvy 
jednomu zájemci míří k  Ing. 
Petru Mičolovi z Olomouce.

„Současný stav tohoto pro-
stranství, konkrétně stávající 
zeleň, dlažba, technická zaříze-
ní, svítidla a podobně již neod-
povídá jak požadavkům na zá-
zemí objektu Národního domu 
jako národní kulturní památ-
ky, tak funkčním a provozním 
možnostem jeho využití,“ uve-
dl první náměstek primátorky 
Zdeněk Fišer. Projektová do-
kumentace ve stupni studie na 
obnovu zahrady u  Národního 
domu se zaměří právě na tuto 
oblast. Radní proto, s ohledem 
na požadavek kvalitního zpra-
cování tohoto záměru, zadají 
zpracování projektové doku-
mentace formou výzvy jedno-
mu zájemci, a  to zahradnímu 
architektovi Ing. Petru Mi-
čolovi z  Olomouce, který má 
bohaté zkušenosti s  návrhem 
obnovy zeleně v  prostředí pa-
mátkových území a s návrhem 
exponovaných veřejných pro-
stranství a  okolí památkových 
objektů.

„ Z jeho prací můžeme jme-
novat například obnovu nádvo-

ří Přírodovědecké fakulty UP 
v  Olomouci, nádvoří konviktu 
katedry UP v  Olomouci, Sme-
tanovy, Čechovy a  Bezručovy 
sady v Olomouci, Náměstí T. G. 
Masaryka, Náměstí Spojenců 
a Husovo náměstí v Prostějově, 
vstupní veřejné prostranství 

před Priessnitzovým pavilonem 
a objektu ředitelství v Priessnit-
zových léčebných lázních Jese-
ník,“ vybral namátkou náměs-
tek Fišer.  

Cenová nabídka na zpraco-
vání studie je v celkové výši 103 
tisíc korun.   -kaa-

Prostějov oèima Zdeňka Horáka
Klub historický a státovědný 

v  Prostějově vydal za finanční 
podpory statutárního města 
Prostějova publikaci Prostějov 
očima Zdeňka Horáka. Jedná 
se o unikátní soubor dosud ne-
publikovaných 40 perokreseb 
a dvou olejomaleb. Olejomalby 
jsou veřejnosti představeny po-

prvé, ve tvorbě Z. Horáka jsou 
spíše výjimečné. Půvabná pro-
stějovská zákoutí, která dnes již 
většinou neexistují, určitě potěší 
každého milovníka výtvarného 
umění i starého Prostějova. Pu-
blikaci si mohou zájemci koupit 
ve Státním okresním archivu 
Prostějov, Třebízského 1.  -tc-

Nepravdivé mýty Fakta

Má být obnoven hřbitov s cihlovou zdí 
a dvěma tisíci náhrobků

Navrhujeme vymezit historickou plochu hřbitova živým 
zeleným plotem (cca 90 cm) a po dohodě s památkáři zde 
instalovat nalezené náhrobky (těch je nyní 8)

Budou vykáceny stromy a zrušen park Stromy nebudou vykáceny, ale naopak navrhujeme rozšířit 
zeleň a její výsadbu oproti současnému stavu. 

Na plochu bývalého hřbitova bude moci 
chodit pouze „úzká skupina lidí“

Na nově upravenou plochu jako na kulturní památku bude mít 
přístup široká veřejnost

Zmizí parkovací místa
Navrhujeme, aby se stávající parkoviště stalo zelenou plochou, 
ale bude vytvořen stejný počet parkovacích míst v blízkém 
okolí.

Ke škole se nedostanou hasiči
Škola byla kolaudována v 70. letech a v rámci námi 
navrhovaného projektu bude vyřešen i přístup hasičů a dalších 
složek IZS dle aktuálních norem

Na ploše bývalého hřbitova nejsou žádné 
ostatky 

Na hřbitově bylo pochováno 1924 lidí. O jejich exhumaci 
neexistuje žádný záznam či věrohodné svědectví. Menší část 
hrobových míst byla porušena stavební činností. 

Za devastaci hřbitova mohou  
pouze nacisté

Devastace hřbitova byla umožněna až za protektorátu proti vůli 
židovské obce, které byl hřbitov konfiskován a prodán městu. 
Z jeho likvidace profitovali někteří prostějovští kameníci 
a „drobní stavitelé“ na Prostějovsku.

Poděkování

Informace
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Azylové centrum je připraveno pomoci lidem v nouzi
Je tady zimní období, což je pro 

lidi bez domova značně zátěžová 
situace a i když si to mnozí z nich 
odmítají přiznat, jde někdy o holý 
život.

V  poslední době má situace 
v oblasti bezdomovectví v regionu 
Prostějov stále vzrůstající tendenci, 
což je celospolečenský problém. 
Přibylo lidí pohybujících se na ulici 
i lokalit, kde se bezdomovci zdržu-
jí. Lidé bez domova se rekrutují ze 
všech věkových skupin, přibývá 
spousta mladých lidí. Na ulici se ob-
jevují i senioři, kteří jsou nejvíce ri-
zikovou skupinou a často odmítají 
svou situaci řešit, ale jsou i případy, 
že nemají jak. 

V zimních měsících bude situ-
ace náročná, přesto nikoho, kdo 
bude potřebovat pomoc, neodmít-
neme.

V  období velkých mrazů jsme 
připraveni poskytnout lidem bez 
domova zdarma přespání v  teple 
na rozkládacím lůžku. Těch máme 
k dispozici 10.

Stěžejní je v  zimních měsících 
i  služba nízkoprahového denního 

centra, kde mohou pobývat přes 
den,  mají možnost využít sociál-
ního zázemí, hygienickou očistu, 
možnost vyprání prádla i jeho oka-
mžité usušení / AC disponuje sušič-
kou prádla/. Každý zde má právo 
dostat denně zdarma oběd formou 
hotového jídla. Předpokladem pro 
poskytnutí této pomoci je střízlivý 
stav a volná kapacita služby. Strava 
je často nejdůležitější pomocí lidem 
bez domova.

Noclehárna, jejíž kapacita i přes 
velkou obměnu klientů bývá zapl-
něna i přes léto, je také službou, kte-
rá velmi pomáhá řešit akutní stavy, 
kdy se člověk dostane ze dne na den 
do situace spojené se ztrátou bydle-
ní. Velká pomoc je v tomto ohledu 
první noc zdarma.

V  rámci informovanosti cílové 
skupiny se nám velmi osvědčilo 
umísťování informačních letáků, 
které terénní sociální pracovník 
umísťuje v  lokalitách, kde se lidé 
bez domova zdržují, aby se tyto in-
formace dostali přímo k nim a aby 
věděli, kde se mohou o  pomoc 
obrátit.

Azylové centrum v Prostějově je 
v podstatě po celý rok plně vytíženo 
a obsazeno. Klienti využívají všechny 
druhy služeb, které jsou pro lidi bez 
domova velmi přínosné a potřebné.

V průběhu roku 2016 se Azylo-
vému centru Prostějov dařilo plnit 
všechny úkoly, které jsme měli pro 
svou činnost vytyčené. Byly investo-
vány nemalé finanční prostředky na 
opravu zařízení, vymalování všech 
prostor azylového centra, výměna 
nefunkčních oken, obnova již ne-
funkčního vybavení, jsou zabezpe-
čeny veškeré revize, nutné k  pro-
vozování AC.  Za velmi podstatné 
považuji zřízení wifi připojení na in-
ternet v prostorách Azylového domu 
pro osamělé rodiče s dětmi. Internet 
je již nyní nezbytný pro studium i pro 
rodiče na komunikaci se školou.

Kapacita zařízení 
Azylového centra 

Prostějov
-    Azylový dům – kapacita 34 

míst, z  toho 28 pro muže, 6 
pro ženy

-   Azylový dům pro osamělé ro-
diče s dětmi-ADDAR – ka-
pacita 10 rodičů a maximál-
ně 30 dětí

-   Noclehárny   -  kapacita 19 
míst, z toho 15 pro muže, 4 
pro ženy 

-  Nízkoprahová denní centra - 
kapacita je 21 míst, z toho 15 pro 
muže, 6 pro ženy 

-   Terénní program  -  sociální 
pracovník navazuje kontakty 
s  lidmi bez domova v terénu, 
předává jim informace, které 
jsou pro ně velmi přínosné, 
probírá s  nimi osobně jejich 
problémy, poskytuje jim zá-
kladní zdravotnický materiál, 
rozdává jim informační letá-
ky o možnostech služeb, které 
mohou využívat v Azylovém 
centru v Prostějově. Návazně 
na tuto službu již mnoho kli-
entů využilo nízkoprahového 
denního centra, nocleháren 
a někteří azylový dům.

Velmi se osvědčily sociální 
byty na Kostelecké 17 – Statu-
tární město Prostějov předalo 

k užívání 4 byty, ve kterých našly 
bydlení osoby, které nemají pro-
blémy s chováním, jsou schopni 
samostatného života, díky če-
muž služby azylového centra již 
pro ně nebyly patřičně přínosné, 
nicméně v  nich setrvávaly pro 
nedostatek financí na tržní ná-
jemné. Díky těmto sociálním 
bytům, které jsou stále plně ob-
sazeny a  nejsou s  klienty žádné 
potíže, u nich mohl být dokončen 
proces resocializace s prognózou 
brzkého návratu do normálního 
života. I přes jejich samostatnost 
a  bezproblémovost je ze strany 
vedení AC prováděna pravidelná 
kontrola užívání bytů.

Veškeré služby Azylového cen-
tra využívají ve většinové míře 
obyvatelé města Prostějov a okolí, 
kteří se dostali do tíživé životní 
situace spojené se ztrátou bydlení.

V Azylovém centru jsme při-
praveni na pomoc lidem, kteří se 
ocitli v tíživé životní situaci spoje-
né se ztrátou bydlení. 

 Mgr. Jan Kalla, MBA
 ředitel AC

 Upozornění o změně 
sociální služby

Denní stacionář pro osoby 
s  psychickým onemocněním 
se transformuje v  novou so-
ciální službu – Sociální reha-
bilitaci Cesta. 

Tato změna bude realizována 
od 1. 1. 2017. Nově registrovaná 
služba lépe reaguje na cíle kli-
entů, jejich potřeby a očekávání. 
Cílem Sociální rehabilitace je 
předcházet u osob s chronickým 
duševním onemocněním vzniku 
sociální izolace, zvyšovat kvalitu 
života klientů v  jejich přiroze-
ném prostředí, posílit kognitivní 
funkce klientů, pracovat s vlast-
ními zdroji klienta a  jeho kom-
petencemi, snižovat množství 
hospitalizací. Sociální rehabili-
tace bude realizována formou 
ambulantní a terénní.  U terénní 
formy předpokládáme zájem ze 
strany nových žadatelů o  služ-

bu, protože pro mnohé osoby 
s  chronickým duševním one-
mocněním je vhodnější praco-
vat v  jejich přirozeném prostře-
dí. Služba sociální rehabilitace je 
dle zákona služba bezúhradová, 
čímž se liší od služby denního 
stacionáře. Osoby s chronickým 
duševním onemocněním se po-
týkají s finančními potížemi (po-
bírají invalidní důchody různých 
stupňů a  na příspěvek na péči 
nemají v  90-ti% nárok), dále je 
tato služba vnímána jako služba 
sociální prevence což více od-
ráží cíle služby i cíle samotných 
klientů než služby denního sta-
cionáře, které spadají do formy 
péče. 

Adresa služby zůstává stejná:
Polišenského 1, Prostějov 

777 731 329
cesta@prostejov.charita.cz

Mladé umění oživilo galerii Metro 70
Svěží, neotřelá a současná - ta-

ková byla výstava studentů a ab-
solventů Střední školy designu 
a  módy v  Prostějově. Již pátým 
rokem nechali studenti prostě-
jovské střední školy nahlédnout 
veřejnost do svých představ a snů 
projektovaných na rozměrná 
plátna, na velkorysé fotografické 
tisky nebo do působivých ani-
movaných filmů na každoroční 
tradiční výstavě StART, v galerii 
kina Metra 70.

Vernisáž výstavy, konaná ve 
středu pátého října, nebyla nud-
ná a  decentní, jak tomu obvykle 

u výstav bývá. Krátká, ale o to víc 
strhující módní přehlídka ateliéru 
Designu oděvu rozproudila krev 
ve všech návštěvnících (a těch roz-
hodně nebylo málo), kteří s  ote-
vřenými ústy sledovali odvážné 
a extravagantní oděvy předváděné 
půvabnými modelkami. Poetic-
ké úvodní slovo Pavly Knápkové 
z ateliéru Malby a designu interi-
éru doplnil kurátor galerie Metro 
70 a spolukurátor celé výstavy Jiří 
Andrýsek. Společně zahájili výsta-
vu trvající do konce října.

Na výstavě nebyly vidět jen 
malby, fotografie a práce mladých 

módních návrhářů. Profesionální 
grafický design, architektonické 
návrhy interiérů, multimediál-
ní instalace a  objekty na hraně 
volného umění a  průmyslového 
designu ukazují, jak širokou šká-
lu výtvarného vyjadřování pou-
žívají talentovaní studenti školy. 
Ateliéry Designu oděvu, Malby 
a designu interiéru a ateliér Mul-
timediální tvorby předvedl výběr 
z  toho nejlepšího, co na půdě 
školy vzniklo v  uplynulém roce.
 Vojmír Křupka, 

vedoucí ateliéru Multimediální 
 tvorby SŠDAM Prostějov

MC Cipísek přeje všem 
rodinám krásný adventní čas 
a těšení na vánoční svátky.
 

Andělský týden 
5.12.-9.12. v pravidelných pro-

gramech společně ozdobíme an-
dělsky Cipískův vánoční strome-
ček a připravíme se na Vánoce.

 
Vánoce s Cipískem

12.12.-16.12. pravidelné 
programy už tradičně ve vá-
nočním duchu.- stromeček, 
koledy, cukroví, vánoční vý-
tvarná dílnička pro děti i rodi-
če a vánoční nálada.

 
Rodičovské setkání

Další z pravidelných měsíč-
ních setkání rodičů na téma 

děti, výchova a  komunikace 
v  rodině. V prosinci se setká-
ní koná v  úterý 6.12. v  18.00. 
Hlavní téma děti, Vánoce, 
emoce, rodinná setkání a další 
témata dle potřeb účastníků.

 
Volné herny pro rodiče  

s dětmi do 5 let
herny probíhají vždy v pon-

dělí 15.00-17.00, bez společné-
ho programu a bez předchozí-
ho nahlášení, možnost výběru 
náhrad za pravidelný program 
do 12.12., pak až v lednu.

 
Zápis do programů v cyklu 

leden-březen
V pondělí 19.12.  8.30-12.00 

zápis na volná místa pro nové 
zájemce

Do 12.12. rezervace míst  
pro stávající návštěvníky MC  
v pravidelných programech

  20.12.-23.12. už neprobíhají 
pravidelné programy, ale velký 
vánoční úklid. V době vánočních 
prázdnin je MC zavřeno. Pravi-
delné programy cyklu leden-bře-
zen budou zahájeny v novém roce 
dle rozpisu nahlášených skupin.

  Aktivity projektu Aktivní 
podpora harmonické rodiny 
jsou podpořeny z  dotačního 
programu Rodina MPSV ČR, 
statutárním městem Prostějo-
vem a Olomouckým krajem.

Bližší informace na  www.
mcprostejov.cz, www.face-
book.com/cipisekprostejov 
a  e-mailem: mcprostejov@
centrum.cz.

Mateřské centrum Cipísek 
program prosinec 2016
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Ty už nejsou výsadou jen 
vrcholových sportovců, nebo 
seniorů. Pod rukama zkuše-
ných ortopedů prostějovské 
nemocnice ročně projde více 
než osm set  pacientů všech 
věkových kategorií. Jedním 
z častých problémů, se kterým 
mladí lidé navštíví ordinaci 
lékaře, jsou přetržené vazy 
v  koleni. Starší pacienty zas 
často trápí chronické bolesti 
ramen, způsobené trhlinami 
v  ramenních šlachách. Oba 

tyto problémy nyní řeší lékaři 
ortopedicko-traumatologic-
kého oddělení zcela novými 
operačními metodami, které 
slibují mnohonásobně kratší 
rekonvalescenci.

„Léčba přetržených vazů 
v  koleni se postupem let vel-
mi změnila. Byly doby, kdy 

se tento problém nedal nijak 
operovat a pacient se jednodu-
še musel smířit se zdravotním 
omezením. S  pokrokem medi-
cíny jsme přistoupili k náhradě 
obou zkřížených  kolenních 
vazů, které se držíme až dodnes. 
Nevýhodou je dlouhá doba re-
konvalescence, která přesahuje 
více než šest měsíců,“ vysvětluje 
primář ortopedicko-traumato-
logického oddělení Nemocnice 
Prostějov MUDr. Pavel Pilař 
a dodává, že nová metoda ope-
race předního zkříženého vazu 
zkracuje délku léčby na třetinu.

„Princip nové metody spo-
čívá v  tom, že se utržený vaz 
přišije v  místě jeho úponu ve 
stehenní kosti. Tento vaz je pak 
zpevněn páskou ze speciálního 
vlákna, která vaz chrání a  za-
jistí, aby se holenní a  stehenní 

kost neposouvaly po dobu ho-
jení více, než je potřeba. Díky 
tomu se může pacient vrátit ke 
sportování už po šesti týdnech 
od operace,“ popisuje primář 
MUDr. Pavel Pilař s tím, že na 
rozdíl od plastiky předního 
zkříženého vazu je tato operace 
vhodná i pro děti, protože nijak 
nenarušuje růstové chrupavky.

„Samozřejmě nesmím opo-
menout, že v  každém případě 
je důležitá prevence úrazů ko-
lenního kloubu. Zdravé koleno 
není třeba chránit ortézami. 
Důležitější je dbát na rovno-
měrnou a postupnou zátěž, volit 
kvalitní sportovní obuv a přede-
vším neopomínat správné seří-
zení vázání na lyžích, protože 
lyžaři tvoří většinu pacientů 
s  přetrhanými vazy,“ dodává 
primář ortopedicko-trauma-
tologického oddělení MUDr. 
Pavel Pilař.

Nová metoda artroskopické 
operace kolenních vazů však 
není jedinou novinkou, kterou 
se může prostějovská nemocni-
ce pochlubit. Tentokrát se lékaři 
zaměřili na léčbu přetrhaných 
šlach v  ramenním kloubu, na 
takzvanou „ramenní manžetu“.

„S  chronickou bolestí rame-
ne k nám přicházejí spíše starší 
pacienti, kteří se s tímto problé-
mem potýkají už několik let. Při 
vyšetření často zjišťujeme, že se 
jim doslova prodřela šlacha, kte-
rá obepíná ramenní kloub,“ říká 

primář MUDr. Pilař s  tím, že 
lékaři pak operativně šlachu při-
šívají zpátky. „Někdy je však po-
škození tak velké, že šlachu nelze 
nijak znovu přišít. V  minulosti 
nám nezbývalo nic jiného, než 
přistoupit k totální endoprotéze, 
tedy výměně ramenního kloubu, 
avšak nyní máme k  dispozici 
novou metodu – využití speci-
álního štěpu,“ vysvětluje primář 
ortopedicko-traumatologického 
oddělení MUDr. Pavel Pilař. 

Speciální štěp lze získat 
dvěma způsoby. Buď jej léka-
ři získají ze stehenního svalu 
pacienta, nebo mohou využít 
syntetický materiál, určený pro 
tyto účely.

„První výsledky této metody 
jsou velmi dobré a oproti endo-
protéze ramene jsou zatíženy 
i  mnohem menším výskytem 
pooperačních komplikací a také 
délka rekonvalescence se snižu-
je,“ pochválil novou metodu 
MUDr. Pavel Pilař a pokračuje: 
„Předcházet opotřebení ramen-
ní manžety je vcelku složité. Ně-
kteří k  tomu mají větší sklony, 
někteří menší. Důležité však je, 
dlouho neváhat u  přetrvávající 
bolesti ramen a  včas vyhledat 
odborného lékaře, který zahájí 
správnou léčbu, která ani ne-
musí být invazivní,“ uzavírá 
primář ortopedicko-traumato-
logického oddělení Nemocnice 
Prostějov MUDr. Pavel Pilař.

 -dm-

Informace

Den otevřených dveří
Nemocnice Prostějov vás zve 7. 12. 2016 na Den otevřených 

dveří gynekologicko-porodnického oddělení. Návštěvníci si bu-
dou moci prohlédnout oddělení včetně porodních sálů, poradit 
se s odborníky o těhotenství, porodu a péči o miminko či si pro-
hlédnout prezentaci produktů pro nastávající a čerstvé maminky 
a novorozence. Veškeré další informace naleznete na webových 
stránkách Nemocnice Prostějov: nemocniceprostejov.agel.cz 

Artroskopické operace 
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Den otevřených dveří na SOŠPO
Ve středu 7. prosince 2016 od 13.00 do 

17.00 hod. proběhne na Střední odborné 
škole podnikání a  obchodu Den otevře-
ných dveří. Zájemci o studium a jejich ro-

diče si mohou prohlédnout interiéry školy 
a získají informace o vzdělávacích progra-
mech. 

Více na: http://www.sospo.eu/ 

Tribuna původního sokolského stadionu zmizela 
v propadlišti dějin, aneb prostějovský velodrom v èase

Na počátku dvacátého sto-
letí sportovní kluby ve městě 
budovaly svá sportoviště okolo 
Kostelecké ulice, tehdy fotbalo-
vá hřiště, střelnici, koupaliště, 
sokolský stadion obklopovala 
pole, dnes jsou utopeny v obyt-
né zástavbě rozpínajícího se 
města. 

Sportovní areály postupem 
času dostávaly nové kabáty, ně-
které zmizely či se přemístily 
(fotbalové hřiště tzv. „baník“), 
pamětníkem oné doby jsou 
zbytky legendárního sokolského 
stadionu, ale i  ten pomalu mizí 
v propadlišti dějin. 

Sokolský stadion byl vybu-
dován v  roce 1928, v  roce 1968 
v rámci tzv. akce „Z“ byly na ploše 
stadionu vybudovány klopené za-
táčky a položeny betonové panely 

nového velodromu, který v prak-
ticky nezměněné podobě slouží 
dodnes. V roce 2007 Český svaz 
cyklistiky za částku 4 mil. Kč zre-
novoval betonový povrch dráhy 
velodromu, ve stejném roce byla 
dokončena výstavba budovy sou-
časného zázemí velodromu, která 
vyrostla na místě pravého kříd-
la původní tribuny, střed a  levé 
křídlo zchátralé tribuny zůstaly 
v  téměř původním stavu až do 
současné doby. Koncem měsíce 
října letošního roku byla zaháje-
na demolice i těchto posledních 
částí bývalého sokolského stadi-
onu. Na jejich místě postupně vy-
roste nová budova s místností pro 
rozhodčí, šatny pro závodníky, 
sociálním zařízením, a to i pro ve-
řejnost. Cílem projektu je zlepšení 
nevyhovujícího prostředí nejen 

pro závodníky, ale především 
pro veřejnost, se kterým jsme se 
potýkali především při pořádání 
velkých mezinárodních závodů, 
podotýká předseda klubu Petr 
Šrámek. Rekonstrukce je finan-
cována statutárním městem 
Prostějovem a  Olomouckým 
krajem, který rovněž přispěl na 
vypracování projektu rekon-
strukce velodromu. Demolici 
starých částí tribuny předchá-
zela výměna laviček na ploše 
velodromu, která byla již také 
nevyhnutelná, a  kterou rovněž 
financovalo město Prostějov. 
Městu Prostějovu i  Olomoucké-
mu kraji patří velký dík, podílejí se 
na postupné rekonstrukci velodro-
mu – v roce 2014 nové osvětlení – 
my sami se také snažíme přispět, 
například na projektu probíhající 

rekonstrukce levého křídla tribu-
ny se podílíme částkou 300 tis. Kč. 
Město postupně renovuje všech-
na sportoviště, v  celém městě je 
vidět, jak se zvelebuje, opravuje, 

což samozřejmě lze uskutečnit 
díky rozumnému ekonomickému 
hospodaření města, dodává Petr 
Šrámek.   -pš-

Vánoce pro všechny – je moto 
našeho prodejního stánku  č. 
2 - prostějovských neziskových 
organizací – Českého červeného 
kříže Prostějov, Charity Prostějov 
a Tyflocentra Prostějov.

Můžete u  nás nakoupit velice 
pěkné dárečky pro své blízké od 
ceny 5 Kč/ 1 ks – plyšové hračky, 
zdobená přírodní mýdla, zvonečky 
a košíčky z pedigu, keramické oz-
doby na stromeček, adventní věnce 
a spoustu dalšího.

Svým nákupem potěšíte své 
blízké a přispějete na provoz těchto 
organizací.

Děkujeme za vaši přízeň.

Poděkování:
Děkujeme tímto městu Pros-

tějovu za veřejnou finanční pod-
poru/dotaci ve výši 10.000 Kč na 
akci – cyklus módních přehlídek – 
Tvořím, tedy jsem a otvírání zámku 
Plumlov – S vůní dálného výcho-
du.., kterou získal ČČK Prostějov. 

Dýňování – MŠ Smetanova
Akce je již tradiční, děti i rodiče se rádi 

zapojují a jsou nadšeni

Zahajujeme vystoupením pěveckého kroužku, přirodniny nosí 
jak rodiče, tak učitelky. Přinesou vyrobené dýně, společně při-
praví výzdobu truhlíků, pak jsou na programu odměny, soutěže 
a opékání špekáčků...

Český červený kříž zve:
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Sedmnáctimilionová „sekera“ na pokutách
Na předposledním jedná-

ní finančního výboru jsme 
projednávali také neveselé 
číslo, podle kterého aktuál-
ně městu lidé dluží téměř 
sedmnáct milionů korun za 
nezaplacené pokuty. Takový 
balík peněz by se do měst-
ské kasy určitě hodil třeba 
na podporu sociální oblasti 
nebo vyžití pro děti a  mlá-
dež. Pro představu za 17 mi-
lionů bychom také třeba rok 
nemuseli platit poplatky za 
odpad.

Nezaplatíš, ale odjedeš
Velkou část z  této „neza-

placené“ sumy tvoří pokuty 
za dopravní přestupky. Když 
jsem se do této problemati-
ky hlouběji ponořila, zjistila 
jsem překvapivý stav. Část 

nezaplacených peněz pochází 
z případů, kdy je někomu na-
příklad za řízení pod vlivem 
alkoholu zabaven řidičský 
průkaz. Takový řidič násled-
ně musí podstoupit správní 

řízení, ve kterém mu může 
být stanoven zákaz řízení 
vozidla, lidově řečenou „se-
berou“ mu řidičák na určitou 
dobu. Takové rozhodnutí je 
navíc doprovázeno stanove-
ním pokuty.

Bohužel se ovšem množí 
případy, kdy si podobní vý-
tečníci sice „odkroutí“ trest 
v podobě odebraného řidičá-
ku, ale nezaplatí městu vymě-
řenou pokutu. V takovém pří-
padě současné zákony městu 
neumožní řidičák nevrátit 
a  podmínit to zaplacením 
dlužné pokuty a nákladů říze-
ní. Taková možnost by nebyla 
nic neobvyklého, protože už 
dnes je zaplacení pokuty pod-
mínkou k  vrácení řidičáku, 
když žádáte o prominutí části 
zákazu řízení.

Změňme zákon
Osobně bych se proto chtěla 

iniciovat návrh na změnu záko-
na, který by tento stav změnil 
a umožnil městu lépe od doprav-
ních „hříšníků“ vymáhat dlužné 

pokuty. Obrátím se proto v této 
věci na poslance a krajské zastu-
pitele, kteří mohou novelu záko-
na oficiálně navrhnout. Poslanci 
a senátoři totiž na tento paragraf 
nejspíš pozapomněli, když letos 
na jaře schválili zvýšení pokut 
ve správním řízení. Jejich zvýše-
ní se totiž trochu míjí účinkem, 
když ho nedoprovází nástroje, 
jak může město vymáhat jejich 
zaplacení. 

Na konci roku nás ovšem če-
kají příjemnější věci než vymá-
hání pokut. Dovolte nám proto 
popřát všem Prostějovankám 
a Prostějovanům klidné prožití 
vánočních svátků, mnoho štěstí 
a zdraví do nového roku 2017.

Milada Sokolová, členka 
finančního výboru a klubu 

ODS a Tomáš Blumenstein, 
předseda klubu ODS

Pomůžete splnit vánoční přání dětem a seniorům z domovů!?
Již čtvrtý ročník akce 

Strom splněných přání po-
řádá Okrašlovací spolek 
Prostějova ve spolupráci 
s  občanským sdružením 
Dobré místo pro život. „ 
Pojďme udělat radost dětem 

a seniorům zakoupením je-
jich vánočního přání,“ vy-
zývá prostějovská hlavní 
organizátorka Milada So-
kolová.

Zatímco v  minulých roční-
cích jste pořizovali dárky pou-

ze dětem z  dětských domovů 
v  Prostějově a  Plumlově, letos 
přibudou senioři z  prostějov-
ských domovů důchodců. Ne-
bojte se, nejsou to dary za sta-
tisíce, jen drobnosti. „Osobně 
si myslím, že daleko větší cenu 

pro tyto lidi bez rodin bude mít 
skutečnost, že si na ně někdo 
vzpomněl,“ dodala Milada So-
kolová. 

Na webových stránkách ob-
čanského sdružení Dobré mís-
to pro život 

www.dobremistoprozivot.
cz/stromProstejov  (určené pro 
seniory) a  www.dobremisto-
prozivot.cz/stromPlumlov (ur-
čené pro děti) je možné si za-
rezervovat a následně zakoupit 
dárek . -red-
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Makovec a. s. 
Přijme na hlavní pracovní poměr 

pro jateční závod v Kostelci na Hané

-  vyučení v oboru PE, EM a platné osvědčení vyhlášky 50/1978 Sb.
- řidičský průkaz sk B
- práce ve výškách do 5 metrů
-  opravy technologického zařízení a odstraňování závad na 

elektroinstalaci v areálu celého závodu 
- pracovní doba od 6:00 do 14:30

V případě zájmu kontaktujte p. Gabrlíka: 
gabrlik.o@makovec.cz     721 820 003

-  řidičské oprávnění skupiny C, nutný profesní průkaz (možnost 
zaplacení od zaměstnavatele po setrvání ve společnosti po dobu 
5 let na základě smluvního ujednání)

- práce v noci a v dopoledních hodinách
-  rozvážení masa a masných výrobků, vykládka zboží, práce 

fyzicky náročnější
       

V případě zájmu kontaktujte p. Klementa: 
klement.k@makovec.cz     777 713 726

Finanční ohodnocení dle dovedností a zkušeností

PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE

ŘIDIČE NÁKLADNÍCH VOZIDEL
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Restaurování varhan kostela 
Povýšení sv. Kříže v Prostějově

Koncertně disponované varhany 
v kostele Povýšení svatého Kříže po-
stavila rakouská varhanářská firma 
Max Zachystal & František Čapek 
z  Kremže nad Dunajem v  roce 
1894. V roce 1934 došlo k částečné 
úpravě, kterou provedla varhanář-
ská firma Rieger z  Krnova. K  pů-
vodnímu nástroji bylo dostavěno 

6 znějících rejstříků, mechanická 
traktura byla nahrazena pneumatic-
kou a původní hrací stůl byl nahrazen 
novým. Varhany po této úpravě měly 
dva manuály s pedálem, 34 znějících 
rejstříků a  další kombinace. Tuto 
podobu si varhany uchovaly až do 
dnešní doby, kdy nastal čas pro jejich 
důkladné restaurování.

Vzhledem k tomu, že naše varhany 
jsou největšími v  prostějovském dě-
kanátu a jsou významným dokladem 
středoevropského pozdně romantic-
kého varhanářství, usiluje již delší dobu 
farnost o záchranu tohoto kulturního 
dědictví. Celkové náklady na restauro-
vání varhan jsou vyčísleny na necelých 
2,5 milionu korun. Z toho je třeba na 
restaurování stroje varhan 1.910.000,- 
Kč (rozděleno do tří etap) a na restau-
rování skříně varhan 553.150,- Kč.

V roce 2015 začala I. etapa záchra-
ny varhan. Byl vypracován restaurá-
torský záměr a bylo uskutečněno vý-
běrové řízení na dodavatele (náklady 
26 tis. Kč byly hrazeny z  prostředků 
farnosti). Jako dodavatel restaurátor-
ských prací byla vybrána varhanářská 
firma Stehlík z Hodonína a proběhla 
I. etapa restaurování varhanního 
stroje (náklady 390 tis. Kč – uhrazeno 
v roce 2015 ze zdrojů farnosti – darů 
a příspěvků fyzických osob – farníků). 

V roce 2016 probíhá II. etapa re-
staurování stroje, náklady na tuto eta-

pu jsou stanoveny na 635 tis. Kč. Na 
základě podaných žádostí byla far-
nosti poskytnuta dotace z Magistrátu 
statutárního města Prostějov ve výši 
200 tis. Kč a z Krajského úřadu Olo-
mouckého kraje ve výši 200 tis. Kč. Za 
obdržené dotace oběma institucím 
děkujeme. (Tato II. etapa již byla také 
uhrazena, 235 ti. Kč bylo uhrazeno 
z  darů farníků na varhany formou 
„adopce píšťal“ a  ostatních příspěvků 
na tento účel.)

Je také nutné zrestaurovat varhaní 
skříň, proto v roce 2016 proběhlo vý-
běrové řízení na dodavatele restaurová-
ní varhanní skříně. Byl vybrán akade-
mický malíř Petr Stiber. (náklady 18 tis. 
Kč byly hrazeny z prostředků farnosti.)

V  příštím roce by měla proběh-
nout poslední – III. etapa restaurování 
stroje varhan, její náklady představují 
885 tis. Kč. Kompletní restaurování 
varhan by mělo být dokončeno na 
sklonku roku 2017. III. etapa restau-
rování stroje varhan spolu s  restau-
rováním varhanní skříně bude před-
stavovat finančně nejnáročnější část 
celého záměru, přesto věříme, že se 
nám podaří tyto prostředky získat 
a vše proběhne podle plánu.

Varhany děkanského chrámu 
Povýšení sv. Kříže jsou reprezenta-
tivním nástrojem nejen farnosti, ale 
také města Prostějova. Svou celkovou 
koncepcí nabízejí bohaté možnosti 
jak při doprovodu liturgie, tak při 
koncertech, neboť bohatá rejstříková 
disposice umožňuje koncertní pro-
vedení všech skladeb období 19. a 20. 
století. Na příští koncerty už nyní těší-
me. Jana Tobolová

člen pastorační rady
Římskokatolické farnosti 

Povýšení svatého Kříže Prostějov
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Milí spoluobčané, právě vstu-
pujeme do druhé poloviny naše-
ho volebního období a  nastává 
čas trošku hodnotit a rekapitulo-
vat, ale i zamýšlet se, jak dál. 

Začali jsme před dvěma roky 
pěkně zhurta, koalice to nandávala 
hned prvním hlasováním opozi-
ci, opozice se zuby nehty bránila, 
jak mohla, argumentovala vším 
možným, ale stejně ten jazýček na 
vahách - ten18. hlas to vždy pěkně 
jako tenisový míček překulil „pra-
sátkem“ přes síť na požadovanou 
stranu. Tak nám padly Jezdecké 
kasárny, OP i s komínem – pozn. 
to nebylo dílem města, jen pro do-
kreslení-několik desítek krásných 
vzrostlých stromů a plocha u trž-
nice je zanedbaná bez stavebního 
ruchu, i když už v roce 2008 město 
vypsalo záměr na revitalizaci této 
plochy a  firma  Manthellan ná-
sledně údajně vyhrála výběrové 
řízení na výstavbu Obchodní ga-
lerie. Ale nebylo zase tak zle, sta-
věly se rondely, opravovaly silnice 

a chodníky, přispívalo se na sport, 
kulturu, sociální zabezpečení, za-
sázela se spousta malých stromeč-
ků, byly revitalizovány naše parky, 
byla krásně opravena Prostějovská 
radnice.

Nyní nás jako obvykle v tomto 
období čeká schvalování městské-
ho rozpočtu s výdaji a příjmy zhru-
ba na 900 mil. Kč, z toho na staveb-
ní investice připadne okolo 194 mil. 

Kč a jsem rád, že bude v podstatě 
vyrovnaný, byť schodek příjmů 
dorovná rezerva fin. prostřed-
ků.  Budeme se určitě dohadovat 
o každou položku, zejména na vý-
dajové stránce rozpočtu, ale věřím, 
že atmosféra na jednání bude lepší 
a  třecích ploch bude méně. Přece 
jen osoba paní primátorky, podle 
mého názoru, horké hlavy trošku 
zchladila.

Do dalšího období bych si přál, 
aby se konečně řešil největší pro-
blém města, tedy Obchodní ga-
lerie. Jsem zásadně proti bourání 
KASCentra, neboť takový prostor-
ný sál, byť provozním vybavením 
už zastaralý, nám závidí mnohá 
města. Na posledním zastupitel-
stvu města jsem řekl, cituji: „Já bych 
chtěl říct, že problém Manthellan je 
vlastně problém nás všech, města 
Prostějova. Já se nechci dívat doza-
du, všechno tady bylo řečeno, a velice 
precizně, kolegou Matyáškem. Já 
bych se rád díval dopředu.  Chápu, 
že je tady určité riziko zmařené in-

vestice, které se bojí v  podstatě ko-
alice, kdysi to tady pan exprimátor 
vysvětlil, že by to mohlo být až 800 
mil.,-. Já vidím, že to je problém neje-
nom koalice. A protože to je problém 
nás všech a nevyřešíme to, jak koalice 
samotná nebo opozice samotná, tak 
si myslím, že by měl být vytvořený 
vyjednávací tým a  určitě v  tom 
týmu by měl být kolega Matyá-
šek a kolega Navrátil, a i někdo od 

nás nebo z ODS. Je třeba opravdu 
si sednout a  vzít na stůl varianty, 
které tady jsou. Udělejme společný 
tým, opozice a  koalice a  společně 
jednejme s  Manthellanem a  spo-
lečně najděme nějaké východisko 
z  tohoto horkého bramboru nebo 
jinak se nepohneme z místa“. A to 
bych byl rád, kdyby se už konečně 
do končícího volebního období 
o tom začalo alespoň jednat a ne 
bourat a vzájemnou svorností pro-
blém řešit.

Milí spoluobčané, protože PRL 
vyjdou začátkem adventního času, 
dovolíme si popřát  všem lidem 
dobré vůle příjemně prožitý  ad-
ventní čas, naplněný nikoliv před-
vánočním shonem, ale zejména 
vlastním duchovním rozměrem, 
tedy dobou rozjímání, zklid-
nění  a  dobročinností    v  radost-
ném očekávání příchodu Vykupi-
tele Ježíše Krista.  Vaši zastupitelé 

za KDU-ČSL  
Ing. Petr Kousal 

a MVDr. Zuzana Bartošová

Již nějakou dobu jsem účas-
ten tzv. výrobního výboru, jehož 
úkolem je řešit a vyřešit otázku, 
která byla trochu nešťastně na-
stolena panem náměstkem Fiše-
rem, alespoň pokud jde o tiskové 
informace koaličního večerníku. 

Jde přitom o jednu ze zásadních 
otázek města Prostějova, neboť 
se jedná o  zařízení opravdu pro 
všechny obyvatele našeho města 
a nejenom je. Již nějakou dobu ten 
stávající bazén praská ve švech. To 
ostatně řada rodičů, kteří tam vodí 
děti, zvláště ty nejmenší, ví. Plynou 
z toho dva závěry. 

1. V  Prostějově je o  plavání 
všech kategorií nebývalý zájem.

2. Současné lázně poptávku 
pokrýt nemohou, ani kdyby byly 
nové. Jsou totiž již malé. 

To je jedna strana věci. Tou dru-
hou je zmršený akvapark, který 
akvaparkem vlastně není, nebo 
jenom tak trochu. Vedení města 
tedy přišlo v  minulosti s  vizí, že 
se postaví v Prostějově koupaliště, 
které by umožnilo lidem plavání, 
nikoli brouzdání. Mělo to být za 
Velodromem, ale z toho sešlo. Sta-
ví se tam něco jiného, téměř sou-
kromého. To je jiná kapitola. Že 
Prostějov koupaliště potřebuje je 
jasné a Vrahovice to nevytrhnou. 
Jednoduchým myšlenkovým úko-
nem lze dospět k onomu tématu, 
které jsem uvedl na počátku. 

Výstavba nového bazénu. Je 
výborné, že po výše naznačené 
krkolomné cestě, kdy jakýmsi 
intermezzem byla padestátka se 
6 drahami právě za Kosteleckou 
jsme dospěli k  již rozumné vizi 
padesátky s 8 drahami. Tedy pod-
statně více multifunkční zařízení. 

V současných představách by šlo 
o  doplnění chybějících funkcí 
akvaparku a tedy nápravu zpacka-
ného stavu. 

Je zřejmé, že v  takovém pří-
padě by skutečně skončil provoz 
současných lázní. Poslední návrh 
projektantů vypadá rozumně, 
myslím tím tu padesátimetrovou 
verzi. Pevně věřím, že pětadvaceti 
metrová je již za námi, neboť by se 
tak vybudovalo něco, o čem víme, 
že již nestačí. Sice s atrakcemi, ale 
v  těch se moc výuky nenadělá 
a o tu by nám mělo jít až v první 
řadě. 

Na pořadu dne je tedy zamyš-
lení, jak nový bazén bude vypadat 
a hlavně, co bude „umět“. 

1. Myslím, že je všeobecná 
shoda, na tom, že by měl doplnit 
žalostný akvapark, kde se nedá 
plavat. Vzpomínám s nostalgií na 
krásnou vodním plochu v koupel-
kách, kde se dalo plavat i brouzdat 
a nikdo nikomu nezavazel. Pravda 
v pařácích už to bylo horší, ale sou-
časný stav je přece jen tristní.

2. Padnou-li lázně, musí být kde 
učit děti plavat, musí mít plavci 
kde trénovat i  závodit, neboť jak 
uvedeno výše je zájem o  plavání 
enormní. A to není řeč jen o zá-
vodnících, ale i o kondičním pla-
vání dětí i dospělých, zdokonalo-
vacím plavání, nemluvě o plavání 
řady dalších zdejších sportovních 
klubů. V neposlední řadě jde i o na 
veřejnost. Zaslouží si rozumnou 
dobu příležitosti k plaveckému vy-
žití, ne jen o „půlnoci“.

3. V moderním pojetí, které je 
snad ve vzduchu, bychom mohli 
uvažovat o  takové funkci, která 
by dala lidem možnost setkávat 

se v pěkném prostředí, něco pro 
sebe udělat, občerstvit se a hlav-
ně se těšit na další návštěvu. O to 
jde v  neposlední řadě. Podaří-
-li se to, můžeme si říci, že jsme 
pro lidi skutečně něco dobrého 
udělali. 

To vše je možné pokud se bude 
nejdříve uvažovat a  počítat. Po-
kud se prověří všechny myslitelné 
varianty. Mezi jednou z  nich by 
měla být prověřena i  ta, kterou 
jsem za lidi kolem vody navrhl. 
Žádá si sice trochu velkorysosti, 
ale vyhovovala by všem poža-
davkům na moderní řešení po-
třeb našeho města ve 21 století, 
o  kterých jsem se zmínil. Proto 
navrhuji: 

1. aby to byl bazén velký, 
50x25 metrů. Bazén s  10 dra-
hami, který bude skutečně in-
tegrován do akvaparku, který 
umožní veřejnosti kdykoli ná-
vštěvu, výuce kdykoli výuku, 
plavcům kdykoli trénink a  zá-
vodění a dalším, kteří se dnes do 
vody kvůli návalu nedostanou, 
poskytne příležitost v  rozum-
nou dobu také. 

2. pro tuto vizi hledat všech-
ny možné cesty a technické i fi-
nanční prostředky, abychom 
takové řešení Prostějovanům 
i  okolí umožnili. Nejde totiž 
o řešení na příštích 14 dnů, ale 
na desetiletí dopředu. Teprve 
tehdy když tímto procesem ově-
říme, že by to pro naše město 
bylo příliš velké sousto, přijmě-
me řešení menší v podobě 8 drá-
hového 50 metrového bazénu 
a příslušenství. 

 Aleš Matyášek, zastupitel 
TOP09 a nezávislí Prostějované

A už se to zlomilo...

Bazén
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Nová radnice v Prostějově – rekonstrukce fasády a střechy
Opravou fasády a střechy byla dokončena několik roků trvající komplexní rekonstrukce  

Nové radnice na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově.
Plány pro postavení Nové 

radnice, která je jednou z  do-
minant náměstí T. G. Masary-
ka, vznikly v letech 1909 – 1911. 

Jejich autorem je profesor 
techniky z  Brna, Karel Hugo 
Kepka. Stavba začala v roce 1911 
a byla dokončena roku 1914.

Celá stavba vznikla rozhod-
nutím městského zastupitelstva 
za přispění především prostějov-
ských stavitelů Rudolfa Koneč-
ného, Josefa Nedělníka a sochaře 
Josefa Bernauera. Autorem štuk 
je Vladimír Pleský a nábytek do-
dal Robert Kořalka.

Při pohledu na radnici zaujme 
její řešení s věží asymetricky sto-
jící vpravo od vstupu. Má výšku 
téměř 70 m s  měděnou kopulí 
a její součástí je i orloj.

Věž měla původně stát upro-
střed. Důvod proč tomu tak není 
je ten, že před stavbou radnice 
byly vykoupeny jen dva domy 
a pozemky, na jejichž místě dnes 
radnice stojí. 

Byla postavena věž a levé kříd-
lo. Pravé křídlo se již nepodařilo 
dostavět, protože třetí dům, kde 
křídlo mělo stát, se nezdařilo vy-
koupit.

Radnice v průběhu své exis-
tence prodělala řadu oprav, 
které byly v  různé kvalitě pro-
vedení. Je třeba říci, že stav fa-
sády, krovů a krytiny byl velmi 
špatný, některé prvky hrozily 
destrukcí a  pádem na veřejné 
prostranství.

V  předstihu před opravou 
fasády byla opravena kotelna, 
vnitřní rozvody zdravotech-
niky, WC a  rozvody elektro-
instalace a  počítačové sítě.                                                                                                                                   

Samotné opravě předcházela 
předprojektová a  projektová 
příprava. Objekt je nemovitou 
kulturní památkou, proto byly 
provedeny rozsáhlé restaurátor-
ské průzkumy, analýzy a odbor-
né posudky konstrukcí.

Spolupracovaly odborné fir-
my, restaurátoři a  pracoviště 
VUT Brno. Byly posuzovány 
použité malty ve vztahu k  ob-
sahu vlhkosti a  solí, fasádní 
a umělecké prvky, tesařské kon-
strukce, krytina a  truhlářské 
výrobky.

Na základě takto získaných 
poznatků byla vypracována 
projektová dokumentace a  vy-
brána nejvýhodnější nabídka 
zhotovitelské firmy.

Práce byly zahájeny v  roce 
2014, v průběhu stavby, po po-
stavení lešení, byly objeveny 
závady, které nebyly součástí 
projektové dokumentace, např. 
závažná statická porucha bal-
konů v 8. nadzemním podlaží. 
Z  tohoto důvodu byl rozšířen 
rozsah díla a  změněn termín 
plnění.

Stavba byla rozdělena do pěti 
stavebních objektů:

– oprava izolace balkonů
– sanace krovů budovy „A“
– oprava dvorní fasády budo-

vy „A,“ včetně dvorní přístavby
– oprava střechy nad zaseda-

cí místností přístavby ve dvoře 
radnice

– oprava čelní fasády a věže
Zastavěná plocha radnice 

je cca 1  513 m2 a  obestavěný 
prostor cca 40.400 m3 bez obje-
mu radniční věže, jejíž obesta-
věný prostor je cca 2 516 m3.

Plocha opravovaných fasád 
činí cca 4888 m2. Byly odstra-
něny její zcela degradované 
a rizikové části, provedeno me-
chanické a  chemické čištění, 
statické zabezpečení, barevné 
sjednocení a  hydrofobizace. 
Proběhlo restaurování štuků, 
sochařských děl, zámečnických 
výrobků, vitráží a  repase truh-
lářských prvků. Byla opravena 
stávající měděná a  pozinkova-
ná krytina a  provedena kryti-
na nová. Byly opraveny krovy 
s  výměnou trámů napadených 
dřevokaznými houbami a hmy-
zem. Proběhla generální oprava 
balkonů.

Celková cena prací činila 
téměř 30 mil. Kč.

 Projektovou dokumentaci 
zpracovala a  autorský dozor 
zajišťovala firma CAD Projekt 
Plus, s.r.o. – Ing. arch Zdeněk 
Beran.

Stavbu realizovala firma H& 
B Delta, s.r.o. Vsetín.

Technickou přípravu a dozor 
zajišťoval Odbor rozvoje a  in-
vestic Magistrátu města Pros-
tějova (Ing. František Urbášek, 
Miloslav Svoboda, Ing. Petr 
Brückner, Ing. Antonín Zajíček)

Fasáda dvorní části radnice Detail kopule s „makovicí“

Nová radnice v Prostějově po rekonstrukci v roce 2016 
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ČTVRTEK 1. PROSINCE
17.30 Anděl Páně 2  česká vánoční film. pohádka
V hl. rolích: I. Trojan, J. Dvořák, V. Kerekes aj. 
Režie: Jiří Strach, 96 min., premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 130 Kč
20.00 Pohádky pro Emu český romant. ván. film 
V hl. rolích: A. Geislerová,. O. Vetchý aj. Režie: 
Rudolf Havlík, repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 100 Kč

PÁTEK 2. PROSINCE
15.30 Anděl Páně 2
17.30 Pohádky pro Emu
20.00 Santa je pořád úchyl  americká komedie
V hl. rolích: B. Bob Thornton, T. Cox, K. Bates,
Režie: Mark Waters, 92 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč

SOBOTA 3. PROSINCE
15.30 Anděl Páně 2
17.30 Pohádky pro Emu
20.00 Santa je pořád úchyl

NEDĚLE 4. PROSINCE
10.00 Adventní filmové dívánky
  Pásmo animovaných filmů
Nepřetržitá dopolední projekce krátkých filmů pro 
nejmenší diváky. Vstupné 20 Kč
15.30 Anděl Páně 2
17.30 Anděl Páně 2
20.00 Pohádky pro Emu

PONDĚLÍ 5. PROSINCE
14.00 Pondělní Bijásek- Alvin a Chipmunkové
USA 2015,92 min., český dabing
Režie: Walter Becker
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK!
17.30 Santa je pořád úchyl
20.00 Kameny bolesti  franc. romantický příběh
V  hl. rolích: M. Cotillard, L. Garel aj. Režie: 
Nicole Garcia, 116 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 6. PROSINCE
14.00 Úterní Bijásek- Alvin a Chipmunkové
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK!
17.30 Santa je pořád úchyl
20.00 Vlk z Královských Vinohrad  Art film
Režie: Jan Němec, 68 min., premiéra, mládeži 
přístupný. Vstupné 100 Kč

STŘEDA 7. PROSINCE
17.30 Santa je pořád úchyl
20.00 Kameny bolesti

ČTVRTEK 8. PROSINCE
17.30 Pařba o Vánocích  americká komedie
Vánoční večírek pro klienty se troku vymknul 
z kloubů i kontrole…
V hl. rolích: T.J. Miller, J. Aniston, J. Bateman
Režie: Josh Gordon, Will Speck, české titulky, 
mládeži přístupný, premiéra, vstupné 110 Kč
20.00 Underworld: Krvavé války 
 americký akční – fantasy film
V hl. rolích: K. Beckinsale, T. James, L. Pulver aj.
Režie: Anna Forester, české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč

PÁTEK 9. PROSINCE
17.30 Pařba o vánocích
20.00 Underworld: krvavé války  3D
Vstupné 140 Kč

SOBOTA 10. PROSINCE
15.30 Anděl Páně 2  česká vánoční film. pohádka
17.30 Pařba o vánocích
20.00 Underworld: krvavé války  3D

NEDĚLE 11. PROSINCE
10.00 Adventní filmové dívánky Pásmo filmů
Nepřetržitá dopolední projekce krátkých filmů pro 
nejmenší diváky !!! 
Vstupné 20 Kč
15.30 Anděl Páně 2
17.30 Pařba o vánocích
20.00 Underworld: krvavé války

PONDĚLÍ 12. PROSINCE
17.30 Instalatér z Tuchlovic  čes. smutná kom. 2D
V hl. rolích: J. Kohák, E, Holubová, P. Špalková aj.
Režie: Tomáš Vorel, 85 min., repríza, pro mládež 
do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Marqueritte a Julien franc. romant. film
V hl. rolích: A. Demoustier, J. Elkaïm aj. Režie: 
Valérie Donzelli, 96 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 13. PROSINCE
17.30 Instalatér z Tuchlovic
20.00

STŘEDA 14. PROSINCE
17.30 Instalatér z Tuchlovic
20.00 Marqueritte a Julien

Pro znalce a milovníky ságy Star Wars přinášíme 
premiéru v nejbližší možné chvíli – v první minutě 
data premiéry! Toto představení bude ve formátu 

3D v původním znění s českými titulky!
ČTVRTEK 15. PROSINCE

00.01 Rogue One: Star Wars Story  3D
Noční představení 
V hl. rolích: H. Ford, C. Fisher, M. Hamill, aj.
Režie: J. J. Adams, 136 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 150 Kč
9.00 - 17.00   Výstava Vánoce v lidových 

řemeslech

PÁTEK 16. PROSINCE
17.30 Rogue One: Star Wars Story  3D
Český dabing
20.00 Inkarnace  americký horror
V hl. rolích: C. van Houten, A. Eckhart aj. Režie: 
Brad Peyton, 86 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč

SOBOTA 17. PROSINCE
15.30 Červená želva  anim. koprodukční film
Režie: Michael Dudok de Witt, 80 minut, bez 
komentáře
Mládeži přístupný, vstupné 80 Kč
17.30 Rogue One: Star Wars Story  3D
20.00 Inkarnace

NEDĚLE 18. PROSINCE
10.00 Adventní filmové dívánky 
 Vánoční pásmo filmů
Nepřetržitá dopolední projekce krátkých filmů pro 
nejmenší diváky !!! Vstupné 20 Kč
15.30 Červená želva
17.30 Rogue One: Star Wars Story  3D
20.00 Rogue One: Star Wars Story  3D

PONDĚLÍ 19. PROSINCE
14.00 Pondělní Bijásek- Hugo a jeho velký objev
USA 2011, 121 min., český dabing
Režie: Martin Scorsese
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK!
17.30 Rogue One: Star Wars Story  2D
Vstupné 130 Kč
20.00 Je to jen konec světa kanadsko-franc. film
V  hl. rolích: G. Ulliel, N. Baye, V. Cassel, 
M.Cotillard aj. Režie: Xavier Dolam, 97 
min., české titulky, premiéra, vstupné 110 Kč,  
pro mládež do 12 let nevhodný

ÚTERÝ 20. PROSINCE
14.00 Úterní Bijásek- Hugo a jeho velký objev
USA 2011, 121 min., český dabing
Režie: Martin Scorsese
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK!
17.30 Rogue One: Star Wars Story  2D
20.00 Finále Art film 
 česko-slovenský dokumentární film
Režie: Paľo Korec, Dušan Miko, 70 min., 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč

STŘEDA 21. PROSINCE
17.30 Rogue One: Star Wars Story  2D
20.00 Je to jen konec světa

ČTVRTEK 22. PROSINCE
17.30 Manžel na hodinu  česká komedie
V hl. rolích: B. Polívka, D. Novotný, D. Matásek aj.
Režie: Tomáš Svoboda, 105 min., premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 120 Kč
20.00 Rogue One: Star Wars Story  2D

PÁTEK 23. PROSINCE
15.30 Zpívej  americký animovaný film
Režie: Garth jennings, 110 min., český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 120 Kč
17.30 Manžel na hodinu
20.00 Špinavej kšeft  franc. krimikomedie 
V hl. rolích: R. Duris, M. Blanc aj. Režie: Pascal 
Chaumeil, 100 min. české titulky, premiéra, Pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč

SOBOTA 24. PROSINCE
n e h r a j e m e

NEDĚLE 25. PROSINCE
15.30 Zpívej   3D
Vstupné 140 Kč
17.30 Manžel na hodinu
20.00 Špinavej kšeft

PONDĚLÍ 26. PROSINCE
15.30 Zpívej   3D
17.30 Manžel na hodinu
20.00 Collateral Beauty: Druhá šance am. drama
V hl.rolích W. Smith, K. Winsletaj. Režie: David 
Fraenkel, 97 min., české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 27. PROSINCE
15.30 Zpívej
17.30 Collateral Beauty: Druhá šance
20.00 ADELE koncert z Royal Albert Hall
 Záznam koncertu
Režie: Paul Dugdalee, cca 100 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 120 Kč

STŘEDA 28. PROSINCE
17.30 Manžel na hodinu
20.00 Collateral Beauty: Druhá šance

ČTVRTEK 29. PROSINCE
17.30 Assassin ś Creed  americké akční sci-fi
V hl. roli: M. Fassbender, M. Cotillard, J. Irons,
Režie: Justin Kurzel 104 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12. Vstupné 120 Kč
20.00 Assassin ś Creed

PÁTEK 30. PROSINCE
17.30 Assassin ś Creed   3D
20.00 Assassin ś Creed   3D

SOBOTA 31. PROSINCE
n e h r a j e m e

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

Kultura

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!
 Ivan Čech, kino METRO 70, tel: 582 329 640

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

SOBOTA 3. PROSINCE
8.30 Hvězda betlémská
Vstup volný  pásmo pohádek
10.00 Konečně doma 
 americký animovaný film
Režie: Tim Johnson, 92 min., český 
dabing, repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 20 Kč

STŘEDA 7. PROSINCE
14.00 Bio Senior – Deník komorné 
 francouzsko - belgické drama
„Podváděj a pracuj.“ Již třetí filmové 
zpravování stejnojmenného románu 
O. Mirbeaua.
V hl.rolích L. Seydoux, V. Lindon, 
C. Mollet, V. Lacoste, P. dÁssumcao, 
H. Pierre. Režie: Benoit Jacquot, 96 
min., české titulky, repríza, mládeži 
do 15 let nepřístupný, vstupné 35 Kč

SOBOTA 10. PROSINCE
8.30 Pohádky pod sněhem
Vstup volný  pásmo pohádek
10.00 Alvin a Chipmunkové
  americký animovaný film
Režie: Walter Becker, 92 min., český 
dabing, repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 20 Kč

SOBOTA 17. PROSINCE
8.30 Veselé vánoce aneb…
Vstup volný  pásmo pohádek
10.00 Angry Birds ve filmu 
 americký animovaný film
Jsou zde …!
Režie: Clay Kaytis, Fergal Reilly, 98 
min., český dabing,repríza, mládeži 
přístupný, vstupné 20 Kč
15.15  Captain America  

– Občanská válka
Americký akční dobrodružný film
Dlouho očekávaný film studia 
Marvel !
V  hl.rolích: E. Ch. Evans, R. 
Downey Jr, S. Johansson, S. Stan, 
A. Mackie aj. Režie: Anthony a Joe 
Russo, 148 min., český dabing, 
repríza, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 20 Kč

Rogue One: 
Star Wars 

Story

Nenechte si ujít:

Kino METRO 70
Premiéra ve čtvrtek 

15. prosince v 00.01 hod.

Pro znalce a milovníky ságy Star Wars 
přinášíme premiéru v nejbližší možné 
chvíli – v první minutě data premiéry!
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Váš servisní partner.

Rosteme s Vámi. Díky!

www.pvauto.cz     PV AUTO Prostějov s.r.o.     Brněnská 108 - Prostějov
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INZERCE

Základní umělecká 
škola Vladimíra Ambrose 
Prostějov, Kravařova 14
 PROSINEC 2016

VÝTVARNÝ OBOR

Galerie Linka, Kravařova 14 
Prosinec 2016 – Výstava Betlé-
my – výběr prací žáků výtvarného 
oboru ZUŠ Vladimíra Ambrose 
Prostějov.

HUDEBNÍ OBOR

Vánoční besídky žáků v 17.00 hod. 
sál ZUŠ, Kravařova 14
6.,7.,8.,9.,12.,13.,15. a 20. 12. 2016

Vánoční koncert  
starších žáků

14. 12. 2016 v 17.00 hod. sál ZUŠ, 
Kravařova 14

TANEČNÍ OBOR
Vánoční besídky v 17.00 hod. sál 
zámku Pernštýnské nám. 8
7.,12., a 13. 12. 2016

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ  
OBOR

Vánoční besídky v  16.00 a  17.30 
hod. sál zámku Pernštýnské nám. 8
14. 12. 2016
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Informace

INZERCE

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

kromá pohřební služba působí 
od roku 1993 v  Mlýnské ulici 
v Prostějově. Za dobu svého půso-
bení v našem městě se snaží plnit 
přání pozůstalých, ale i zákazní-
ků, kteří docházejí do firemního 
obchodu. 

„Ve vlastní vazárně zhotovuje-
me věnce, kytice a žardinky k po-
hřbům. Uvážeme kytice k různým 
jiným příležitostem. V  obchodě 
prodáváme pohřební zboží, rů-
žence, svíce, hřbitovní lampy, vázy, 

ozdobné urny, křestní roušky, sví-
ce a také umělé a řezané květiny,“ 
jmenuje hlavní atributy z bohatého 
sortimentu zboží a služeb Dagmar 
Václavková, spolumajitelka fir-
my 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 smu-
tečních síních a kostelech nejen 
například na Městském hřbi-

tově v  Prostějově, v  Plumlově, 
ale také po celé České republi-
ce. V Mlýnské ulici již sedmým 
rokem provádíme poslední roz-
loučení ve vlastní malé smuteční 
síni v  úzkém rodinném kruhu 
pozůstalých. K obřadům zajistí-
me vše potřebné – řečníka, kně-
ze, hudbu, kopání a  následnou 
úpravu hrobu, fotografa i  auto-
bus pro smuteční hosty. Květiny 
k  obřadům si zákazník vybírá 
přímo na místě,“ popisuje Dag-
mar Václavková. 

Firma Václavková a  spol. Sou-
kromá pohřební služba působí také 
v Kralicích na Hané, kde má provo-
zovnu a obchod. Také zde prodává 
pohřební zboží a zhotovuje kytice 
k různým příležitostem. 

Tato prostějovská tradiční sou-
kromá pohřební služba disponuje 
vysoce odborným personálem. 
„Naši pracovníci pravidelně pro-
cházejí různým školením, kde 
získají certifikát, například i na ko-
pání hrobů. Firma má proškolené 
pracovníky na hygienické zaopat-
ření lidských pozůstatků a následně 
jejich úpravy. Na přání pozůstalých 
upravíme zesnulé podle fotografie, 
v  těchto případech jde především 
o úpravy účesu, líčení a podobně,“ 
potvrzuje Dagmar Václavková, 
spolumajitelka firmy Václavková 
a spol. Soukromá pohřební služba 
v Mlýnské ulici v Prostějově.

Znak kvality. Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václav-
ková a spol. Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Pros-
tějově se může pyšnit oceněním kvality služeb.

Obřady v Mlýnské. Výraznou výhodou, která je mezi pozůstalý-
mi velmi vyhledávána, je vlastní smuteční síň pro obřady 
v úzkém rodinném kruhu. 

DOPORUČUJEME VŠEM POZŮSTALÝM :
•	 Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu 

bezprostředně po úmrtí blízké osoby!
•	 Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se 

zesnulým postará, až po poradě s blízkými nebo na doporu-
čení důvěryhodného člověka!

•	 Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny 
požadavky, které na poslední rozloučení máte! 

•	 Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i  její 
cenu!

•	 Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to 
včetně kalkulace všech nákladů objednaných pohřebních 
služeb! 

•	 Vyplatí se pověřit někoho z  příbuzenstva kontrolou, zda 
byly objednané služby v plném rozsahu poskytnuty!

•	 Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek, 
které byly v rámci objednané služby skutečně poskytnuty! 

•	 Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním 
reklamace! 
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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, Huso-
vo nám. 67, Prostějov  

Začíná zima a do Stanice pro 
handicapované živočichy v Něm-
čicích nad Hanou každým dnem 
přibývají ježci, kteří by vzhledem 
ke své hmotnosti a velikosti zimu 
ve volné přírodě nepřežili. Po-
kud ani vám není lhostejný osud 
ježků a rádi byste stanici s  ježky 
vypomohli, doneste ježkům na-
dílku. Tu můžete předat každé 
úterý a čtvrtek od 13 do 16 hod. 
do Ekocentra Iris v  Prostějově, 
a to až do 15. prosince. O předání 
do stanice se postaráme.

Vhodná nadílka: kočičí ma-
sová konzerva či granule. 

akce pro veřejnost   
Hloučela plná života 
– závěrečné setkání účastníků 
projektu 

KDY: pátek 2. prosince od 
18:00 do 19:30
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Setkání všech, kdo se během 
roku zapojili do projektu Hlou-
čela plná života, v  Kovárně 
Ekocentra Iris. Promítneme si 
fotografie z  celoroční činnosti, 
vyhodnotíme provedené zásahy 
a akce pro veřejnost, naplánuje-
me péči o  Hloučelu v  násled-
ném období.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 5. prosince od 
16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Po-
platek 100 Kč za osobu na 2 pra-
covní hodiny. 

akce pro veřejnost
Předvánoční zastavení v  sadu 
na Kosíři

KDY: neděle 11. prosince od 
9:30 do 12:00
KDE: ovocný sad Oulehle na 
Velkém Kosíři

Nedělní Mikulášský výstup na 
Kosíř, který pořádá Klub čes-
kých turistů Smržice, doplníme 
krátkým zastavením u ovocného 
sadu Oulehle. Tentokrát budeme 
pomáhat živočichům, kteří síd-
lí v sadu i v okolních lesích. Na 
okraji sadu ozdobíme vánoční 
stromek různými laskominami 
pro ptactvo, zajíce, srnky a další 
živočichy. Materiál na výrobu 
ozdob si buď přineste s  sebou, 
anebo můžete využít  našich 
surovin. Při výrobě jedlých oz-
dob se můžete zahřát u ohýnku 
a ochutnat horký čaj. 

vycházka pro veřejnost
Vánoční stromek pro zvířátka 
na Hloučele
KDY: sobota 17. prosince od 
10:00 do 11:30

KDE: biokoridor Hloučela, 
sraz v 10:00 U Abrahámka
Předvánoční vycházka bio-
koridorem Hloučela je urče-
na rodinám s dětmi i dalším 
zájemcům. Cestou od Abra-
hámka se na několika mís-
tech zastavíme a  připravíme 
nadílku pro různé druhy 
živočichů obývajících Hlou-
čelu. 

Vezměte s sebou různé dobroty 
pro zvířátka (jablka, mrkev, oře-
chy, kukuřici, slunečnici, klasy 
prosa apod.). Mohou to být 
i  předem vyrobené pochout-
ky, které se zavěsí na vánoční 
stromek (lojové koule, řetězy 
z bobulí, šišky obalené ve směsi 
tuku a semínek atd.).

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 19. prosince od 
16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Po-
platek 100 Kč za osobu na 2 pra-
covní hodiny.

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, 

Olomoucký kraj, NET4GAS, 
T-mobile, 

MŽP v rámci projektů „Po-
znáváme přírodu za humny“ 

a „Hloučela plná života“.

Český svaz ochránců přírody  Ekocentrum Iris
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INZERCE

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

Vánoèní koncert
dne 11. prosince 2016 v 18 hodin
do modlitebny ČCE, Kollárova 6.

Na koncertu zazní skladby A. Vivaldiho,
J. J. Ryby a dalších, v podání smíš. sboru

EXAUDI a jeho sólistů za doprovodu komorního souboru.

Zveme vás na 

VÁNOČNÍ 
KONCERT 
Pěveckých 

sborů Orlice 
a Vlastimily.

Koncert se koná  
26. prosince  2016 v 16:00 

hodin v Husově sboru  
v Prostějově.

Vstupné dobrovolné
Srdečně zvou pořadatelé.

Koncert se koná 
za finanční podpory 
statutárního města 

Prostějova

Zveme na Mikulášskou nadílku 
dne  4. 12. 2016 po mši svaté, která bude v 9 hodin
v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici. 

Navštíví nás svatý Mikuláš s andělským doprovodem.  
Všichni jsou srdečně zváni.

Pozor před kostelem se může vyskytnout i čert, 
takže přijďte jen s dobrou vůlí.

 
Setkání se svatým Mikulášem proběhne i  v  kostele  

sv. Petra a Pavla 4. 12. 2016 po ranní mši svaté v 9 hodin. 
Širokou veřejnost za obě farnosti zve Zuzana Bartošová                  

..* v neděli 13.12. v 16.00 hod. se v kostele sv. Cyrila a Meto-
děje uskuteční adventní koncert smíšeného komorního sboru 
ATENEO Univerzity Palackého v Olomouci

* v  úterý 15.12. v  17.30 hod. zazpívá v  Paxu u  kostela sv. 
Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici v Prostějově pěvecký sbor 
Proměny, jako host vystoupí Dívčí pěvecký sbor GJB a SPgŠ 
Přerov

* Pěvecký sbor Nota Bene Prostějov zve všechny milovníky 
sborového zpívání na svůj Vánoční koncert, který se koná dne 
17.12. v 18.00 hod. v Paxu     

* v  sobotu 19.12. v  17.00 hod. během slavnostní mše sv. 
v kostele sv. Jana Nepomuckého (u milosrdných bratří) oslaví-
me ukončení restaurování tohoto kostela. Přijede i otec arcibis-
kup. Prosíme přijďte.                                     .

* 27.12. v 18.oo hod. zazní v kostele sv. Jana Nepomuckého 
(u Milosrdných bratří) slavnostní varhanní koncert Ondřeje 
Muchy a hostů k výročí 10 let od založení tradice pořádání vá-
nočních koncertů.                            

Pozvánka Křesťanské maňáskové divadlo „Za jeden provaz“
 srdečně zve malé i velké na představení:

Hraje se v neděli 11.12. 2016 v 16:00 hod.
v prostorách Církve bratrské, Šárka 10a (za školkou), Prostějov

Vstupné dobrovolné
Za Křesťanské maňáskové divadlo Radek Holásek
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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

Josef Čapek 
„Nejdříve musí býti obrazu plné srdce, 
aby ho pak mohly býti plné oči“
od 2. prosince 2016 do 29. ledna 2017

Výstava obrazů Josefa Čapka, která se koná v hlavní budově 
Muzea a galerie v Prostějově pod názvem „Nejdříve musí býti 
obrazu plné srdce, aby ho pak mohly býti plné oči“, je dalším 
z každoročních prostějovských exkluzivních projektů, které 
představují mimořádné osobnosti českého výtvarného umění. 
V Prostějově se představí exkluzivní kolekce děl, zapůjčených z mnoha 
veřejných sbírek muzeí a galerií České republiky, velmi po- četně však 
budou zastoupena i díla ze soukromých sbírek. Návštěvníci si budou 
moci prohlédnout více než 70 děl tohoto vynikajícího a všestranného 
umělce, která představí průřez jeho malířskou tvorbou od formování 
malířského výrazu před 1. světovou válkou s vlivy a podněty 
fauvismu, expresionismu a především kubismu. Zastoupená bude 
i tvorba poznamenaná sociálními akcenty, krajinné motivy či torza 
obrazových cyklů z let 1938-39, která jsou závěrem malířova díla. 
Výstava obrazů Josefa Čapka, doprovázená katalogem, je pro 
všechny milovníky výtvarného umění příslibem nevšedního a zcela 
výjimečného zážitku. Nenechte si tuto mimořádnou a v Prostějově 
premiérovou příležitost ujít!

Vzpomínka na Miriam Marčišinovou 
Vernisáž ve čtvrtek 8. prosince 2016 
v 17 hodin. 
od 9. prosince 2016 do 29. ledna 2017
Miriam Marčišinová byla krásná mladá 
talentovaná umělkyně, která zemřela v srpnu 
2016, ve věku nedožitých 25 let. Pocházela 
z blízké obce Pěnčín, celý svůj krátký život 
zasvětila fotografování zvířat, portrétů a všeho 
krásného na tomto světě. Pojďme zavzpomínat 
na fotografickou tvorbu této křehké dívky, 
která statečně bojovala se zákeřnou chorobou…

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

Miloš Karásek – Pozdní světlo (obrazy a sochy) 
do 11. prosince 2016
Výstava pozdní světlo je první veřejnou prezentací stejnojmenného 
projektu, který Miloš Karásek od roku 2015 realizoval v nestátním 
zdravotnickém zařízení ADP - Sanco v Prostějově. Nyní je tento pro-

jekt představen i široké veřejnosti v prostorách galerie Špalíček. Pre-
zentované obrazy jsou z cyklu Kvantová malba, ve kterém autor pou-
žívá otevřenou barevnost jako energetický nástroj v transpersonální 
komunikaci. Výrazové prostředky jsou účelově omezeny na aske-
tickou abstrakci, která umožňuje připravenému divákovi nerušené 
napojení na energetický potenciál díla. Naopak figurativní bronzové 
plastiky, převážně z dřívějšího autorova období, mají příběhovou 
stavbu, založenou na vložených emocích výtvarníka. Zobrazují sta-
ré lidi, lépe řečeno jejich duše, v momentech vnitřního zastavení a 
osobní retrospektivy. Pokud se dá v případě sochy mluvit o katego-
rii ticha, tak v tvorbě Miloše Karáska představuje základní stavební 
materiál.

Umění trpělivých lahví
Vernisáž 15. prosince 2016 v 17 hodin.
od 16. prosince 2016 do 19. února 2017
Výstava ze soukromé sbírky pana Leopolda Heneše z Třebenic, 
který se vkládání a stavění nejrůznějších předmětů v lahvích 
věnuje více než 40 let. Pan Heneš tuto u nás poměrně 
málo známou disciplínu dovedl ještě dále – celé budovy, 
několikaposchoďové dorty a hlavolamy vkládá i do žárovek. 
Tajemství tohoto u nás málo známého, avšak historicky více než 300 
let starého umění, je výsledkem nápaditosti, ctižádostivosti, 
zručnosti, vytrvalosti a neutuchající snahy se nevzdat. Umělecký 
talent pak podtrhuje krásu této komplexní pracovitosti.

Betlémy, jaké (prostějovský) svět neviděl
Vernisáž 15. prosince 
2016 v 17 hodin.
od 16. prosince 2016 
do 8. ledna 2017
Podlehněte kouzlu historických 
betlémů, tentokrát z českého 
Slezska, oblasti s bohatou 
betlémářskou tradicí, a přijďte 
pookřát v atmosféře tradičních 
českých Vánoc.

Buď připraven! aneb Skautské století v Prostějově
Výstava ke 100. výročí založení první skautské 
družiny v Prostějově, vedené Jiřím Wolkerem, se 
koná v prostorách Galerie Špalíček. Představí to 
nejdůležitější z historie prostějovského skautského 
hnutí a seznámí veřejnost s mnoha zajímavostmi ze 
skautského života.

Nenechte si ujít!

Vánoční tvořivá dílna IV. 
nejen pro maminky s dětmi
Kdy: v sobotu 17. prosince 2016 od 9.30 do 12 hodin 
Kde: výstavní sály ve Špalíčku – Uprkova 18

Děti si vyrobí jednoduchý vánoční dárek a maminky si pod vedením 
floristky Magdaleny Kořínkové zhotoví adventní věnec, vánoční sví- 
cen či jinou sváteční dekoraci do košíku, misky nebo květináče.

Je nutné se přihlásit na email jhanusova@muzeumpv.cz nebo 
na tel. číslo 605 477 147, poté Vám budou zaslány podrobnější 
informace.

www.muzeumpv.cz
www.facebook.com/muzeumagalerievprostejove

https://twitter.com/muzgalPv
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

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

PŘEDNÁŠKA

PŘÍBěh fIrMy SpaceX – Ing. Tomáš Přibyl
8. 12. (čtvrtek) v 18:00 hodin

Letos je to deset let, co se firma SpaceX pokusila vypustit svoji první 
kosmickou raketu - nyní pravidelně létá na ISS, vyvíjí novou piloto-
vanou loď, vrátila už několik použitých prvních stupňů raket zpět na 
zemi, chystá vlastní výsadkovou sondu na Mars...

Přednáší ing. Tomáš Přibyl (*1975), Brno – publicista a konzultant 
v oblasti kosmonautiky a informační bezpečnosti. Autor řady publi-
kací vydaných u nás i v zahraničí. Spolupracuje s řadou kosmických 
středisek a muzejních institucí celého světa. Sběratel podpisů kos-
monautů. 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.

PrAVIDELNÁ ASTroNoMIcKÁ PozoroVÁNÍ 
Pro VEŘEJNoST

Pozorování Slunce v pracovní pondělí, čtvrtek (mimo 29. 12.) a pá-
tek (mimo 30. 12.) od 14:00 do 15:00 hodin.

Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek 
(mimo 29. 12.) a pátek (mimo 30. 12.) od 18:30 do 19:30 hodin. Dále 
v pracovní středy (mimo 28. 12.) od 17:30 do 18:30 hodin.

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 10. 12. a neděle 11. 12.
Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu a zú-
častnit 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 ho-
din. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři 
a invalidé 10 Kč.

V neděli 11. 12. v 15:00 hodin soutěž pro děti z cyklu 
soutěží „KoSMoNAUTIKA“- rAKEToPLÁNy. 
Soutěži bude předcházet povídání o raketoplánech minulých i sou-

časných. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři 
a invalidé 10 Kč.

PohÁDKoVÁ STŘEDA Pro DěTI
JAK MArTIN S LENKoU ŠLI 
hLEDAT VÁNoČNÍ hVězDU 
(MIMO 28. 12.)

Pohádku uvádíme každou prosincovou 
(mimo 28. 12.) středu v 15:30 hodin. Neposedné děti rozbily vánoč-
ní ozdobu, hvězdu na vršek vánočního stromečku. Nyní potřebují 
novou hvězdu na stromeček. Půjde s nimi některá z oblohy?  Vstup-
né dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

VýSTAVy

- POKLADy Z HLUBIN VESMÍRU (výstava astrofotografií ing. 
Evžena Brunnera)

- 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.

ASTroNoMIcKÉ KLUBy
XXV. roČNÍK KLUBU hVězDÁrNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti se schází ve středu (mimo 28. 12.), od 16:30 
hodin. Obsahem prosincových setkání bude seznámení se zimní ob-
lohou. Za vhodných podmínek doplněno pozorováním oblohy. Polo-
letní poplatek 150 Kč. 

XLVI. roČNÍK KLUBU GEMINI
Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání základů 
astronomie a astronomická pozorování. Astronomický klub GEMI-
NI je rozdělen na dvě části. Klub GEMINI I je určen pro kohokoliv 
ve věku od 10 let. Termíny schůzek GEMINI I jsou každý pracovní 
čtvrtek v 16:30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 300 
Kč. Klub GEMINI II je koncipován jako pokračovací kurz GEMINI I a 
je určen pro pokročilejší a vážné zájemce o astronomii. Schůzky se 
konají každé pracovní pondělí od 16:30 hodin. Jednorázový poplatek 
na školní rok činí 400 Kč. Podrobné informace lze získat na telefonu 
724 013 039.

Změna programu vyhrazena.
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DIVADLO POINT 
při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov

12. SEZÓNA, PROSINEC 2016 
Úterý 6. prosince v 19 hodin

TESTOSTERON 
(Andrzej Saramonowicz) 
překlad: Tomáš Svoboda

 „To znamená, že ony s náma vyjebávají 
za to, že se špatně chováme,… my to vůbec 
nemůžeme ovlivnit, protože nám to poroučí 
nějakej zasranej hormón …a nakonec, když 
ony dostanou trochu toho testosteronu... tak 
se chovají stejně jak my?“

Sedm chlapů, sedm povah, sedm ná-
tur, sedm rozdílných hladin testostero-
nu. Avšak jeden stejný cíl. Stejná radost 
a stejná bolest. Muži o ženách a také sami 
o sobě v drsné komedii, která si ani na sva-
tební hostině nebere servítky.

Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, 
Jakub Krejčí, Lukáš Kameníček, Jan Špry-
nar a Miroslav Ondra nebo David Kolba

Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Středa 7. prosince v 19 hodin  
– Aula Gymnázia J. Wolkera
ZAPÁLENI PRO PLUMLOV

Benefiční módní show na podporu 
zámku Plumlov. 

Účinkují členové Divadla Point, stu-
denti a absolventi SŠDaM a hosté.

Své modely představí módní návrháři 
Martin Čapek, Petr Kalouda a  Yvona 
Leitner.

Pořádají Střední škola designu a módy 
Prostějov a  Gymnázium Jiřího Wolkera 
Prostějov ve spolupráci se SOŠ Prostějov. 

Pod záštitou primátorky Statutárního 
města Prostějova RNDr. Aleny Raškové.

Pátek 9. prosince v 19 hodin
MATURANTI (Matěj Randár)

"Neser mě, pokud sis nevšimla, tak 
dneska maturuju!" 

Hořká komedie o maturantech, pro které 
je zkouška dospělosti ten nejmenší problém.

Hrají: A. Mlčochová, J. Minářová/M. 
Švestková, H. Handlová, L. Grulichová, F. 
Jirák, A. Kostelková

Režie: J. Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Pondělí 12. 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 klu-
ka, 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 Dob-
rovolná, Martin Osladil, Lukáš Kame-
níček/David Krchňavý, Monika Nevrlá/
Martina Smékalová/Amélie S. Kostelko-
vá, Micheala Zbudilová/Denisa Kopec-
ká a Jiří Krátký

Režie: Aleš Procházka

Úterý 13. prosince v 19 hodin
TESTOSTERON 

(Andrzej Saramonowicz) 
překlad: Tomáš Svoboda
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Kultura

Citovky a řachandy připomenou skladatele Jiřího Bulise
Legendárního hudebního skladatele 

Jiřího Bulise připomene Městské divadlo 
v  Prostějově v  sobotu 17. prosince v  19 
hodin scénickým písňovým koncertem 
v nastudování studentů Ateliéru muziká-
lového herectví brněnské JAMU.

„Muzikálové představení Hodinku na Štěd-
rý den uvádíme v předvánočním čase, abychom 
diváky na chvíli odlákali od shonu a umožnili 
jim příjemné a tak trochu nostalgické zastavení,“ 
uvedla ředitelka Městského divadla v Prostějo-
vě Jana Maršálková a poznamenala: „Bulisovy 
písně prostějovské publikum důvěrně zná. Kon-
cem 70. let byl Jiří Bulis dvorním skladatelem 
HaDivadla, které tehdy působilo v Prostějově.“ 

Bulis psal scénickou hudbu také pro diva-
dlo Husa na provázku k inscenacím kultovní 
éry Bolka Polívky, k filmům Věry Chytilové, 
Juraje Jakubiska, spolupracoval s  divadly 
v zahraničí. V průběhu let zpívali jeho písně 
kromě herců HaDivadla také Hana Hege-
rová, Marta Kubišová, Iva Bittová, Jiří Pa-
vlica, Slávek Janoušek či Jaromír Nohavica. 
Úchvatné jsou však i  písně, které svérázně 
nazpíval sám autor, který dělil svou tvorbu 
na „citovky“ a „řachandy“.

Život a tvorbu Jiřího Bulise v květnu 1993 
předčasně ukončila tragická autonehoda na 
dálnici mezi Prostějovem a Olomoucí. Bylo 
mu šestačtyřicet let. 

„S  Prostějovem spojují tohoto jedineč-
ného skladatele doslova osudové nitky. Psal 
nádhernou hudbu pro HaDivadlo, oženil se 
tady, na zdejším hřbitově je jeho hrob,“ po-
znamenala ředitelka divadla.

"Byl to volný, nezařaditelný umělec, ne-
závislý na nikom a  na ničem. Kromě své 
duše. Tu nám dal ve své hudbě celou," napsal 
o  skladateli známý hudební publicista Jiří 
Černý. 

Za nejnovějším nastudováním Bulisových 
písní stojí i  prostějovský rodák  - pedagog 
Ateliéru muzikálového herectví brněnské 
JAMU Miroslav Ondra.   -eze-
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Promítej i ty! je projekt, kte-
rý umožňuje, aby se kvalitní 
dokumentární filmy promí-
tané v  rámci festivalu filmů 
o  lidských právech Jeden svět 
dostaly i  k  dalším divákům 
v  celém Česku. Jeden z  těch-  celém Česku. Jeden z  těch-celém Česku. Jeden z  těch-  těch-těch-
to filmů, nazvaný Aminin 
portrét, můžete ve středu 7. 
prosince zhlédnout v  pros-  pros-pros-
tějovské knihovně. Amina, 

atraktivní dívka syrsko-ame-
rického původu, začala na po-
čátku arabského jara psát blog, 
který reflektoval aktuální dění 
v Sýrii. Už jeho samotný název 
„Lesba v  Damašku“ upoutal 
pozornost a  odkaz na jeden 
z Amininých prvních příspěv-
ků v amerických novinách za-
jistil blogu slušnou čtenářskou 
základnu. To, co se na počátku 

jeví jako příběh o osobní od-
vaze lesbické aktivistky, změní 
se kvůli několika nečekaným 
zvratům v originální přípěvek 
do debaty o síle sociálních sítí, 
které jsou schopné manipulo-
vat vztahy mezi lidmi a  jejich 
identitami. Pokud nestihnete 
začátek projekce v  16 hodin, 
nenechte si ujít opakování 
v 18 hodin.

Borneo je třetím největším 
ostrovem světa a jeho plocha je 
rozdělena mezi tři státy – Ma-
lajsii, Brunej a  Indonésii. Ost-
rov, který ještě před sto lety po-
krýval tropický deštný prales, 
ve kterém volně žili oranguta-
ni, trpasličí nosorožci a  sloni, 
neměl dobrou pověst. Cizinci, 
kteří u jeho břehů zakotvili, se 
museli mít na pozoru nejen 
před jedovatými hady, pijavi-
cemi, hmyzem a  tropickými 
nemocemi, ale i  před obáva-
nými lovci lebek, kteří prales 
obývali. Těmto časům ale již 
odzvonilo. Deštný prales ustu-
puje ekonomickým zájmům 
a  na jeho místě rostou lány 
palem olejných. S  pralesem 
mizí i vzácné rostlinné a živo-
čišné druhy a „lovci lebek“ již 
dávno nemají na verandě za-
věšené lidské lebky. I přesto je 
Borneo vyhledávaným cílem 
mezi cestovateli, kteří touží po 

troše dobrodružství. Kateřina 
Francová strávila na Borneu 
šest týdnů a  odvezla si odtud 

spoustu zážitků. Nenechte si 
ujít její vyprávění v pondělí 19. 
prosince v 17 hodin. 

Promítej i ty: Aminin portrét

Napříè malajským Borneem

Přemýšlíte o tom, jaká drob-
nost by ještě udělala o  Váno-
cích radost vašim blízkým? Při-
jďte se inspirovat do knihovny. 
Možná by to mohl být dárkový 
poukaz na čtenářský průkaz. 
Koupit ho můžete od začát-
ku prosince v  oddělení pro 

dospělé čtenáře za 70,- nebo 
100,- Kč. Jeho majitel pak získá 
zdarma registraci do knihovny 
na jeden rok. Nebo navštivte 
naši vánoční tvořivou dílnu. 
V  pátek 16. prosince, kdyko-
li od 10 do 16 hod., si budete 
moci vlastnoručně vyrobit zá-

ložku, placku nebo dárkovou 
tašku. Zastavte se na chvilku 
v  předvánočním shonu, přijď-
te ochutnat čaj, kávu, vánoční 
cukroví a vyrobte si něco hez-
kého pod stromeček. Tato akce 
se koná s  podporou projektu 
Zdravé město Prostějov.

Vánoèní dárky z knihovny 

Ilustrační foto: wikimedia commons
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Je tu prosinec, a tak se členo-
vé Spolku prostějovských 
fotografů ohlížejí za uply-
nulým rokem, bilan-
cují svoji fotografickou 
činnost a  rozhodli se 
svoje nové fotografic-
ké úlovky opět po roce 
předvést návštěvníkům 
výstavy.

Společná výstava je mo-
zaikou různých fotografických 
žánrů, kterými se jednotliví členové 
zabývají – od krajinářské fotografie přes 
architekturu, art, portrét, akt až k cesto-
vatelským reportážním snímkům.

Nemůžeme zapomenout na naše 
kamarády, se kterými jsme proži-

li mnoho hezkých chvil, kteří 
nám stále velice chybí a  ni-

kdy se již mezi nás bohužel 
nevrátí ...

Výstava je proto vě-
nována památce Luďka 
Mařáka – dobrého par-
ťáka, fotografa, tuláka po 

horách i přírodě a Jarmily 
Pospíšilové – novinářky 

a fotografky, dobré duši naše-
ho Spolku. 

Vernisáž výstavy proběhne 14. pro-
since 2016 v 16 hodin ve výstavním sále 
Regionálního informačního centra v pro-
stějovském zámku. Výstava je volně pří-
stupná a potrvá do 20. ledna 2017. Jste 
srdečně zváni. 

VI. MEMORIÁL LUĎKA MAŘÁKA

Co oèi nevidí – výstava v DUZE
První samostatná výstava nezávislých mladých studentů, zajímajících se převáž-

ně o fotografii, design, kresbu a malbu. Jak už název výstavy může napovědět, velká 
většina prací pochází z volného času studentů, ale jsou zde i práce ze školních lavic.

Vernisáž ve čtvrtek 8. prosince 2016 v 17 hodin.
Výstava otevřena do 31. prosince 2016

po - čt 9 - 12 a 13 - 15 a pá 9 – 12
a při večerních a víkendových akcích.

Magistrát města Prostějova
Odbor školství, kultury a sportu,

oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb,
Školní 4, Prostějov a Klub historický a státovědný v Prostějově

Pozvání do galerie Cyril
Galerie Cyril ve věži kostela sv. Cyrila 

a sv. Metoděje na Brněnské ulici Vás zve 
na výstavu tří mladých umělkyň – Dany 
Balážové, Marie Štindlové a Markéty 
Filipové. Výstava nese jméno VĚŽ, ve 
které vzniká svět vyprávění a představ, 
jež se plynule vyvíjí a  pulzuje, tak jak 
jsou naše myšlenky navzájem konfron-
továny. Výstava trvá od listopadu 2016 

do 15. února 2017. informace můžete 
získat na www.GalerieCyril.cz.

 Pro veřejnost otevřeno každou ne-
děli od 10 do 11 hodin nebo dle do-
mluvy na čísle 728341231 David Bar-
toš. Touto cestou děkujeme za finanční 
podporu statutárnímu městu Prostějo-
vu a římskokatolické farnosti Povýšení 
sv. Kříže.  Těšíme se na Vás! -zb-  

Do finále jdou taneční kurzy, 
které pořádá pro středoškoláky 
město Prostějov.

Právě dnes se koná jeden 
z posledních věnečků tanečních 
kurzů organizovaných městem, 
poslední z  nich se uskuteční 
v neděli 20. listopadu.

„Jsou to věnečky tanečních 
kurzů pro začátečníky, které po-
řádá statutární město Prostějov. 
Kurzů proběhlo letos celkem de-
set, každý měl deset lekcí a zmí-
něný závěrečný věneček. V prů-
měru se tanečním dovednostem 
naučilo v  každém jednotlivém 
běhu čtyřicet mladíků a  slečen. 
Všichni účastníci včetně rodičů 
jsou nadšeni kvalitou těchto ta-
nečních, což nás moc těší. I pro-
to chceme v  následujícím škol-
ním roce kurzy nabízet dalším 
adeptům,“ uvedla náměstkyně 
primátorky Ivana Hemerková.

Taneèní i letos úspěšné!
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Výstava fotografií v Restauraci 
Atrium v Prostějově

Jedná se o fotografie ze srbské jeskyně Stopiča pečina, kde se vytvoři-
la soustava travertinových kádí, zajímavě nasvětlených. Jedna z těchto 
fotografií získala čestné uznání ve fotografické soutěži Voda kolem nás.

 Srdečně zve Josef Franc

  Výklad karet
  Výuka tarotu
  Reiki terapie
  Léčebné  

meditace
  Iniciace reiki

Prostějov

777 675 891

16
09

26
33

13
2

INZERCE

16
11

29
33

38
5

16
11

29
33

38
7
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JEHLIČNANY  JAKO  SOUČÁST  BOTANICKÉ  ZAHRADY
Příroda se chystá k  dlouhé-

mu zimnímu spánku a nádher-
nými barvami oslavila konec 
sezóny. Tisíce a  tisíce krásně 
zbarvených lístků zaplavily zem 
a právě nyní vyniknou jehlična-
ny, na které v létě, pro okouzlu-
jící barvy a tvary květů trvalek, 
často zapomínáme. I  když ně-
které drobné kvítky stále boju-
jí s  nastávající zimou, jsou to 
právě jehličnany, které se téměř 
nemění, a jejich krásu můžeme 
obdivovat po celý rok.

V  Botanické zahradě Petra 
Albrechta najdeme spoustu růz-
ných jehličnatých stromů či keřů. 
Mezi nejvzácnější určitě patří 
pajehličník přeslenitý, který vítá 
návštěvníky hned u  vchodu, na 
pravé straně zahrady. Tato živoucí 
fosílie,známá z  období před 200 
miliony lety, pochází z horských 
oblastí Japonska. Do Evropy byl 
pajehličník dovezen v roce 1861. 
V roce 1960 byl vysazený v ZOO 
Zlín-Lešná a  jedná se o  největ-
ší exemplář, s  výškou 10 metrů, 
v  naší republice. Tento pomalu 
rostoucí strom je stálezelený, 
měkké nepravé jehlice - fylokla-
dia jsou uspořádány v přeslenech 
deštníkovitého tvaru. Dříve se 
jeho elastického a vodě odolného 
dřeva využívalo v  Japonsku pro 
stavbu lodí a lisoval se z něho olej 
vhodný pro výrobu barev a laků. 
Další živoucí fosilií v  zahradě je 
metasekvoje tisovcovitá, která 
patří mezi opadavé jehličnany. 
Byla objevena v Číně kolem roku 
1943, první semena se do Evropy 
dostala v roce 1948 a z nich také 
pochází nejstarší jedinec u  nás, 
který roste v Průhonicích. Podle 
bažinatých oblastí, které v domo-
vině obývá, se jí také říká vodní 
jedle. Další, řadící se mezi jehlič-
nany, je jinan dvoulaločný. Je to 

také jeden z  nejstarších existují-
cích rostlinných druhů na Zemi. 
Rostl asi před 270 – 300 miliony 
let na celé severní polokouli. 
Z Ameriky vymizel před 7 mili-
ony, z Evropy před 3miliony lety. 
Zůstal zachován pouze na malém 
území jihovýchodní Číny. Čínští 
mniši ho v  10 století vysazovali 
v  klášterních zahradách. V  roce 
1691 ho v  Nagasaki objevil ně-
mecký botanik a lékař Engelbert 
Kaempfer. O  několik let později 
dovezl jeho semena do Evropy, 
i když z Japonska bylo zakázáno 
pod pohrůžkou smrti cokoliv 
vyvážet. Původní čínské jméno 
v  překladu znamená „stříbrná 
meruňka“. Při výbuchu atomové 
bomby v roce 1945 v  Japonsku-
-Hirošimě, bylo v  blízkosti vše 
živé spáleno. Pouze několik ji-
nanů, pár set metrů od centra 
výbuchu, další rok opět vyrašilo. 
Svědčí to o jejich velké houževna-
tosti a  přizpůsobivosti. Nejstarší 
exemplář pravděpodobně roste 
v  Guizhou v  Číně, jeho stáří se 
odhaduje na 4  700 let. Jinan je 
dvoudomá rostlina, v  Botanické 
zahradě najdeme samičí rostlinu, 
která má každý rok na podzim 
žluté plody velikosti třešně. Duž-
naté obaly semen obsahují orga-
nické kyseliny, které způsobují 
jejich zápach a možné podráždě-

ní pokožky. Samčí strom roste 
u kostela sv. Petra a Pavla.

Jako další zajímavé jehličnany 
najdeme v zahradě hned tři dru-
hy dlouhověkých cedrů. Starší, 
převislý, s  nádhernou stavbou 
a  modrostříbrnými jehlicemi, 
cedr atlaský  ́ Glauca Pendula´ 
roste v zadní části zahrady neda-
leko bazénu s vodními rostlinami. 
Zvláštní je i nízká forma cedru hi-
malájského ´Feeling Blue,́  jehož 
větévky přepadají dolů jako vo-
dopád stříbřitězeleného, dlouhé-
ho jehličí. V nové, vývojové části 
zahrady roste cedr libanonský. 
Tento bájný strom,pocházející 
z  horských oblastí severní Afri-
ky, byl již ve středověku ceněný 
pro své dřevo,které je trvanlivé 
a  příjemně voní.Jeho destilací 
se vyrábí olej.Podle biblických 
pramenů bylo cedrové dřevo 
použito na stavbu Šalamounova 
chrámu v  Jeruzalémě a  v  Egyp-
tě se z  něj vyráběly sarkofágy.
Cedr je národním stromem 
Libanonu,je  na státní vlajce i stát-
ním znaku tohoto státu.Cedry 
kvetou na podzim.V  nové části 
zahrady najdeme jeden z  nej-
krásnějších jehličnanů a to kryp-
tomerii japonskou,pocházející 
z  Japonska,z  Jurského období 
před 208-144miliony let.Do Evro-
py se dostala v roce 1842 a v roce 
1945 byla poprvé vysazena v Čes-
ku a to na Sychrově.Dorůstá 20, 
v  Japonsku až 60metrů.Tyto 

kryptomerie mají velmi zvláštní 
růst nových větviček,které jsou 
přirostlé k  sobě jako vlnitý vějíř 
a teprve v polovině léta,když dře-
vo a jehlice zrají,se začnou rozdě-
lovat do jednotlivých větviček. 

V zahradě najdeme také něko-
lik druhů tisů, keřovitých i slou-
povitých. Tisy mají z  jehličnanů 
nejtmavší jehličí a  největší rege-
nerační schopnost, jsou prudce 
jedovaté kromě dužiny míšku. 
Tisové dřevo bylo využíváno An-
gličany na výrobu slavných ang-
lických luků už od 13 století. Poz-
ději se dřevo používalo na výrobu 
nábytku.Známé je pod pojmem 
´německý eben.́ Dlouhodobě 
jsou tisy symbolem smutku 
a  smrti.Drobné,skoro kulaté 
jehlice má málo známý kulti-
var ´Amersfoort´dorůstající do 
1,5m.Najdeme jej v  levé části 
zahrady.Smrků roste v  zahradě 
také několik druhů,od nízkých 
- hnízdovitých,stříbrných,po 
pomalu rostoucí,kuželovitý ´Co-

nica´.Zajímavý,nepravidelný 
růst má smrk pichlavý ´Lucky 
Strike´s  velkými šiškami,naopak 
malinkými šištičkami se může 
pochlubit smrk východní ´Au-
rea Compacta ,́ u  kterého nejde 
na jaře přehlédnout krásně žlutě 
rašící nové výhonky.Originalitu 
do zahrady přináší jalovec,který 
nabízí paletu rozmanitých tvarů 
a barev.Najdeme tu několik kul-
tivarů -  ´Glauca ,́ ´Green Car-
pet ,́ ´Aureovariegata´a  jiné.Ve 
Skandinávii je jalovcové dřevo 
využívané pro výrobu kontejnerů 
na mléčné výrobky.Mezi velkými 
jehličnatými stromy tu najdeme 
borovici lesní a  černou.Jehličí 
některých borovic obsahuje víc 
vitamínu C než citron a  odvar 
z něj se používal k léčbě kurdějí.
Borovice osinatá patří mezi nej-
starší žijící organismy se stářím 
až 5 000let,ale tu v zahradě nena-
jdeme.Jen pro zajímavost,jedna 
z  největších borovic rostoucích 
v USA – Lambertova, s průmě-
rem kmene 3-6 metrů se může 
pochlubit šiškami až 50cm dlou-
hými. Zeravů, neboli tújí, které 
jsou jedovaté, roste v  zahradě 
také několik druhů,od vysokých 
např. řasnatá, východní, západní, 
oblíbená ́ Smaragd  ́až po malou, 
rostoucí na zadní skalce,́ Teddy“. 
Krásných cypřišků roste v zahra-
dě také několik druhů. Skvostem 
je určitě cypřišek tupolistý ´Nana 
Gracilis .́ Byl vyšlechtěn roku 
1867 v  Anglii, větvičky vytváří 
tmavé vějířky. Pravděpodobně 
zároveň patří k nejstarším jehlič-
nanům v Botanické zahradě.

Mezi vzrostlými stromy tu 

najdeme jedli kavkazskou a  pů-
vabnou jedli ojíněnou, douglasku 
tisolistou, která se řadí mezi nej-
rychleji rostoucí a  nejvyšší stro-
my, s  výškou 100 i  více metrů. 
Další, zeravinec japonský, patřící 
mezi pět zvlášť vybraných stro-
mů, které v minulosti mohly být 
využívány jen pro potřebu císaře, 
roste tu toreja, pazerav cedrový, 
mikrobiota a jiné.

Na stromech se drží poslední 
lístky, čemeřice černá už začíná 
rozkvétat a  slunce jen nesmě-
le hladí přírodu svými paprsky 
před příchodem zimy. Na kousek 
této přírody uprostřed města se 
můžete přijít podívat i  vy. Bota-
nická zahrada je pro vás otevře-
ná i v zimních měsících a to od 
pondělí do pátku, v době od 7.15 
– 15.45.

Ráda bych se s  vámi rozloučila 
výrokem od Theodora Heusse.“ 
Strom je jednoslabičné slovo, ale 
skrývá celý svět pohádek a zázraků.“

Za Botanickou zahradu vám 
přeji příjemné a  v  klidu prožité 
vánoční svátky.

 Anežka Šrámková, 
 vedoucí Botanické 
 zahrady Petra Albrechta
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Poděkování městu Prostějovu

Vyjadřujeme poděkování městu 
Prostějovu za příspěvek 10.000 Kč 
na činnost hádankářsko-křížov-
kářskému 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. 

Přeborů se účastní řada řešitelů 
z celé republiky a řešené práce jsou 
zveřejňovány v celostátních publi-
kacích.

Svojí činností pomáháme ze-
jména starší generaci v  boji proti 
civilizačním chorobám, Alzheime-
rově chorobě a podobně.

Také pro příští rok chceme v této 
činnosti pokračovat – náš kroužek 
Hanáci pracuje v Prostějově již pod 
roku 1955. Ing. Bohdan Kousal

 předseda kroužku Hanáci

Výbor Klubu výsadkových vete-
ránů Prostějov, z.s., vyslovuje velké 
poděkování statutárnímu městu 
Prostějovu v  čele s  paní primá-
torkou RNDr. Alenou Raškovou, 
všem radním i našemu čestnému 
členovi kol. Miroslavu Pišťákovi, za 
účinnou pomoc a spolupráci při za-
bezpečování našich společenských, 
kulturních i sportovních akcí v roce 
2016,  o kterých pravidelně infor-
mujeme na našich web  stránkách  
www.kvvprostejov.wgz.cz.

      V příštím roce uplyne 70 let 

od vzniku výsadkových jednotek 
a s nadějí budeme očekávat, že nám 
i tentokrát město výsadkářů pomů-
že toto naše jubileum důstojně při-
pravit a spolu s našimi členy i příz-
nivci  oslavit a tím přispět k rozvoji 
bohatých výsadkových tradic v na-
šem městě.

    Všichni výsadkoví veteráni 
přejí Prostějovanům úspěšný rok 
2017, pevné výsadkové zdraví 
a vždy modré nebe nad hlavou.

 Ing. František  
Stavný – předseda KVV Prostějov

Prostějovští turisté – senioři děkují městu
Jako seniorští turisté Klubu 

českých turistů, odbor Senior 
2000 jsme v letošním roce usku-
tečnili krásný týdenní zájezd do 
oblasti Šumavy. 

V tomto nádherném prostředí 
jsme za tuto dobu pěšky nachodili 
kolem 70 kilometrů, což při prů-
měrném věku našich členů 77 let 
není zrovna zanedbatelný výkon.  
Prošli jsme nejkrásnějšími místy 
našich pohraničních hor, navštívili 

jsme i nově zřízené pozorovatelny 
vlčí a  jelení zvěře a  neopomíjeli 
jsme ani společenskou stránku 
akce. Zkrátka – velice aktivně strá-
vený týden,  který určitě ve všech 
40 ti turistech, zanechal příjemné 
a trvalé vzpomínky.

    A  k  tomu všemu přispěla 
výrazně skutečnost,  že nepod-
statnou finanční zátěž našeho roz-
počtu pro úhradu všech nákladů 
této akce nám výrazně ponížila 

dotace statutárního města Prostě-
jova, ze které jsme mohli uhradit 
převážnou část ceny za dopravu.

   Tímto statutárnímu měs-
tu Prostějovu děkujeme za tuto 
poskytnutou dotaci v  roce 2016 
a doufáme,  že bude zdravým ak-
tivitám seniorů  dopřávat přízeň 
i v roce následujícím.

 Za KČT odbor 2000
 Prostějov
 Petr Kunc

Odbor Klubu českých turistů 
Kosíř Prostějov děkuje statutární-
mu městu Prostějovu za přidělení 
dotace na rok 2016 ve výši 30.000 
Kč. Tyto prostředky  pokryjí část 

nákladů na naše turisticko-pozná-
vací akce do Jižních Čech, Beskyd, 
Opavska a Jeseníků. 

 Za KČT Kosíř Prostějov 
Václav Kopečný, místopředseda

INZERCE
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ZAHRADNICTVÍ 
v Brněnské ulici 

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

Přejeme všem zákazníkům 
příjemné prožití 

vánočních svátků
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Společnost

Sociálně aktivizaèní 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
1.12.2016       15.00  Tradiční vánoční výstava výrobků 
  uživatelů LIPKY TAK TO VIDÍM JÁ 
  Prostory LIPKY, Tetín 1, Prostějov                                                                                               
 6.12.2016      14. Adventní úterek stříbrný
   Výroba vánočních dárků. Vezměte si s se-

bou tradičně ostré nůžky a dobrou náladu.   
 Radka Hemzalová

13.12.2016 14.00 Adventní úterek zlatý
   I v předvánočním čase musíme myslet na 

své tělo, tak se přijďte  protáhnout s Pavlín-
kou. Pavla Glocová

20.12.2016 14.00  Předvánoční posezení s  dlouho slibova-
ným kvízem

Advent už pomalu končí, tak pokud budete mít chuť a čas, přijďte 
si chvíli popovídat a zasoutěžit si v dlouho slibované, a odkládaném 
kvíze o našem okrese.  Hana Vybíhalová

Přejeme všem našim příznivcům a jejich rodinám, krásné prožití Vánočních 
svátků a v roce 2017 pevné zdraví a chuť se s námi po celý rok potkávat.

Všechny přednášky a besedy  AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční 
v prostorách  OS LIPKA, Tetín 1, II. patro  (pokud není uvedeno jinak)

 
Setkání Akademie seniorů se konají za podpory

Nadačního fondu Veolia.

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

Blahopřejeme
 70 let  Zdeněk Tatýrek, Jan Čelechovský, Jarmila Horáková, MUDr. Pavel Řehánek, 

Naděžda Bártů, Marie Dosedlová, Věra Horváthová, Květoslava Musilová, 
Miluše Nováková, Ivo Kořínek, Radomír Vícha, Bohuslav Juračka, Karel Talanda, 
Jarmila Coufalová, Eva Drmolová, Vlasta Pospíšilová, Miroslav Smékal, Jaroslava 
Protivánková, Karel Koláček, Zdeněk Kolomazník, Jan Lužný, Vojtěch Talášek, 
Josef Woth, Jana Luběnková, Eva Jurušová, Vladimír Čech, Ivan Zedník, Karel 
Beníšek, Karel Matoušek, Petr Marčík, Vojtěch Trbola, Jiří Křupka, Eva Beránková, 
Josef Páč.

 75 let  Bohumil Petruška, Anna Greplová, Hedvika Večeřová, Jana Nevrtalová, Jarmila 
Kalabisová, Danuše Vojtíšková, Karel Svoboda, Marie Vymazalová, Jiří Matoušek, Olga 
Procházková, Milan Valenta, MUDr. Bohumil Stužka. 

 80 let  Miloslava Suchá, Alois Černý, Jitka Říhová, Oldřich Vitásek, Maxmilián Kašpárek, 
Ludmila Vyroubalová, František Kohoutek, Božena Pospíšilová, Marie Nováková, 
Bohumír Daněček, Jan Ščuka, Pavel Herrmann.

 85 let  Drahomíra Mikulová, Jiřina Machačová, Jarmila Loutocká, Věra Černá, Františka 
Fridrichová.

 90 let  Břetislav Pospíšil, Miloslav Přikryl, Bohumila Župková, Miroslava Nepožitková, Jaroslav 
Bábek.

 91 let Marie Neuwirtová, Věra Nováková.

 92 let Josef Mikulík, Vlasta Zahradová, Ladislav Adamík, František Klíč.

 93 let Vojtěch Zapletal, Božena Zatloukalová, Eliška Münsterová.

 95 let Karel Jukl.

 96 let Vlasta Němečková, Hedvika Otrubová.

 97 let Anna Čechová.

 101 let Růžena Soldánová.

V měsíci říjnu 2016 oslavili svá jubilea

Levicové kluby žen Praha,  z. s., 
klub Prostějov děkuje statutární-
mu městu Prostějovu za finanční 
podporu své činnosti v roce 2016.

Práce našeho klubu směřuje 
k obohacení života seniorů, zejména 
vyvedením z jejich osamělosti.

Vedle přednášek a besed z oblasti 
zdravého života seniorů, bezpeč-
nosti seniorů, finanční gramotnosti, 
gastronomie, výletů do přírody, ná-
vštěvy botanické zahrady v Prostějo-
vě, pěstování bonsají a dalších aktivit, 
mohl klub zpestřit zájem seniorů 
v oblasti kulturně historické.

Uskutečnila se návštěva muzea 
historických kočárů v Čechách pod 

Kosířem, nově zrekonstruovaného 
zámeckého areálu včetně překrásné-
ho přírodního parku a všech dalších 
atrakcí, které zámek nabízí. 

Další významnou akcí se stala ge-
ologická návštěva „Geoparku a Ro-
zaira“ v Olomouci s odborným vý-
kladem a  vycházkou Bezručovými 
sady. Velký zájem byl o růže, jejich 
pěstování a  krásu. V  odpoledních 
hodinách se uskutečnila prohlídka 
historického objektu Klášterního 
Hradiska, nádherného barokního 
komplexu, který v  roce 1995 vy-
hlásila vláda ČR Národní kulturní 
památkou. Rozloučení s létem klub 
připravil na zájezdu do Lednice na 

Moravě. Navštíven byl zámek, mina-
ret, skleník a překrásná příroda v zá-
meckém parku včetně jízdy lodičkou 
nebo koňským povozem. Historie 
zámku byla velmi poučná a účastní-
ky hodnocena více než nadšeně.

Samozřejmě bylo zajištěno i dob-
ré občerstvení, jako na každé akci, 
ale to bylo vždy hrazeno z vlastních 
finančních prostředků. Na návštěvy 
uvedených historických památek byl 
použit finanční příspěvek statutární-
ho města Prostějova, za což ještě jed-
nou děkuje klub i všichni účastníci.

Motto našeho klubu je: „máme 
chuť něco dělat, baví nás to.“

 LKŽ, z. s. Prostějov

Chceme být i nadále spolehlivými poskytovateli osobní asistence
Blíží se konec roku 2016, kdy 

si Podané ruce - osobní asistence 
připomněly 15. výročí od zalo-
žení organizace. Za tu dobu vy-
rostly, získaly spoustu zkušeností, 
pomohly více než 2000 klientům.

 V  současné době působí ve 
třech krajích (Moravskoslezském, 
Olomouckém a Zlínském) a mají 
přes 120 zaměstnanců. Další infor-
mace o nás i osobní asistenci najde-

te na webu www.podaneruce.eu. 
   A přání do dalších let? „Nadále být 
spolehlivými poskytovateli osobní 
asistence. Mít finanční jistotu z insti-
tucí. Mít štěstí na výběr spolehlivých 
pracovníků v  přímé obslužné péči 
- osobních asistentů i asistentek. Být 
stále organizací rodinného typu, tzn. 
cítit vzájemnou pospolitost a hrdost 
na Podané ruce.“ Říká ředitelka, 
paní Helena Fejkusová.

I v letošním roce je práce organi-
zace Podané ruce – osobní asistence 
závislá po ekonomické stránce i na 
příspěvcích měst, nadací a  jiných 
donátorů. Chceme tímto podě-
kovat za podporu statutárnímu 
městu Prostějov, které nám v  le-
tošním roce poskytlo dotaci ve výši  
10 000,00 Kč. Tato podpora nám po-
máhá, abychom ceny služby udrželi 
v dostupné výši. Bc. Jana Marková

Spolek Zdraví od malička 
z.s., tímto děkuje statutár-
nímu městu Prostějovu za 
finanční podporu Konferen-
ce o  zdravém životním stylu 
ZDRAVÍ OD MALIČKA, kte-
rá se konala dne 15.10.2016 
v prostorách Národního domu 
v Prostějově. 

Konference se zabývala klíčo-
vými tématy, jako jsou podpora 
dětského zdraví, výživa, výchova, 
metody plánování rodičovství, 

partnerské vztahy. Pro jednotlivá 
témata jsme přivítali specialis-
ty z  celé České republiky. Akci 
doprovázely workshopy, týkají-
cí se bezlepkového vaření, tipů 
na nošení miminek, laktačního 
poradenství. K vidění bylo mletí 
mouky a také tematická výstava 
fotografií. Důležitou součástí 
akce, dokreslující celkový obraz 
zdravého životního stylu, byl 
jarmark toho nejlepšího z regio-
nálních potravin.  -jn-

Poděkování
Poděkování

VÝLETY A AKCE PRO 
SENIORY V PROSINCI

Ani v prosinci nemusíte sedět 
doma. Vydáme se hlavně za kul-
turou. 

V pátek 2. prosince bude v Lu-
hačovicích Vánoční řemeslný jar-
mark a my si ho nenecháme ujít. 

V úterý 13. prosince odpoled-
ne si zkusíme ve školní kuchyňce 
ZŠ Kollárova připravit slavnostní 
tabuli.

Ve středu 14. prosince se po-
díváme do Olomouce. Dopo-
ledne absolvujeme v  Pevnosti 
poznání ukázkovou hodinu 
Praktické univerzity zdraví pro 
všechny lidi zralého věku. Co 
nás čeká? Erudovaní lektoři nás 
provedou třemi tematickými 
oblastmi: fyziologií lidského 
těla, mozkovým joggingem 
a fyzioterapií. 

V sobotu 17. prosince pojede-
me do Muzea kočárů v Čechách 

pod Kosířem na adventní koncert 
Scholu Cantorum.

A co chystáme na leden? 10.1. 
– opereta Netopýr  a 22.1. činohra 
Amadeus (oboje Moravské diva-
dlo Olomouc).

Na akce se můžete jako obvyk-
le hlásit na prodejně v Prostějově 
na nám. T. G. Masaryka 24, pro-
střednictvím internetu na webu  
www.filemon-baucis.cz , emailem 
na adrese: info@filemon-baucis.cz 
nebo telefonicky na čísle na novém 
telefonním čísle (přímo na prodej-
nu): 722  464 228. Na původním 
telefonním čísle 728 337 983 vám 
samozřejmě podrobné informace 
poskytneme také. 

Akce jsou pořádané ve spolu-
práci se Zdravým městem Pro-
stějovem a  s  finanční podporou 
statutárního města Prostějova.

 Jana Šmudlová
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Změny v otevírací době ICM

V  úterý 6. prosince bude 
ICM Prostějov zavřeno z  pro-
vozních důvodů, v  pátek 16. 
prosince bude opět zavřeno – 
můžete nás ale navštívit na jar-
marku v Městské knihovně.

Od pondělí 19. prosince 
2016 do 2. ledna 2017 bude 
ICM Prostějov (z  důvodu in-
ventury a vánočních prázdnin) 
zavřeno. 

Aktuální informace vždy 
najdete na našich stránkách  
www.icmprostejov.cz.

Akce plánované na prosinec
Tvořivá dílna s ICM 

– stromkové vánoční 
dekorace

Tvořit budeme v  pondělí 
12. prosince 2016 od 14.00 do 
17.00 hod. ve studovně ICM 
Prostějov, Komenského 17, Pro-
stějov

Mezinárodní výměna 
mládeže? Už vím, co to je, 

a chci jet taky!

Chcete se dozvědět, jak se 
zúčastnit mezinárodního pro-
jektu? Kolik to stojí a co vám to 
dá? Přijďte v úterý 13. prosince 

od 16.00 hod. na prezentaci 
účastníků projektu o  hře na 
Světový mír YOUth 4 Peace. 
Bližší informace najdete na 
www.icmprostejov.cz. 

Vánoční tvořivá dílna 
v Městské knihovně

Přemýšlíte o tom, jaká drob-
nost by ještě udělala o Vánocích 
radost vašim blízkým? Zastavte 
se na chvilku v  předvánočním 
shonu a přijďte v pátek 16. pro-
since od 10.00 do 17.00 do Pod-
krovního sálu Městské knihov-
ny ochutnat čaj, kávu a vánoční 
cukroví a vyrobte si něco hezké-
ho pod stromeček.

Slevové karty ISIC 
Scholar, ISIC a ITIC

Chcete využívat i  v  novém 
školním roce slevy, které vám 
zajistí slevové karty ISIC Scho-
lar (žáci), ISIC (studenti) nebo 
ITIC (pedagogové) – v  Prostě-
jově, na cestách v ČR i v zahra-
ničí? Kartu si můžete vyřídit na 
počkání v ICM Prostějov, Ko-
menského 17 v  otevírací době. 
Informace o tom, co potřebujete 
k vyřízení karty, a naši otevírací 
dobu najdete na našem webu 
www.icmprostejov.cz. 

PROGRAM NA PROSINEC
Pondělky 9.30 – 11.30 – dis-

kusní rodičovská skupina rozší-
ří Vaše obzory, zatímco vaše děti 
si zlepší své sociální, pohybové, 
hudební a manuální schopnosti.

Úterky 17.00 – 19.00 - kul-
turní a vzdělávací setkání s hlí-
dáním dětí.

6. 12. Možná přijde i Mikuláš!
Zveme Vás na podvečer pro 

celou rodinu s mikulášskou na-
dílkou pro děti. Můžete se spo-
lečně s nimi těšit na pestrý pro-
gram plný her, soutěží a zábavy 
(u nás bez čertů a strašení J). 

13. 12. Vánoční ozdoby 
v retro stylu – tvořivá dílna s E. 
Svobodovou, DiS.

Tvořivá dílna pro ty, kterým 
se líbí spíše přírodní vánoční 
výzdoba. 

Čtvrtky 9.30 – 11.30 – pro-
gram pro rodiče (přednášky, 
besedy), hlídání dětí zajištěno. 

1. 12. Je vaše výchova efektivní? 
– beseda s Mgr. M. Mečkovskou

V rámci besedy bude lektor-
ka společně s rodiči reflektovat 
Kurz efektivního rodičovství. 

8. 12. Poruchy příjmu stra-
vy u dětí a mládeže - přednáš-
ka  preventistky L. Poskočilové, 
DiS., M.A

Během besedy budou disku-
továny mj. rizikové faktory ve-
doucí ke vzniku poruch příjmu 
potravy dětí a rizikový věk. 

15. 12. Jsem pro sebe důle-
žitá? – beseda s Mgr. M. Meč-
kovskou

Rozumím sama sobě? Doká-
žu rozlišit úkoly podle priorit? 

Čtvrtky 17.00 – 19.00 Ča-
jovna – přijďte si posedět, po-
znat nové lidi, popovídat si, za-
hrát stolní hry nebo ping pong.

V období od 20. prosince do 
4. ledna máme v Mozaice Vá-
noční pauzu. Na shledanou 5. 
ledna 2017!

Adresa: Raisova 1159, Pros-
tějov, bližší info: J. Rozehnalová 
776  347  021, mozaika@zebrik-
-os.cz, 

FB: mozaika.multikulturni.
centrum, www.zebrik.org

Aktivity projektu Multi-
kulturní klub rodičů a  dětí 
jsou podpořeny z  dotačního 
programu Rodina (MPSV), 
dále je podpořil  Olomoucký 
kraj a  statutární město Pro-
stějov.

Každé sudé PONDĚLÍ - 16.00-20.30 hod.
VĚDOMÉ CVIČENÍ S DECHEM – Petra KUBÍČKOVÁ

každý PÁTEK – 10.00-12.00 hod.
SETKÁNÍ NOSÍCÍCH RODIČŮ

1. 12. - čtvrtek - 17.00-19.00 hod.
Spolek zdraví od malička - výroční schůze

4. 12. - neděle - 16.00-17.00 hod.
HANÁCKÉ BETLÉMEK – Divadlo plyšového medvídka

4. 12. - neděle - 17.00-19.30 hod.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA pro hodné i zlobivé děti, tentokrát 

s Divadlem plyšového medvídka.

7. 12. - středa - 17.00-19.00 hod.
OBJEV KLÍČ K SOBĚ 2 – Alena ŔEHOŘOVÁ

8. 12. - čtvrtek - 17.00-19.30 hod.
PÉČE O ZDRAVÍ I DUŠI – MEDITACE S INTUITIVNÍ 

KRESBOU - Iveta FRÖMLOVÁ
13. 12. - úterý - 15.00-22.00 hod.

DÁMSKÝ KARETNÍ VEČER - Lucie JANCUROVÁ
14. 12. - středa - 17.30-19.00 hod.

SRI LANKA – Dana LUŇÁKOVÁ
15. 12. - čtvrtek - 17.30-19.30 hod.

TAJEMNÉ STAROČESKÉ VÁNOCE 
– Erika BÁBKOVÁ

ČAJOVNA POD POKLIČKOU
KRASICKÁ 59, 796 01 PROSTĚJOV – KRASICE

www.cajovnapodpoklickou.cz
Prohlédněte si pozorně naše webové stránky. Srdečně Vás zveme Pod pokličku na naše prosincové programy.

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

18. 12. 2016 neděle – od 18.00 hodin již tradiční 

Adventní koncert 
v kostele Povýšení Svatého kříže v Prostějově

/za Zlatou Bránou/. 
Zpívá smíšený pěvecký sbor EXAUDI, 

doprovází Komorní soubor, diriguje Olga Čermáková. 
Vstupné dobrovolné. 

Veškerý výtěžek bude věnován na pomoc a služby pro osoby 
s těžkým zrakovým postižením.

Adventní zastavení s Cyrilometodějským gymnáziem
neděle 27. listopadu 2016 v 15 hodin v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově

Pozdraveno budiž Světlo.
Rozjímání nad čtyřmi svícemi:

1. svíce – Bděte       2. svíce – Obraťte se               3. svíce – Slepí vidí             4. svíce – Bůh s námi
Adventní zastavení připravuje školní kaplan a schola CMG.

Po ukončení programu se těšíme na setkání u malého občerstvení v katechetickém sále.

Adventní koncert
Pěveckého sboru Cyrilometodějského gymnázia 

a Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci
neděle 11. prosince 2016 v 17 hodin v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově
www.cmgpv.cz, Komenského 17, Prostějov

vás zve na prosincový seminář:
10. 12. 2016 sobota 10.00 hod
Tradiční Usuiho REIKI 
I. STUPEŇ 
ART ECON - Střední škola, 
Husovo nám. 91, 
2. NP, 
multimediální učebna

Přibližně hodinová pre-
zentace o REIKI, potom ini-
ciace na REIKI. Následuje 
seminář o práci s energií RE-
IKI a  průběžné procvičování 

jednotlivých technik, které 
jsou součástí výuky prvního 
stupně. Iniciace probíhá indi-
viduálně. 

Úvodní přednáška s prezen-
tací a zodpovězením dotazů je 
zdarma.

Mgr. Rudolf FRANTIS
předseda a členové Rady   

ASOCIACE REIKI 
MORAVA z.s.    

VZDĚLÁVACÍ AKCE

Asociace REIKI Morava, web: www.reikimorava.cz, 
tel: 582 336 195, e-mail: asociace@reikimorava.cz  mob: 608 707 122
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Kaleidoskop
Adventní a vánoční bohoslužby 2016

Církev československá husitská, Demelova 1, Prostějov
Kostel Husův sbor, CČSH

Adventní:
Neděle 4.12. ve 14 hod.  Divadlo pro děti a příchod sv. Mikuláše
Líbezná pohádka „Křišťálová studánka aneb Cirkus Sládek“ zahraje prostějovské Di-
vadlo Plyšového Medvídka
Úterý 13.12. v 18 hod. Adventní koncert pěveckého sboru Proměny
Sobota 17.12. v 17 hod.   Adventní koncert Richarda PACHMANA  

a Dity HOŘÍNKOVĚ
Vánoční:
24. 12. 23 hod. půlnoční bohoslužba
25. 12. 10 hod. vánoční bohoslužba Slavnost Narození Páně
26. 12. 10 hod. vánoční bohoslužba kaple DD Nerudova, Prostějov
 16 hod. vánoční koncert pěveckých sborů Vlastimila a Orlice
31. 12. 16 hod. Silvestrovská bohoslužba
1. 1. 2017 18 hod. Novoroční bohoslužba s požehnáním do nového roku

Českobratrská církev evangelická, Kollárova 6, Prostějov
Adventní:
27.11. 10 hod. adventní bohoslužba s hudbou
 18 hod. Adventní koncert J. Kabáta a D. Juna
 10 hod. adventní bohoslužba s hudbou
 10 hod. adventní bohoslužba s hudbou
 18 hod. Vánoční koncert pěveckého sboru EXAUDI
 10 hod. bohoslužby s vánoční hrou dětí
Vánoční:
 10 hod. slavnostní bohoslužba
31.12. 18 hod. Silvestrovské zamyšlení
1.1.2017 10 hod. bohoslužba s požehnáním do nového roku

Ekumenická bohoslužba za Jednotu křesťanů:
22. 1. 2017 16 hod.  společně všechny křesťanské církve v Prostějově v modlitebně 

Církve českobratrské evangelické, Kollárova 6, PV
Přejeme všem klidné, spokojené a požehnané vánoční svátky.

Zveme všechny, kdo by chtěli pomoci zdobit naše chrámy vánoční výzdobou 
a pomohly postavit betlémy. Děkujeme

Zdobení Betlémů  a vánoční výzdoba v kostelích bude:
Kostel Povýšení sv. Kříže: 21.12 od 9 hod., 22.12.od 9 hod. ,23.12 od 9 hod.
Kostel Milosrdných bratří: 22.12. od 15.30 hod.
Kostel sv. Cyrila a Metoděje 22.12 od 9.oo hod.

Mimo dobu bohoslužeb budou kostely otevřené také v těchto časech:
Sv. Petr a Pavel 
 25.12., 26.12, od 14.00 – 16.00 hod.
Povýšení sv. Kříže  24.12. (možnost odnést si betlémské světlo z předsíně kostela)
25.12.,  26.12. 27.12., 28.12., 29.12., 30.12, 31.12.,1 .1.2017, 6.1.,7.1.2017  od 14.00 
–  18.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)  25.12. a 26. 12.  od 14.00 –  16.00 hod.
U milosrdných bratří  25.12., 26. 12., 31.12.  a 1.1.2017  od 10.00 – 12.00 hod.
Sv. Cyril a Metoděj  25.12., 26. 12.2016 a 1.1.2017   od 14.30 – 16.30 hod.
Sv. Josef (Krasice)  25.12., 26.12., 27.12.   v 15.00 – 17.00 hod.

Sobota  24. 12. - Štědrý den
Povýšení sv. Kříže mše svatá „pro děti“  16.00 hod.  
  mše svatá v noci  21.00 hod.
    půlnoční bohoslužba slova 24.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) bohoslužba slova   15.00 hod.
    mše svatá v noci    21.00 hod.
Sv. Petr a Pavel  mše svatá v noci  22.00 hod.
U Milosrdných bratří    půlnoční mše svatá   24.00 hod.
Sv. Cyril a Metoděj    mše svatá „pro děti“  16.00 hod. 
Sv. Josef (Krasice)    mše svatá v noci    23.00 hod.
U sv. Anny    bohoslužba slova    22.00 hod.
Sv. Florián (Držovice) mše svatá v noci   22.30 hod.

Neděle 25. 12. - Narození Páně - Boží hod vánoční
Povýšení sv. Kříže    mše svatá     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
U Milosrdných bratří  mše svatá   11.00 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj     mše svatá  9.00 hod.*
   *po mši sv. budou děti zpívat a hrát u jesliček
Sv. Josef (Krasice)   mše svatá      17.00 hod.

Pondělí 26. 12. - sv. Štěpána
Povýšení sv. Kříže  mše svatá    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.
Sv. Cyril a Metoděj     mše svatá   9.00 hod.
  DD Nerudova       mše svatá    9.30 hod.

Sobota 31. 12. – Silvestr
  Sv. Bartoloměj (Vrahovice)  mše svatá  8.00 hod.
Povýšení sv. Kříže     mše svatá    16.00 hod.
  Sv. Petr a Pavel      mše svatá       17.00 hod.

27.12.2016
   DS Nerudova  mše svatá vánoční 9.30 hod.

Neděle 1. 1. 2017 - Slavnost Matky Boží Panny Marie
Povýšení sv. Kříže    mše svatá   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.
Sv. Cyril a Metoděj     mše svatá   9.00 hod.
Sv. Josef Krasice    mše svatá      17.00 hod.

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla
Vás srdečně zve na 

tradièní koncerty v kostele sv. Jana Nepomuckého 
(„U Milosrdných“)

10. 12. 2016 v 18 hodin: Adventní varhanní koncert - Josef Kratochvíl - varhany
na programu: J. S. Bach, M. Dupré, ad.

1. 1. 2017 v 18 hodin: Novoroční varhanní koncert - Ondřej Mucha - varhany
na programu: J. S. Bach, G. F. Händel, J. N. Lemmens, ad.

Vstupné dobrovolné

Pozvánka 

INZERCE

Při předložení tohoto kupónu 
od 1. prosince do 24. prosince 

sleva 20% 
na všechno zboží.  

Hodinářství 
Skoumal 

Zbyněk Skoumal
E. Husserla 6, Prostějov

telefon: 777 169 101

zlato, stříbro, hodinářské opravy

zkouška vodotěsnosti 

akční ceny

NA ŠTĚDRÝ DEN OTEVŘENO!
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Pozvánka pro milovníky 
umění a dobré kávy

zveme vás na výstavu Moni-
ky Jonášové a  Ivany Hlavicové, 
ve zkratce duo ‚moniva‘. To jsou 
tvůrčí duše, zachycující své indivi-
duální vnímání světa, tvůrčí duše 
přenášející toto vnímaní do barev 
a tvarů, tvůrčí duše, které sjedno-
cením tvoří originální moderní 

umělecké obrazy. Originální mo-
derní umělecké obrazy, které vzni-
kají spojením abstraktní malby 
a fotografie. V Galerii N7 a kavár-
ně ve středu 7. prosince, vernisáž 
od 17:00. Galerie N7 a kavárna

Nám. Svat. Čecha 3
Prostějov

Ve Špalíèku se představuje Miloš Karásek
Do 11. prosince můžete 

v  galerii Špalíček v  Uprkově 
ulici navštívit výstavu, jejíž 
patronkou je primátorka měs-
ta Prostějova Alena Rašková. 
Veřejnosti zde poprvé prezen-
tuje své dílo výtvarník Miloš 
Karásek, spoluautor projektu 
Pozdní světlo.

Pozdní světlo je projekt 
sdružující české a  slovenské 
umělce a jeho základním cílem 
je pozitivně působit na staré 
a  nemocné lidi, a  to různými 

uměleckými prostředky – ob-
razy, plastikami, fotografií či 
hudbou. Od loňského roku už 
mají přímou zkušenost s  pro-
jektem klienti Domu domácí 
péče Agentury SANCO ve Vra-
hovicích, pro něž Miloš Karásek 
vytvořil řadu obrazů technikou 
kvantové malby. Jemná geome-
trie a přesně použitá kombina-
ce barev napomáhá vytvoření 
meditačního stavu. Obrazy jsou 
komponovány jako otevřený 
záznam obsahující vloženou 

energii, kterou následovně pře-
dávají divákovi. Do Špalíčku 
pak umělec přivezl ještě své 
bronzové plastiky doplněné 
ušlechtilými kameny.

„Věřím, že ty obrazy dovedou 
dodávat lidem energii, ale co mě 
osobně dostalo, to jsou plastiky. 
Výtvarné dílo vás může oslovit, 
nebo je můžete minout, aniž by 
se vás nějak dotklo. A mě plas-
tiky Miloše Karáska doslova 
uchvátily,“ řekla Alena Rašková 
na vernisáži výstavy. Na adresu 
přítomného exprimátora Miro-
slava Pišťáka, který je předsedou 
komise města pro nákup umě-
leckých děl pak zamířila prosbu, 
aby některá z bronzových plas-
tik obohatila sbírku města Pro-
stějova.

Výstavu obrazů a soch Milo-
še Karáska můžete navštívit do 
11. prosince 2016, ve Špalíčku je 
otevřeno denně kromě pondělí 
od 9.30 do 12 a od 13 do 17 ho-
din.  -ok-

 Foto: Olga Katolická

Milovníci sborového zpěvu 
se již posedmé sjeli do Kojetína 
na přehlídku zájmové činnosti, 
kterou pořádá městské kultur-
ní středisko a kterou případně 
nazývá „S  písničkou se mlád-
ne“.  

V  sobotním podvečeru 12. 
listopadu vystoupilo osm sborů 
z celé Moravy. Náš region zastu-
povaly dva sbory, ženský pěvecký 
sbor Vlastimila Prostějov, z. s.  
a  mužský pěvecký sbor Orlice. 
Dále vystoupil ženský pěvecký 
sbor z  Otrokovic, smíšené pě-
vecké sbory z  Hulína a  Uničo-
va a  také pěvecký sbor Cantas 

z  pořádajícího města Kojetína. 
Opravdové omlazení a  svěží vy-
stoupení připravil smíšený pěvec-
ký sbor Gymnázia v Kroměříži se 
čtyřhlasými úpravami populár-

ních skladeb a zahanbit se nedali 
ani jejich pedagogové, kteří již 
v minulém ročníku zaujali svým 
netradičním programem, ztvár-
něním a v neposlední řadě i kos-

týmem – prostě sbor „Ze srandy“. 
Letos připravili pásmo „Afrika“ 
a byl to nejen zážitek pěvecký, ale 
i vizuální.  Ovšem každý sbor při-
nesl něco svébytného, čím obo-
hatil ostatní.  Všichni jsme však 
měli jedno společné, zapálení pro 
sborový zpěv a  písničky, proto 
také na závěr zazněla společná 
„Ta naše písnička česká“. Děku-
jeme pořadatelům za organizaci 
a pěkný umělecký zážitek a také 
děkujeme statutárnímu městu 
Prostějovu, které uměleckou čin-
nost pěveckého sboru Vlastimila 
a Orlice i v tomto roce finančně 
podpořilo.

Ženský pěvecký sbor Vlastimi-
la se prostějovské veřejnosti před-
stavil i na Hanáckých slavnostech, 
kdy ve foyeru divadla přednesl 
pásmo úprav hanáckých písní 
a také v říjnu tohoto roku při osla-
vách výročí vzniku republiky, kdy 
doprovodil oficiální pietní akt 
zpěvem české a slovenské hymny. 

Na vánoční dobu připravuje-
me již tradiční Vánoční koncert 
pěveckých sborů Vlastimila a Or-
lice, který se koná 26. prosince 
2016 od 16 hodin v Husově sboru 
v Prostějově. Všechny naše příz-
nivce srdečně zveme. 

 Jitka Hubáčková

Vlastimila zpívala v Kojetíně

INZERCE

16
11

29
33

38
8



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 36 30. listopadu 2016

Informace

Vánoèní jarmark ZŠ Palackého 
Školní vánoční jarmark je asi 

všeobecně vnímán jako tradiční 
součást předvánočního dění ve 
školách všech typů. My jsme se 
v letošním roce rozhodli svou „jar-
mareční činnost“ poněkud rozšířit 
– kromě již zavedeného jarmarku 
v  ZŠ v  Čechovicích letos v  čase 
adventním můžete navštívit i další 
dvě budovy naší školy, zhlédnout 
připravená vystoupení  našich žáků 
a ocenit jejich výtvarné schopnosti 
a  dovednosti tím, že si zakoupíte 
některé jejich výrobky, které jed-
notlivé třídní kolektivy připravily se 

svými třídními učiteli za materiální 
podpory Klubu přátel školy, kte-
rý je hlavním garantem celé akce. 
Věříme, že se s Vámi v naší škole 
při příležitosti našich vánočních 
jarmarků setkáme a budeme Vám 
moci ukázat, jak šikovní žáci naši 
školu navštěvují.

Těšíme se s Vámi na viděnou ve 
čtvrtek 15. 12. 2016 v  budovách 
ZŠ v Palackého ulici a na Skálo-
vě náměstí a v pátek 16. 12. 2016 
v  budově ZŠ v  Čechovicích od 
15:00 do 18:00 hodin.

 Mgr. Jana Prokopová

Český svaz chovatelů Základní organizace Prostějov 
č. 1 pořádá „Hanáckou výstavu holubů a holubů rysů ve 
dnech 10. a11. prosince 2016 ve výstavním areálu Plum-
lovská 50 v Prostějově. Výstava je přístupná veřejnosti:

v sobotu 10. prosince 2016 
od 13:00 hodin do 18:00 hodin
v neděli 11. prosince 2016 
od 8:00 hodin 
do 15:00 hodin

Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených 
celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring 

„Sedmikráska“ 
děkuje za podporu naší činnosti v roce 2016. 

Všechny aktivity sdružení byly realizovány 
za finanční spoluúčasti města Prostějova. 

Zároveň informujeme o termínech 
podzimních kursů bezlepkového pečení:  

1. 12., 8. 12. a 15. 12. 2016. 
 Kursy se konají vždy ve čtvrtek na ZŠ Melantrichova 

od 15.00 – 19.00 hod. 

Bližší informace na tel. č. 777 140 734 
Ludmila Bednářová

Pozvánka na silvestrovské promítání na letním kině v Mostkovicích
Zveme všechny příznivce letního kina v Mostkovicích na XXVII. ročník silvestrovského promítání.

Dne 31. 12. 2016 v 16.30 hod. uvádíme:

„Doba ledová: Mamutí drcnutí“
Vstup:  ZDARMA     = Občerstvení zajištěno =

            
 

  SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
    Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV,  tel. 737 069 621 

      www.sportcentrumddm.cz, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 
 

pořádá pro rodiny s dětmi 
od 5.3. do 10.3.2017 
 
JARNÍ PRÁZDNINY V OSTRUŽNÉ      

  HOTEL PARK  
 
O místě pobytu: Hotel  Park  se nachází v obci Ostružná v oblasti Ramzovského sedla 
v Jeseníkách (708 m nad mořem) v ráji lyžařských středisek Ramzová-Ostružná-
Petříkov-Branná. Pro Vaše sportovní zimní vyžití zde naleznete spoustu upravených 
běžeckých tratí.  
Hotel nabízí pro relaxování wellness centrum – bazén, saunu, fitness a restauraci                           
Lyžování: v dosahu 2 km se nachází 19 lyžařských vleků, vhodných pro začátečníky  
                  i náročné lyžaře (Branná, Ostružná, Petříkov, Ramzová).     
                  Svoz do lyžařských areálů autem Sportcentra – ddm. 
Ubytování: – 3 lůžkové pokoje se soc. zařízením a TV  
                      5 lůžkové apartmány se soc. zařízením a TV  
                      Bližší informace naleznete na  www.hotelparkcz.cz 

Termín:   odjezd v neděli  5. 3. 2017, návrat v pátek 10. 3. 2017    

Doprava: vlakem, přeprava zavazadel autem 
 
Strava:     plná penze  
 
Cena: děti do 12 let                                  4 000 Kč 
           děti nad 12 let a dospělí                4 800 Kč  
              
Lyžařský instruktor pro děti – (výuka lyžování a snowboardingu pro začátečníky a 
zdokonalování pro pokročilé) je zajištěn po celou dobu tábora zdarma  
(v dopoledních hodinách). 
Pedagogický dozor a program pro děti je zajištěn. 
Závazné přihlášky – www.sportcentrumddm.cz a zálohu ve výši 2 500 Kč na 
osobu odeslat na Sportcentrum – DDM nejpozději do: 25. 12. 2016. 

 
informace:  Mgr. Tereza Zajíčková, tel.737 069 621           
                    e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz  

Vypouštění balonků Ježíškovi
Okrašlovací spolek města Prostějova ve spo-

lupráci s Mateřským centrem Cipísek a Spolkem 
koncesionářů taxi Prostějov si vás dovolují po-
zvat na  Vypouštění balonků vánočních přání 
Ježíškovi. Akce se ve městě koná již po páté.

Balonky budou vydávány od 14:15 hodin ve 
foyer kina Metra. Celostátní akce bude zahájena 
z Pernštýnského náměstí 9. prosince v 15:15 vý-
zvou z rádia Impuls. Mluveným slovem bude vy-
pouštění provázet finalista Superstar Tomáš Ju-
renka.

V roce 2015 bylo vypuštěno 87 923 balónků 
z 398 míst v celé ČR, z Prostějova jich k nebi 
zamířilo 480.

„Chtěla bych požádat rodiče, aby skutečně pro 
své děti vzali jeden balonek, nebrali jich více, pro-
tože se nemusí dostat na všechny děti a ty potom 
samozřejmě pláčou. Balonky se také neodváží na 
kočárcích! Balonky musíme totiž evidovat, spo-
čítat, kolik jich prasklo, či se jinak znehodnotily, 

protože oficiálně hlásíme Českému Ježíškovi po-
čet vypuštěných balonků“, požádala rodiče o spo-
lupráci Milada Sokolová, předsedkyně pořádají-
cího Okrašlovacího spolku.

„Děkuji velmi sponzorům, radní Miladě Galá-
řové a v neposlední řadě primátorce Aleně Raš-
kové za finanční podporu. Bez nich by tato dnes 
již velmi oblíbená akce nemohla být realizována,“ 
přidala poděkování předsedkyně Okrašlovacího 
spolku Milada Sokolová.

PODĚKOVÁNÍ PŘÍZNIVCŮM
TEMATICKÝCH VEČERŮ KLUBU MPŽ

Opět se rok s  rokem sešel 
a my bychom vám rády poděko-
valy za celoroční přízeň a vyda-
řenou sezonu. A hlavně popřály 
šťastné a veselé Vánoce. Už teď 
se těšíme, že se s vámi budeme 
setkávat i v roce příštím. Chys-
táme se vás nejen bavit, ale 
především nenásilně vzdělávat. 
Pamatujete si, co jsme všechno 
letos společně na tematických 
večerech Klubu Moudrého 
podnikání žen prožily? Zvládly 
jsme např. zákon přitažlivosti, 

komunikační, prodejní a  pre-
zentační dovednosti, naučily se 
relaxovat dle čínských mistrů, 
posvítily si na vztah matek a dcer 
a  také na jedinečné postavení 
hvězd v  době našeho narození. 
Věříme, že jste si večery s námi 
opravdu užily, stejně jako my 
s  vámi. Přejeme Vám pozitiv-
ní vstup do nového roku a třetí 
středu v lednu se na vás budeme 
těšit. Denisa Švecová, Helena 
Volfová, Petra Přidalová a Rada-
na Geryková. -PP-

Pozvánka 
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Taneční pro dospělé zima 2017

Zveme vás na závěrečné věnečky tanečních kurzů podzim 2016, 
které se konají ve Společenském domě na Komenského ulici 
v Prostějově v pátek 16. 12. a v sobotu 17. 12. od 19.00 hodin

Taneční škola Šárky Milarové
a Taneční klub Jiřího Šindlera  pořádají

Taneční škola Šárky Milarové

00
0

zahájení: pátek 6. ledna 2017 v 19:30 hod.
místo: taneční sál, Dům služeb, Olomoucká ul., Prostějov
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Sport

Mladí vzpěraèi DTJ 
opět uspěli. Tentokrát 
na mezinárodní úrovni 
Pod hlavičkou Zlínské-

ho kraje se v měsíci říjnu usku-
tečnilo mezinárodní klání mla-
dých vzpěračů.  Těchto závodů 
mladých siláků se účastnily od-
díly z České republiky a oddíl 
ze Slovenské republiky. 

„Za DTJ Prostějov se zapojili 
do soutěže  tři mladí borci  a  to 
Tobiáš Vrba, Michal Janovský 
a Martin Konšel. První dva jme-
novaní v kategorii mladších žáků 
absolvovali tzv. vzpěračský čtyř-
boj. Hod medicimbálem, troj-
skok a vzpěračské disciplíny trh 
a nadhoz. Tobiáš Vrba byl třetí ze 
šesti mladých vzpěračů. Michal 

Janovský byl čtvrtý, ale přesto 
splnil limit, který mu zaručuje 
účast na MČR vzpěračů. Posled-
ní jmenovaný Martin Konšel, 
jako starší žák, absolvoval trh 
a dostal nad hlavu 39 kg a nad-
hodil 52 kg. Byl ve své kategorii 
druhý a svým výkonem pomohl 
k prvnímu místu mezi všemi od-
dílu TJ Holešov, ve kterém hoši 
hostují,“ uvedl trenér Šemnický. 
Všichni mladicí trénuji pod hla-
vičkou DTJ Prostějov.  „Přijďte 
se podívat na trénink  do nově 
zrekonstruované tělocvičny DTJ 
Prostějov,“ přidal pozvání pro 
kluky i holky trenér.  -šem-
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www.fokusoptik.cz

Sleva na dioptrické obruby platí při zhotovení kompletních brýlí (obruba + skla).
Akce platí od 14. 11. 2016 do odvolání ve všech prodejnách kromě outletu FAOC Štěrboholy. Nelze uplatnit na nákupy v e-shopu.

K jakémukoliv nákupu nad 2 000 Kč získáte dárek: 500 Kč na další nákup slunečních brýlí v min. hodnotě 1 500 Kč po odečtení slevy.

Dárek

poukázka

na 500 Kč

Nadělujeme • Sleva na všechny dioptrické obruby
a sluneční brýle

včetně letošních modelů!
Na modely pro rok

2017 sleva 20 %

Těšíme se na Vás v pobočce FOKUS optik a.s.
Adresa: Pernštýnské nám. 3, 796 01 Prostějov • Otevírací doba: Po - Pá 9 - 18, So 9 - 12 hod

Tel.: 582 337 199 • E-mail: fokusprostejov@fokusoptik.cz

Fokus-2016-kampan-09-inzerce-Prostejov-B-100x70mm-TISK.pdf   1   23.11.2016   11:51:44
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Telefonická dohoda předem nutná!!!    
Bližší informace podá Bc. Alena Háderová, 
tel.: 605 277 026, e-mail: vedeni@kittec.cz
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Slevy se nesčítají.   
*** Informace v optikách Eurooptik s.r.o.
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SLEVA 30%  na ztenčené brýlové čočky Hoya

VÝPRODEJ SLUNEČNÍCH BRÝLÍ  -  50 %

BRÝLOVÉ ČOČKY ZDARMA pro děti do 15 let ***
SLEVA až 50% na vybrané brýlové obruby

až

Nerudova 11 ,Prostějov 
Návštěvy kdykoliv pondělí až pátek 9.00 – 16.00

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192

    Na Vaši návštěvu se těší:  
Tomáš Novák Dr.H.C. - 775 220 192 - insolvence, likvidace

E-mail : poradna@oddluzovaci.expert Internet: www.oddluzovaci.expert

Chcete žít bez dluhů?
Oddlužení je určeno pro všechny lidi,  

kteří mají jakékoliv dluhy a mají jakékoliv příjmy 
(mzda, podpora, sociálka, důchod…)

A to jednoduše, podle insolvenčního zákona.

 

Až 70% dluhů je Vám dle zákona odpuštěno

přijďte se zdarma informovat

 

a právní poradenství

                     a poradenství

Okamžitě zastavíte 

nehorázné úroky, 
exekuce,soudy, 

dražby

Leona Greňová            - 727 939 871 - insolvence, likvidace
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Toray Textiles Central Europe s. r. o. 
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Společnost Toray děkuje 
všem zaměstnancům a obchodním 
partnerům za celoroční spolupráci 

a přeje všem příjemné prožití 
svátků vánočních 
a hodně úspěchů 

v  novém roce.
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