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Statutární město Prostějov  
přeje krásné svátky vánoční!

Podzimní slavnost  
v mateřské škole  
Smetanova se vydařila! 32

Základní škola  
dr. Horáka slavila  
kulaté narozeniny! 10

Trojice prostějovských  
náměstí prošla  
rekonstrukcí. 6

Foto: Archiv MMPv
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Objevte neodolatelnou nabídku 
ročních vozů ŠKODA Plus.

Vyberte si některý z ročních vozů v programu ŠKODA Plus. 
Mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc k nim získáte 
tovární záruku na 4 nebo 5 let. Samozřejmostí je garance 
kilometrů, servisní historie a technického stavu. 
S fi nancováním od ŠKODA Financial Services se můžete těšit 
na povinné ručení za pouhých tisíc korun ročně. Přijďte si 
k nám vybrat automobil s výhodou stáří jednoho roku. 
ŠKODA Plus. Ojeté vozy bez obav.

www.skodaplus.cz

HLEDÁTE
 ROZDÍL?
NAJDETE HO
 AŽ 
V CENĚ.

www.skodaplus.cz

HLEDÁTE
 ROZDÍL?
NAJDETE HO
 AŽ 
V CENĚ.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

PV - AUTO spol. s r.o.
Brněnská 108
796 01  Prostějov
Tel.: 582 333 779
www.pvauto.cz
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Pro svého klienta sháním dům 
se zahradou a pronájem 
bytu v Prostějově.

BYT PROSTĚJOV

Cihlový byt po rekonstrukci 3+1 
u centra města, vč. parkování.

2.280.000 Kč
PENB G 

734 747 528
Iveta Kořínková
Realitní specialista

www.rkokno.cz Drozdovice 1338/3, 
796 01 Prostějov

NABÍDKA:
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UPOZORNĚNÍ:
Za obsah periodika (s výjimkou reklamy) odpovídá dle tiskového záko-
na vydavatel, v případě Prostějovských radničních listů tedy statutární 
město Prostějov. 

Z tohoto důvodu nebudou zveřejňovány články, které by se mohly do-
týkat cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména 
nebo dobré pověsti určité právnické osoby.

Ctěnému obyvatelstvu města 
Prostějova, požehnané Hané 
a celé Moravy! Národní dům 
v Prostějově, umělecká to 
budova, s dokonalým divadlem 
a spolkovým domem, bude dne 
30. listopadu a 1. prosince 
1907 slavnostním způsobem 
svému účelu odevzdána. Tím 
dostává se Prostějovu a Hané 
kulturního střediska, nade vše 
významného a důležitého, které 
mocně přispěje k rozkvětu 
města a k povznesení všeho 
lidu. Odkaz šlechetných manželů 
Vojáčkových stane se skutkem! 

Uvádí se na pozvánce ke slavnost-
nímu otevření Národního domu po-
depsané starostou města Josefem 

Horákem a předsedou Družstva 
městského spolkového domu Fran-
tiškem Kováříkem.

Oslavy to byly skutečně velko-
lepé. Zúčastnili se jich například 
spisovatelé Jaroslav Vrchlický, Ja-
kub Arbes, Alois a Vilém Mrštíko-
vi, političtí a veřejní činitelé Mořic 
Hruban, Jan Žáček a Adolf Strán-
ský, univerzitní profesoři Michal 
Ursíny, František Hasa a Antonín 
Smrček. První den slavnosti měl ráz 
kulturní. Zazněla na něm například 
skladba bývalého prostějovského 
občana a hudebního skladatele 
Františka Neumanna Bouře. Druhý 
den proběhl v přednáškovém sále 
slavnostní banket. Projev a přípitek 
zde pronesl starosta města Josef 
Horák. 

Co však stavbě, která mimocho-
dem trvala jen půldruhého roku, 

předcházelo? Šlo o ustavení Druž-
stva městského spolkového domu 
pod vedením předsedy Františka 
Kováříka a finanční odkaz Kar-
ly Vojáčkové. Družstvo oslovilo 
k vypracování projektu profesora 
Uměleckoprůmyslové školy v Pra-
ze architekta Jana Kotěru. Kotěra 
vybral výhodnou polohu objektu 
– nedaleko centra města, na místě 
asanovaných městských hradeb, 
oslovil výtvarné umělce a podílel 
se na vybavení interiérů a návrzích 
doplňků. Objekt rozvrhl do tří čás-
tí: divadelní část, restaurace a kří-
dlo tvořené kavárnou, spolkovými 
a provozními místnostmi. Stavební 
záležitosti měli na starosti stavby-
vedoucí Otakar Pokorný a architekt 
Richard Novák. Na výzdobě Národ-
ního domu se podíleli sochaři Sta-
nislav a Vojtěch Suchardovi, Bohu-
mil Kafka, malíři František Kysela, 
Karel Petr a řezbář Franta Anýž. 
Kovové doplňky  a lustry zhotovila 

prostějovská firma Vulkania.
Národní dům prošel v letech 

1996–2007 rozsáhlými opravami 
a renovacemi s cílem vrátit objektu 
původnímu Kotěrovo pojetí. Zá-
roveň byly odstraněny nežádou-
cí zásahy provedené podle Emila 
Tranquilliniho za okupace. Nedávno 
proběhly rozsáhlé opravy divadel-
ní části – krovu, střechy, dále nátěr 
fasády a výměna oken. Příští rok se 
sem vrátí i dvě vitráže (elipsa do ves-
tibulu divadla a luneta nad balkon 
divadelního sálu) navržené v seces-
ním duchu olomouckým akademic-
kým malířem Janem Jemelkou.

Národní dům – tato perla české 
secese, architektonická dominanta 
města a národní kulturní památka 
píše svůj příběh již sto deset let. Má 
významné místo i v životě nás, Pro-
stějovanů. Představuje pro nás ne-
jen jedinečnou památku, ale i místo 
setkávání – s přáteli, známými i se 
světem umění a kultury.

HANA BARTKOVÁ

110 let Národního domu

Připomínka 17. listopadu

Den veteránůDen boje za svobodu a demokracii si připomenuli představitelé města, 
zástupci armády, policie i společenských organizací.

Připomenuli jsme si výročí vzniku republiky.
Na městském hřbitově uctili zástupci armády, policie, veteráni i představi-
telé veřejné správy památku válečných veteránů. 
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Vážení spoluobčané,
přejeme Vám krásné a klidné prožití svátků vánočních, pohodu a radost v kruhu 
rodinném a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů. 

ZPRÁVY Z MĚSTA

Rada města Prostějova

Alena Rašková,  
primátorka

Zdeněk Fišer,  
první náměstek primátorky 

Ivana Hemerková,  
náměstkyně primátorky 

Jiří Pospíšil,  
náměstek primátorky 

Pavel Smetana, 
náměstek primátorky

Jaroslav Šlambor,  
uvolněný radní

Milada Galářová,  
radní

Jana Halvadžievová, 
radní

Bedřich Grulich, 
radní

Jiří Pospíšil, 
radní

Václav Šmíd, 
radní

Zastupitelstvo města Prostějova 
schválilo dne 30. 10. 2017 Doda-
tek č. 2 k Zásadám poskytování 
dotace a návratné finanční výpo-
moci s účinností od 1. 12. 2017. 

Dodatkem byly  
schváleny tyto změny:
1.  zjednodušení formuláře 

žádosti o poskytnutí do-
tace pro žadatele, kteří si 
žádají dotaci na jednorá-
zovou akci. 
Žadatelé o dotaci si nově bu-

dou vybírat ze dvou formulářů:
pro celoroční činnost, zvolí 

formulář Žádosti o poskytnutí 
dotace na celoroční činnost z roz-
počtu statutárního města Prostě-
jova, který je svým rozsahem ob-
dobný jako formulář žádosti pro 
rok 2017, na jednorázovou akci, 
zvolí formulář Žádosti o poskyt-

nutí dotace na jednorázovou akci 
z rozpočtu statutárního města 
Prostějova, u kterého nově již ne-
jsou uvedeny odstavce týkající se 
členské základny žadatele o dota-
ci (tj. informace, které nesouvisí 
s účelem dotace na jednorázovou 
akci).
2.  doplnění Smlouvy o po-

skytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Pros-
tějova. 

V případech, kdy žadatel uve-
de v žádosti o dotaci nepravdivé 
údaje a tyto skutečnosti se zjis-
tí až po uzavření smlouvy, byla 
do smlouvy zapracována možnost 
ji zrušit dohodou obou zúčast-
něných stran nebo vypovědět ze 
strany města. Pokud by se tyto 
skutečnosti zjistily až po předlo-
žení vyúčtování dotace, budou se 

nově řešit jako porušení rozpoč-
tové kázně.

Žadatelé o dotace budou 
své žádosti podávat elektro-
nicky prostřednictvím apli-
kace Komunikace s občany 
umístěné na webových strán-
kách města https://www.
prostejov.eu/cs/obcan/do-
tace.html, kde také najdou 
podrobný návod, jak správně 
žádost o dotaci vyplnit a ode-
slat. 

Statutární město Prostě-
jov preferuje elektronické 
zpracování žádostí o dotace 
především z důvodu před-
nastavené kontroly vyplnění 
žádostí a urychlení schvalo-
vacího procesu. 

-FO-

Novinky v podávání žádostí o dotace 
hrazené z rozpočtu města na rok 2018 

Zastupitelé udělili 
čestné občanství  
in memoriam

Uznávaná osobnost, která se zapsala 
do dějin prostějovského školství, kultu-
ry a komunální politiky získala od zastu-
pitelů čestné občanství in memoriam. 

PhDr. Václav Kolář, emeritní ředi-
tel Reálného gymnázia a základní ško-
ly města Prostějova a také zastupitel, 
se nemalou měrou zasloužil o kulturní 
a společenský život zde v Prostějově. 
Uznávaná osobnost, která se zapsa-
la do dějin prostějovského školství, 
kultury a komunální politiky získala 
jednomyslně od zastupitelů čestné 
občanství in memoriam. -kaa-
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KRÁTCE

Uzavírka náměstí
T. G. Masaryka
Ve dnech 1.12., 8.12., 13.12., 15.12., 
22.12.2017 vždy od 14 do 20 ho-
din bude uzavřeno náměstí T. G. 
Masaryka v Prostějově z důvodu 
konání kulturních programů Pro-
stějovské zimy.

Úprava pracovní  
a provozní doby 
Magistrátu a RIC

Informuje-
me veřejnost 
o prosincové 
úpravě pra-
covní a pro-
vozní doby: 
M a g i s t r á t 
města Pros-

tějova:
22. a 29. 12. 2017 do 12:00 hod. 
Regionální informační centrum 
(zámek):
23. 12, 30. 12. a 31. 12. 2017 bude 
centrum uzavřeno.

Hasiči z Domamyslic  
si převzali dárek
Nově jim bude sloužit dopravní 
automobil. 

Hasiči z Jednotky sboru dob-
rovolných hasičů města Prostě-
jova, družstva Domamyslice mo-
hou nově využívat zbrusu nové 
vozidlo - dopravní automobil DA 
LZ1 na podvozku  Fiat Ducato, 
typ 250. Nový dopravní prostře-
dek bude náhradou za stávají-
cí, značně opotřebenou techniku 
VW. Klíče od auta jim předala 
primátorka města Prostějova Ale-
na Rašková.

Automobil byl pořízen s vy-
užitím státní dotace Minister-
stva vnitra z programu Dotace 
pro jednotky SDH obcí ve výši  
450 tis. korun, dále sto tisíco-
vé dotace z Olomouckého kraje 
a zbytek financí do částky 916 
tisíc doplatilo město Prostějov, 
které navíc hasičům pomůže také 
s dovybavením.  -kaa-

Kelčice 144, 798 08
Vranovice-Kelčice

Pece na vypalování keramiky
V rámci rozšíření pracovního týmu

přijmeme do hlavního pracovního poměru:

Technolog
Technolog – Konstruktér
Elektrotechnik
Elektrikář
Zámečník – soustružník

NABÍZÍME:
– perspektivní dlouhodobé zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí
– odpovídající ohodnocení
– firemní benefity
– práci v zajímavém oboru

a.s.

Telefonická dohoda předem nutná!!!
Bližší informace podá Bc. Alena Háderová,
tel.: 605 277 026, e-mail: vedeni@kittec.cz

RV
17

01
83

0/
04Bližší informace na tel. 603 546 076

Příjmem 
stavbyvedoucího/mistra

 
a Min. SŠ vzdělání

a Vhodné i pro absolventy

a Výborné platové ohodnocení

RV
17
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01
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Revitalizace Neumanova náměstí
V říjnu letošního roku byla dokonče-
na revitalizace Neumanova náměstí. 
V rámci stavby byly rekonstruovány 
chodníky a komunikace, realizová-
ny sadové úpravy včetně výsadby 
nových trávníků. Také bylo osazeno 
nové veřejné osvětlení a umístěn 
městský mobiliář (lavičky, odpadko-
vé koše a fitness prvky). 

Stavbu realizovala firma Strabag 
a.s. Celkové finanční náklady činily 
1,7 mil. Kč.

Vlastimil Kupka, ORI

Revitalizace náměstí Odboje
V měsíci říjnu letošního roku byla 
dokončena revitalizace náměstí Od-
boje. V rámci stavby byly provedeny 
úpravy chodníků včetně jejich nové-
ho vymezení a sadové úpravy. Byly 
instalovány nové sloupy veřejného 
osvětlení a městský mobiliář (lavič-
ky a odpadkové koše).

Stavbu realizovala firma Strabag 
a.s. Celkové náklady činily 2 mil. Kč.

Vlastimil Kupka, ORI

Revitalizace náměstí Spojenců
V letošním roce bylo v rámci revi-
talizace náměstí Spojenců prove-

deno předláždění chodníků o vý-
měře 4000 m2 a rekonstruována 

část asfaltových vozovek o celkové 
ploše 1700 m2. Jedná se o 2 místní 

komunikace včetně 26 parkova-
cích stání (z toho 2 vyhrazená pro 
invalidy).

Bylo osazeno nové veřejné osvět-
lení a realizovány byly také nové 
přípojky inženýrských sítí. Novin-
kou jsou tři podzemní kontejnero-
vé boxy pro sběr tříděného odpadu 
a 2 hřiště pro volnočasové aktivi-
ty. Jedno hřiště je určeno pro děti 
ve věku 2–5 let a druhé pro míčové 
sporty.

V rámci sadových úprav došlo 
k úpravě trávníků o celkové ploše 
5000 m2, vysázeno bylo 39 nových 
stromů a cca 400 nových keřů. 
Nový mobiliář tvoří 70 ks laviček 
a 10 ks odpadkových košů.

Stavbu realizovala firma Stra-
bag a.s. Celkové náklady činily 
17,4 mil. Kč.

V roce 2018 je plánováno do-
končení rekonstrukce komunikací 
okolo náměstí a vybudování 74 par-
kovacích stání.

Ing. Petr Brückner, ORI

KRÁTCE

Orkán se nevyhnul ani 
městu Prostějovu
Nedávná vichřice Herward, která 
dne 29. října 2017 potrápila celé 
Česko, se nevyhnula ani Prostějovu. 

Vichr kromě jiného poškodil za-
střešení Městských lázní, které teď 
čeká oprava v hodnotě téměř 260 ti-
síc korun (včetně DPH). Vše by mělo 
být opraveno do půlky prosince 2017. 

„Škodu na majetku města po vich-
řici budeme následně řešit s pojišťov-
nou v rámci pojištění majetku. Je 
třeba ale říci, že to není jediná škoda, 
kterou orkán městu způsobil. Kromě 
lázní, máme poškozené reklamní plo-
chy v ulicích Moravská, Svolinského, 
Dolní, Netušilova, Vrahovická a Ha-
carova. Dále vítr poškodil oplocení 
areálu bývalých jezdeckých kasáren. 
Zničený kontejner na tříděný odpad 
má zase na svědomí pád stromu,“ 
vyjmenoval náměstek primátorky 
Jiří Pospíšil a odhadl škodu zhruba 
na necelých 300 tisíc korun.

Vítr škodil také v intravilánu 
města a vyvrátil nebo se následně 
muselo z bezpečnostních důvodů 
pokácet celkem 37 stromů, převážně 
jehličnanů (smrků). -kaa- 
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Město bude pořizovat další 
pietní desky na městském hřbitově

Obrovský zájem ze strany 
pozůstalých vyžaduje navýšení 
pietních desek u vsypové 
loučky.

Celkem šest kamenů jako vzpo-
mínka pozůstalých na své příbuz-
né již nestačí. Město bude proto 
počet pietních desek u vsypové 
loučky Městského hřbitova Pros-
tějov v Brněnské ulici navyšovat. 

„Lidé zde již od roku 2015 mo-
hou nechávat do kamene vytesat 
jména svých zesnulých. Zájem 
o takto zachovanou vzpomínku 

na příbuzné je tak obrovský, že 
jsme počet kamenů navyšovali 
i v roce 2016 a stále to nestačí. 
Letos proto ke stávajícím deskám 
přidáme další dvě,“ uvedl náměs-
tek primátorky Jiří Pospíšil s tím, 
že správa hřbitova již eviduje dal-
ší a další žádosti pozůstalých. 

Na vzpomínkové desky si po-
zůstalí mohou za úplatu u kame-
níka objednat umístění jména, 
data narození a úmrtí příbuzné-
ho. Cena jedné pietní desky včet-
ně montáže je 25.773 Kč s DPH.

-kaa-

Studenti se postarají o novou podobu zrekonstruovaných trafostanic 
Projekt E.ON Smart City tak bude 
v Prostějově pokračovat.

Prostějované už znají trafostani-
ci v Plumlovské ulici, která nedávno 
získala nový černobílý kabát. 

O malbu bílých stěn opravené 
budovy se postarali studenti Střed-
ní školy designu a módy Prostějov. 
Vše podle návrhu Lenky Horákové, 
který vedení města zaujal nejvíce.

„V současné době jsou opraveny 
další trafostanice, konkrétně v uli-
cích Veleslavínská, E. Valenty 

a Švýcarská. Tato trojice by v bu-
doucnosti mohla opět posloužit jako 
umělecké plátno takzvanému Street 
artu,“ nastínil náměstek primátorky 
Jiří Pospíšil. Město proto nabídlo opě-
tovnou spolupráci studentům Střední 
školy designu a módy Prostějov.

Vlastníkem trafostanic je spo-
lečnost E.ON, která v loňském roce 
zrekonstruovala zařízení na distri-
buci elektrické energie právě u kru-
hové křižovatky v Plumlovské ulici. 
Cílem tohoto projektu je oživení 
budov trafostanic koordinovaným 
způsobem. 

„Přesné náklady na pomalování 
jedné trafostanice budou známy až 
po bližším projednání a odvíjet se 
pochopitelně budou od náročnosti 
maleb. Podle předchozích zkuše-
ností tipujeme náklady tak do osmi 
tisíc korun na jednu trafostanici. 
Návrhy maleb by byly opět předlo-
ženy vedení města k výběru,“ dopl-
nil Pospíšil s tím, že do maleb by se 
studenti mohli pustit v jarních mě-
sících.  -kaa-

Mateřské školky čeká dárek 
Mateřinkám ho poskytuje společ-
nost TextilEko a.s. ve spolupráci 
s Nadací SOVA.

Třídění odpadů se rozhodně 
vyplácí. Profitovat z něho budou 
místní mateřinky, které získají ka-
ždá po 12 tisících korunách. Peníze 
jdou z „kapsy“ společnosti Texti-
lEko a.s. ve spolupráci s Nadací 
SOVA.

„Firma totiž bezplatně využí-
vá části osmadvaceti městských 
pozemků o jednotlivé ploše dvou 
metrů čtverečných pro umístě-

ní kontejnerů na sběr použitých 
oděvů a textilu,“ uvedl náměstek 
primátorky Jiří Pospíšil a doplnil, 
že tímto odděleným sběrem tex-
tilu dochází ke snížení celkového 
množství komunálního odpadu 
svezeného od občanů nebo ulože-
ného na sběrných dvorech zhruba 
o 80–130 tun ročně. Představuje to 
úsporu nákladů za svoz a likvidaci 
odpadu cca 225–366 tisíc korun 
ročně.

„Můžeme tak čerpat příspěvek 
pro neziskové organizace ve měs-

tě Prostějově ve výši šedesát tisíc 
korun. Uvedenou částku firma 
i nadace navrhuje rozdělit mezi 
pět našich školek. Peníze pomo-
hou financování školních nebo mi-
moškolních aktivit s dětmi,“ upřes-
nil náměstek Pospíšil.

Finanční dar bude rozdě-
len, dle doporučení Odboru 
školství a kultury a sportu 
Magistrátu města Prostějova, 
mezi pět následujících mateř-
ských škol: 

 ¶ Mateřská škola Prostějov, Sme-
tanova ul. 24, příspěvková orga-
nizace 12.000 Kč

 ¶  Mateřská škola Prostějov, Ru-
munská ul. 23, příspěvková or-
ganizace 12.000 Kč

 ¶  Mateřská škola Prostějov, Mo-
ravská ul. 30, příspěvková orga-
nizace 12.000 Kč

 ¶  Mateřská škola Prostějov,  
ul. Šárka 4a 12.000 Kč

 ¶  Mateřská škola Prostějov, Par-
tyzánská ul. 34 12.000 Kč

-kaa-
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Olympijské sportovní centrum si zaslouží podporu 
Počátkem listopadu proběhlo 
mimořádné zasedání 
Zastupitelstva města Prostějova, 
které se zabývalo stavbou 
Národního olympijského 
centra v našem městě. 
Konkrétně zastupitelé hlasovali 
o bezúplatném převodu pozemků 
pro tento projekt. Jejich 
poskytnutí spolku Prostějov 
olympijský získalo většinovou 
podporu, když proti návrhu bylo 
pouze pět hlasů a tři členové 
zastupitelstva se zdrželi. 

Na zasedání došlo rovněž na pro-
jednání návrhu, aby město ze spol-
ku Prostějov olympijský vystoupilo, 
který ovšem získal podporu pouhých 
čtyř hlasů. 

Ani tato výrazná podpora pokra-
čování výstavby Národního olym-
pijského centra ovšem několika za-
stupitelům nezabránila v opětovné 
kritice projektu. Došlo na kritiku 
nedostatečné komunikace celé věci 
se zastupitelstvem i samotnou ve-
řejností. Primátorka města přitom 
na každém zasedání, které se Pros-
tějovem olympijským zabývalo, na-
bízela opozici možnost domluvit si 
schůzku a získat odpovědi na všech-
ny otázky. 

Bohužel mám dojem, že s někte-
rými zastupiteli už v této věci těžko 
najdeme společnou řeč. Musím se 
ptát, zda se jejich rozhodování neří-

dí spíše nepřejícností a negativním 
přístupem než ohledy na zájmy dětí 
a našich mladých sportovců. Jejich 
dosavadní vystupování ukazuje spí-
še na to první. Zatím udělali vše pro 
to, aby se hala vůbec nepostavila.

Přestože nepatřím ke koalici 
tvořící Radu města Prostějova, 
rád bych krátce shrnul základ-
ní fakta podporující stavbu Ná-
rodního olympijského centra 
v našem městě.

Dělám tak coby celoživotní spor-
tovec, ale také coby manažer, který 
považuje projekt za dobrý pro naše 
město. Skalní odpůrce zřejmě ne-
přesvědčím, protože podle mého 
názoru racionální argumentaci 
dlouhodobě nenaslouchají a vezou 
se na vlně hysterie. Veřejnost si však 
zaslouží znát vše podstatné a udělat 
si na celou věc názor sama. 

Myšlenka zapojit Prostějov do ro-
diny národních olympijských center 
vznikla počátkem roku 2015. Za vy-
budování nové sportovní haly se po-
stavili zástupci významných klubů 
ve městě včetně reprezentantů teni-
su, volejbalu, basketbalu a fotbalu. 
Projektu se dostalo podpory také 
od vynikajících sportovců, k nimž 
řadím například hokejistu Jakuba 
Voráčka a tenistu Jiřího Nováka. 

Národní olympijské cent-
rum je výsledkem spolupráce 

Českého olympijského výboru 
a Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy. Projekt Olym-
pijských center následně podpořila 
také česká vláda. Základním staveb-
ním kamenem je moderní sportovi-
ště, v němž by mohly trénovat olym-
pijské naděje, tedy mladí sportovci 
mající šanci v budoucnu uspět v me-
zinárodních kláních včetně samot-
ných Olympijských her. Že je každý 
úspěch na mezinárodní scéně pod-
míněn mimo jiné dlouhými léty tré-
ninku, asi není nutné vysvětlovat. 

V případě plánované haly ho-
voříme především o tenisu a vo-
lejbalu, ale objekt bude moci 
sloužit také utkáním v basketba-
lu a trénovat v něm mohou také 
fotbalisté. Není proto pravda, že 
v Prostějově vznikne pouze jeden 
zastřešený tenisový kurt, jak se 
odpůrci celé myšlenky snaží ob-
čanům namluvit. Mluvíme o špič-
kovém sportovišti, které poskytne 
zázemí budoucím reprezentantům 
Prostějova i celé země, na které 
budeme moci být právem hrdi. 
Nová hala navíc odlehčí dalším 
sportovištím ve městě, jejichž ka-
pacita je využívána na maximum 
a často i o něco víc. Národní olym-
pijské centrum budou moci vyu-
žívat nejen dospělí sportovci, ale 
také žáci a studenti našich škol, 
kteří v něm najdou moderní cen-
trum na vynikající úrovni. 

Součástí budovy se stane také ví-
ceúčelový sál, salonek, dvě pracovny 
a klubovna. Objekt proto bude mož-
né využívat pro řadu dalších akcí 
včetně zasedání Českého olympij-
ského výboru. 

Ani stavba tohoto projekt samo-
zřejmě nevyřeší všechny problémy, 
s nimiž se v oblasti sportu v Prostějo-
vě potýkáme. Do budoucna bude 
nutné zabývat se také fotbalo-
vým a atletickým stadionem 
ve Sportovní ulici, plaveckým 
bazénem a tréninkovou halou 
pro hokejisty. I proto je důležité 
spojit síly, najít pro Národní olym-
pijské centrum dostatečnou podpo-
ru ve městě, v kraji i na celostátní 
úrovni a dívat se dopředu. Čeká nás 
v této oblasti ještě hodně práce. Po-
kud tedy fandíte sportu a věříte, že 
právě sport vede mladé lidí správ-
ným směrem a vychovává z nich 
řádné občany, držte nám palce. 

Mgr. František Jura, zastupitel
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INZERCE

Klidné místo uprostřed zeleně
Vybavení bytů ve vysokém standardu
Veškerá infrastruktura na dosah ruky
Moderní byty 2+kk až 4+kk
K bydlení od 9/2018

JH REALITY

www.jhreality.cz 582 341 705, 608 805 659
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00
11

4/
11

OBČANSKÁ PORADNA
PETRA MICHKA

POSTŘEHY PETRA MICHKA A JEHO PŘÁTEL

Jiří Krampol: Jeden můj kolega mi nedávno řekl:  “Jestli je pravdou, 
že smích prodlužuje život, tak díky svému směšnému důchodu 
jsem téměř nesmrtelný”.

Petr Michek: Starý, leč dobře vypadající pán povídá svému 
vnukovi:”Jen se na mě Honzíku podívej! Nekouřím, alkohol nepiju, 
neběhám za ženskými a zítra budu slavit osmdesátku!” “Jóóó?  A 
dědo jak?”

Radim Uzel: Už jsem slyšel dosti vtipů, ale tento ještě ne. Vnučka je 
na prázdninách u svého nahluchlého dědy. Jednou takhle vběhne 
do domu a nadšeně volá a ukazuje mu: “Dědo! Představ si, na 
zahradě nám vyrostla takováhle mrkev a takovéto kedlubny!” A 
děda na to: “A máš ho děvče opravdu ráda?”.

  Pěkný den vám přejí Jiří Krampol, Radim Uzel a Petr Michek.

Prostějov, T. G. Masaryka 5    |   www.opkm.cz    |   www.petrmichek.cz

MUDr. Radim Uzel        Mgr. Petr Michek               Jiří Krampol
RV

16
01

45
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11

Ing. Zuzana Kučerová
tel.: 774 409 430

Ing. Marie Vymazalová
tel.: 774 421 818 www.vnb-reality.cz

Pro naše klienty hledáme

BYTY, DOMY, POZEMKY
Chcete dobře a rychle prodat 
vaši nemovitost?
Obraťe se na profesionály
Prodávajícím nabízíme kompletní 
servis zdarma!

ATRIUM (přízemí)
Hlaváčkovo nám.1
Prostějov 
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00
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7/
10

CA KONSULT s.r.o., Havlíčkova 3a, Prostějov
tel.: 582 340 441, 604 542 454, www.cakonsult.cz

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ  
PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

RV
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4/
07
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02
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2 999 044 Kč 
vč. DPH

2+kk až 4+kk

moderní
bydlení

( 603 276 777

PROSTĚJOVBYTOVÝ DŮM PALACKÉHO
MLÝNSKÁ novostavba v centru

www.residencereality.cz
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Činnost ESPERANTO KLUBO Prostějov, z.s.

Místní esperantský klub se schází 
každý čtvrtek v klubovně na Hu-
sově nám. v Prostějově.

Od září začal opět po prázd-
ninách pracovat kroužek Skaut-
ské esperantské ligy, kde se žáci 
učí esperanto a skautské znalosti. 
Schůzky probíhají v klubovně každý 
čtvrtek od 13 do 14 h. Kroužek na-
vštěvují žáci ze ZŠ Kollárova.

13.–15. října se v Kroměříži usku-
tečnila konference Českého espe-
rantského svazu, které se zúčastnili 
čtyři členové našeho klubu. 

Od roku 1994 nemá esperantský 
klub pro svou činnost a nájem klu-
bovny vlastní příjmy a pouze díky fi-
nanční podpoře statutárního města 
Prostějova může pokračovat ve své 
činnosti.  Členové klubu Esperanto

Na věk se dámy neptejte!  
(škola Dr. Horáka slavila 40!)

Věkem naše škola nepatří k nejstarším, 
takže mnoho má ještě před sebou a sil 
na rozdávání. Nejmladší ale také není, 
takže spoustu zkušenosti už pobrala, 
mnohému se naučila. Rozhodně ne-
přešlapuje na místě – má skvělý tým 
pedagogů a ostatních zaměstnanců, 
kteří ji mají rádi a je to vidět. Na mě-
nícím se vzhledu, na akcích, které 
připravujeme. Akademie pořádaná 
právě na oslavu kulatin 2. 11. 2017 
v Městském divadle v Prostějově to 
určitě dokázala. Měsíce příprav (a že 

to byla sisyfovská práce) byly zúroče-
ny na prknech a moderátoři s diváky 
procestovali svět. Od afrických kmenů, 
přes dalekou Austrálii, divoký západ, 
Evropu až zpátky do Čech. A k vidění 
byli všichni – ti nejmenší zpěváčci a ta-
nečníci, zkušení „mazáci“ z  2. stupně. 
S  lehkostí, vtipem, nápadem. Odmě-
nou byl obrovský potlesk i slzy dojetí, 
nemůžeme si přát víc… Děkujeme 
všem, kteří přišli, podpořili nás, strávili 
s námi svůj čas.

M.Strouhalová

Sportovní klub policie Moravan Prostějov 
uspořádal Mezinárodní policejní turnaj v sálové 
kopané pro Nadaci policistů a hasičů
Pod záštitou ředitele Krajského ře-
ditelství policie Olomouckého kraje 
plk. Mgr. Tomáše Landsfelda při-
pravili pořadatelé ze Sportovního 
klubu policie Moravan Prostějov 
z.s. v sobotu 14. října v tělocvičně 
Základní a mateřské školy v Kostel-
ci na Hané Mezinárodní policejní 
turnaj v sálové kopané. Kromě do-
mácích týmů na něj pozvali i kole-
gy a přátele ze srbského Prijepolje, 
polského města Środa Wielkopol-
ska a slovenského Prešova.

Tento první ročník Meziná-
rodního policejního turnaje uspo-
řádali prostějovští pořadatelé 
ve spolupráci s Nadací policistů 
a hasičů. Hlavním mottem turnaje, 
jak ve svém zahajovacím proslovu 
uvedl předseda výkonného výboru 
SKP Moravan Prostějov, z.s. Bc. Pa-
vel Hlaváč, byla pomoc rodinám 
policistů a hasičů, kteří zahynuli 
při výkonu své služby a současně 
pro bývalé policisty a hasiče, těžce 
tělesně postižené následkem zra-
nění, utrpěného v přímé souvislosti 

s výkonem služby a prohloubit ko-
legiální spolupráci na mezinárodní 
úrovni.

Zatímco venku slibovalo poča-
sí nádherný podzimní den, jako 
stvořený k procházce přírodou, 
v tělocvičně Základní a mateř-
ské školy v Kostelci na Hané proti 
sobě nastoupila mužstva z České 
republiky, Slovenska, Polska a Srb-
ska v přátelských zápasech každý 
s každým. I když se všechna muž-
stva vrhla do zápasů naplno a bylo 
možno sledovat zajímavé sportovní 
zápasy, hrálo se slušně, v přátelské 
atmosféře. To ostatně pozitivně kvi-
tovali i diváci, mezi nimiž byli i hos-
té ze samosprávy měst Kostelce 
na Hané, Prostějova i Olomoucké-
ho kraje, jakož i několik ústavních 
činitelů, jako předseda bezpečnost-
ního výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Ing. Roman Váňa 
a poslanec Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR MUDr. Pavel Ho-
lík. Po několikahodinovém spor-
tovním klání, při kterém padaly jak 

góly do branky, tak i dobrovolné 
příspěvky do pokladničky Nadace 
policistů a hasičů, došlo k vyhlá-
šení vítězů turnaje a předání cen. 
Toho se ujal ředitel Krajského ře-
ditelství policie Olomouckého kraje 
plk. Mgr. Tomáš Landsfeld, který 
uvítal pořádání takovýchto meziná-
rodních sportovních i družebních 
akcí mezi policisty. 

K úspěšnému zajištění tohoto 
mezinárodního turnaje významnou 
měrou přispěli:

Olomoucký kraj, Statutární 
město Prostějov, Město Kostelec 
na Hané, Krajské ředitelství policie 
Olomouckého kraje a další sponzoři

text a foto: Josef Franc
SKP Moravan Prostějov

Redakčně zkráceno
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Kraj ocenil Střední odbornou školu 
podnikání a obchodu za přístup 
k talentovým studentům
V říjnu proběhl další ročník slav-
nostního vyhlašování cen Talent 
Olomouckého kraje. Jedná se oce-
nění nadaných mladých lidí, kteří 
v předešlém školním roce dosáhli 
mimořádných výsledků v soutěžích 
a olympiádách. Kraj ocenění udě-
luje v pěti kategoriích: humanitní, 
přírodovědná, technická, umělec-
ká a sportovní. Kromě studentů 
se oceňují také školy za jejich péči 
o talentované studenty. Nejvyšší 
ocenění v této kategorii získala jako 
jediná z prostějovských středních 
škol Střední odborná škola pod-
nikání a obchodu. Zároveň Filip 
Bašný z této školy získal 1. místo 
v humanitní kategorii za vítězství 
v ústředním kole olympiády v ně-
meckém jazyce a za účast na mezi-
národním kole v Berlíně. red

Žáci z polské Środy na výměnném pobytu v Prostějově

Výměnný pobyt žáků z polské Środy 
se uskutečnil v týdnu od 10. – 13. 10. 
2017 na ZŠ Jana Železného v Prostě-
jově. Navázali jsme tak na naše 1. se-
tkání, které bylo na jaře 2017 v jejich 
městě. V úterý odpoledne jsme naše 
přátele po dlouhé a namáhavé cestě 
uvítali v budově školy. Po krátkém 
úvodním slovu pana ředitele Jana 
Krchňavého a pana náměstka pri-
mátorky Pavla Smetany si žáci pře-
dali dárečky a ubytovali se ve svých 

náhradních rodinách. Na celý pobyt 
byl naplánovaný bohatý program 
a díky pěknému počasí se všechny 
akce vydařily. Za zmínku stojí přede-
vším pěší výlet do Plumlova, návště-
va laser arény nebo výlet na kolo-
běžkách do Kostelce na Hané. Velké 
nadšení se projevilo i při hře golfu. 
Uvolněná atmosféra a sportovní 
aktivity je všechny sblížily. V pátek 
po obědě jsme se před školou roz-
loučili s našimi polskými kamarády 

menšími dárečky a poděkováním 
za příjemně strávené dny. Výměnný 
pobyt nám přinesl mnoho krásných 
dojmů a zážitků, které v nás budou 
ještě dlouho přežívat. Nyní se bu-
deme těšit na další výměnný pobyt, 
na který pojedeme opět do Środy 
v květnu 2018.

Mgr. Jana Novotná  
a Mgr. Iveta Sedláčková  

– vedoucí projektu

KRÁTCE

Střední škola designu 
a módy získala pět 
Oskarů za malbu

Oskar Ostrava 2017 je bienále ma-
lířské soutěže, kterého se zúčastňují 
všechny střední školy uměleckého 
zaměření v České republice. Letoš-
ního klání se zúčastnilo 16 střed-
ních škol, což znamená, že zájem 
o klasické médium malby je u stře-
doškoláků tradičně velký a účast 
i kvalita – podle slov organizátorů 
soutěže – každým rokem roste.

Pravidla byla jednoduchá: Ka-
ždá malba byla označena pořa-
dovým číslem (celkem 72 prací), 
přičemž členové komise všechny 
práce obodovali 15ti stupňovou 
škálou. Hodnocení bylo anonym-
ní. Komisaři netušili, která práce 
pochází ze které školy.

S potěšením můžeme kon-
statovat, že Střední škola desig-
nu a módy v Prostějově obstála 
na výbornou. 

Veronika Kvetovská vyhrála 1. 
místo v kategorii figura se svým 
obrazem Šermíři. Karolína Čopja-
nová obsadila první místo v kate-
gorii krajina, obraz Voyuer Nikoly 
Francové získal druhé místo v ka-
tegorii zátiší. 

Obraz Sabiny Kladivové s ne-
konvenčním názvem Stripbar 
získal druhé místo v kategorii ar-
chitektura. 

Nakonec i diváckou soutěž vy-
hrála naše absolventka Daniela 
Musilová.

„Je fantastické, že z pěti zasla-
ných prací získali naši studenti pět 
ocenění. To je bilance, která staví 
naši mladou školu, potažmo obor 
design interiéru / užitá malba, 
mezi umělecké školy s dlouholetou 
tradicí,“ zhodnotila úspěch svých 
studentů ředitelka Střední školy 
designu a módy Ivana Vaňková.

Vernisáž vybraných prací pro-
běhla 6. listopadu 2017 ve výstavní 
síni Sokolská 26 v Ostravě. -iv-
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SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI ŘÍJNU 2017 
OSLAVILI SVÁ JUBILEA

70 let Jan Sekanina František Roba

Vlasta Hrazdilová Taras Feščuk

Věra Ficová Bruno Čehovský

Věra Jetelinová Marie Lakomá

Milada Ondroušková Jitka Závodná

František Jahn Jiřina Abrahámová

Marie Sekaninová Olga Směšná

Věra Jataganzidu 85 let Irena Vránová

75 let Eva Doláková František Páleník

Milada Jansová Vlasta Skřičková

Alena Marková Miroslav Jančík

Jozef Dalloš Mgr. Lubomír Holinka

Ing. Miloslav Kolář Pavlína Pavlíková

Jana Horáková Drahomíra Lešanská

Anna Lysická 90 let Jarmila Vinklerová

Jiří Svobodník Anežka Matoušková

Ladislav Hradil Rudolf Vlach

Hynek Bezoušek Miroslava Zapletalová

Jitka Krčová 91 let Josef Běhal

Mgr. Jiří Sedláček Břetislav Pospíšil

Milan Čep Miloslav Přikryl

Jana Kuldová Bohumila Župková

Jaroslav Ježek Miroslava Nepožitková

Marie Novotná 92 let Věra Nováková

Petr Kunc 93 let Vlasta Zahradová

Jan Navrátil 94 let Vojtěch Zapletal

Ludmila Spáčilová Božena Zatloukalová

80 let Alois Křupka 95 let František Račanský

Eva Kvíčalová 96 let Karel Jukl

Pavel Moravec 97 let Hedvika Otrubová

Miluše Šnajdrová

ADVENT V MUZEU KOČÁRŮ
Muzeum kočárů srdečně zve všechny své příznivce na tradiční ad-

ventní večery za svitu kočárových luceren. 
Dne 2. 12. 2017 v 18 hod. Václav Hudeček, 

9. 12. 2017 v 18 hod. Szidi Tobias, 
16. 12. 2017 v 18 hod. Cimbál Classic. Tříkrálový večer, kde 

vystoupí Sestry Havelkovy, pořádáme  6. 1. 2018 v 17 hod.
Lístky lze zakoupit přímo v Muzeu kočárů  v Čechách pod Kosířem, 

tel. 608 610 324, nebo  v Prostějově v Minikavárně (areál OC Haná 
na Sídl.Svobody), v Pall-a-chinkách (nám. Spojenců 18, Prostějov) 

a v Olomouci pouze na čísle 608 421 853.
Zastavit se v adventním čase, zažít nádhernou atmosféru připravo-

vaných koncertů, zaposlouchat se do krásných tónů hudby a mluveného 
slova – to je krásná doba v Muzeu kočárů. 

Plamínek svíček nás provede tímto vánočním časem i celým příštím 
rokem. Přijďte si pro tuto vánoční pohodu. Těšíme se na vás.

Srdečně zve Václav Obr

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

AKADEMIE SENIORŮ
Termín Hodina Tematické zaměření setkání Lektor
5. 12. 2017 14.00 Vánoční zvyky na Hané

Předvánoční povídání s etnografem prostějovské-
ho muzea o tom, jak se Haná chystala na Váno-
ce a jak Hanáci Vánoce prožívali.

Mgr. Jiří 
Ondra

12. 12. 2017 14.00 Japonská zahrada
Navážeme na povídání o bonsajích a dozvíme se, 
v čem je jiná japonská zahrada.

Mgr. Jaroslav 
Servus 

19. 12. 2017 14.00 Předvánoční posezení
Rok uběhl jako voda a už jsou tady Vánoce. 
Stejně jako v minulých letech se na tomto setkání 
zastavíme, zavzpomínáme si a letos si naše setká-
ní trošku zpestříme soutěží o nejlepší marmeládu, 
takže dámy i pánové, pokud jste letos marmeládu 
vařili, tak neváhejte a doneste vzoreček. 

Hana 
Vybíhalová

Vážení a milí naši příznivci. Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2018 hodně, 
hodně zdraví a pohody. A také spoustu zajímavých setkání, třeba právě u nás, na LIPCE.
Všechny přednášky a besedy AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách LIPKA, 
z.s. Tetín 1, přízemí (pokud není uvedeno jinak). 
Setkání Akademie seniorů se uskutečňují za podpory statutárního města Prostějova.

Pro všechny příznivce výletů pro seni-
ory máme dobrou zprávu. I v prosinci 
se s námi můžete někam podívat. 

Vyslyšeli jsme četné žádosti o ná-
vštěvu Polského Těšína. V sobotu  
2. prosince proto pojedeme 
na nákupy do Polska. Cestou se 
ale ještě zastavíme ve Frýdku – Míst-
ku a podíváme se na zdejší Adventní 
městečko. Na Náměstí Svobody bu-
dou stánky s tradičním vánočním zbo-
žím a ozdobami, místní gastronomií 
a horkými nápoji od různých punčů 
ke svařenému vínu. Nebude chybět 
ani betlém a výtvarné dílničky. Od-

poledne strávíme na známých trzích 
v Polském Těšíně.

O letošních výletech si můžete 
popovídat na Vánočním večírku, 
který je naplánovaný na úterý 
12. 12. Od 16:00 do 20:00 hod. 
máme rezervovanou restauraci 
Národního domu. Kromě občerst-
vení a večeře čeká přítomné také pro-
gram s hudebním doprovodem.

Poslední akcí letošního roku bude 
návštěva Moravského divadla v Olo-
mouci. Ve středu 20. 12. je na pro-
gramu muzikál Noc na Karlštej-
ně. Jako vždy bude zajištěná doprava 

z Prostějova do divadla a po předsta-
vení večerní rozvoz po městě.

V lednu se opět uvidíme v pod-
krovním sále Městské knihovny v Pro-
stějově. Bude to setkání průvodců 
a výletníků.

Na všechny výlety se můžete hlásit 
na prodejně v Prostějově na nám. T. G. 
Masaryka 18 (Nový dům), buď osobně, 
nebo telefonicky na čísle 722 464 228 
během otevírací doby (PO–PÁ : 8:45–
17:00hod., SO: 9:00–11:30 hod.) nebo 
prostřednictvím internetu na webu 
www.filemon-baucis.cz či emailem 
na adrese: info@filemon-baucis.cz. 
Případné další nabídky programů na-

jdete na webu nebo na prodejně. Mimo 
provozní dobu vám případné dotazy 
zodpovíme na tel. čísle 728 337 983.

Akce jsou pořádané ve spolupráci 
se Zdravým městem Prostějov a s fi-
nanční podporou statutárního města 
Prostějov. 

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych tímto poděkovala statu-

tárnímu městu Prostějov a Zdravému 
městu Prostějov za finanční a mediál-
ní podporu výletů pro seniory. O tom, 
že byly finanční prostředky využity 
smysluplně, svědčí snad dostatečně 
zájem a účast seniorů na výletech.

Jana Šmudlová

Výlety a akce pro seniory v prosinci 
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Jak dál? 
Hlad je nejlepší kuchař a čas 

všechny rány zahojí. S prvním 
souhlasit lze, druhé přísloví po-
kud neodpustíme, rány se hojí 
těžko a zapomenout se moc nedá.

Od Klubu KDU-ČSL se v době 
adventního času očekává smíř-
livý tón s brnknutím na citlivou 
strunu. Opusťme sváry, nákupní 
střediska a věnujme se rodině, 
zklidnění a očekávání svátků vá-
nočních pro nás křesťany spoje-
ných s narozením Ježíška. Ano 
mělo by to tak být a psala jsem to 
již vícekrát. Neubráním se však 
jistému zklamání až rozčarová-
ní z naší lokální politické scény. 
35 zastupitelů, z nichž za 3 roky 
někteří ani nepromluví, snad 
v případě, že omlouvají kolegu 
v nepřítomnosti či chtějí hygie-
nickou pauzu. Jiní naopak mluví 
o sto šest, až zapomínají, čím pří-
spěvek zahájili. O nějaké kultuře 
projevu, smířlivosti, domluvy, či, 
co se řekne, to platí, ani nemluvě. 
Ne, nechci nikoho rozlítit, či se 
dotknout. Již v prvním příspěvku 
do Prostějovských radničních lis-
tů jsem psala o tom, že v místní 
politice a nejen tam, bychom měli 

pominout stranické či jiné zájmy. 
Měli bychom vycházet z potřeb 
lidí v okolí, kde žijeme a měli by-
chom a máme pro lidi něco udělat. 
Není na světě člověk ten, aby se 
zavděčil lidem všem. Zajistíte od-
padkový koš pro „pejskaře“ a jiný 
může mít problém, že koš je před 
jeho domem a bude v něm binec. 
Jsou i vyšší městské cíle. Ona 
zubní či další pohotovost v Pros-
tějově nemusí být science fiction. 
I když občané našeho města řek-
nou Ptenský zámek není v Pros-
tějově, proč nepodpořit cestovní 
ruch při spojení Čechy pod Ko-
sířem, Ptení, Plumlov, uspokojit 
zájemce o kulturní zážitky v dané 
kouzelné lokalitě, navýšit pracov-
ní místa a především vzkřísit dílo 
našich předků. A co bezbariérový 
přístup do muzea v Prostějově? 
O odpovídajícím připomenutí 
historie oděvnictví v Prostějově 
ani nemluvě. Akcí by bylo více. 
Možná by bylo dobré, aby i ostat-
ní zvolení zastupitelé chtěli využít 
svůj prostor a mandát zastupitele 
a začali tvořit.

Adventní čas je pro zklidnění 
a zamyšlení nejen nad sebou sa-

mým příhodný. Často se věřícím 
lidem připomíná: “Vy se máte, 
můžete své hříchy svěřit Bohu, 
smířit se s ním a jít dál“. Zrcadlo 
svého svědomí má každý z nás 
v sobě. Že někdy není v souladu 
naše duševní a fyzická pohoda 
víme, jsme lidé. Ale můžeme za-
čít znovu a to platí pro všechny. 
Byla jsem nazvaná idealistkou, 
proč ne. O své ideály přicházíme 
s přibývajícími lety často, ale lze 
je v jiné podobě získat zpět. Stále 
věřím ve smysl života, vyšší prin-

cip a dobro v každém z nás.
Pokojný adventní čas, příjem-

né, láskou, porozuměním a Bo-
žím požehnáním prostoupené 
vánoce přeji za Klub KDU-ČSL 
s kolegou Ing. Petrem Kousalem. 
A pokud budete mít chuť, přijděte 
pomoci nazdobit betlémy. Zážitek 
z půlnoční mše je pak autentič-
tější, když si „svou ovečku“ sami 
umístíte do betlému.

MVDr. Zuzana Bartošová
(termíny zdobení betlémů viz 

pořad bohoslužeb v tomto čísle )

Pomůžeme splnit přání prostějovským  
seniorům či dětem z Dětského domova Plumlov?
Již šestý ročník akce Strom spl-
něných přání pořádá Okrašlovací 
spolek Prostějova ve spolupráci 
s občanským sdružením Dobré 
místo pro život. I letos můžete 
udělat radost dětem a seniorům 

zakoupením jejich vánočního 
přání. 

Zatímco v minulých ročnících 
jsme pořizovali dárky jen dětem 
z dětských domovů v Prostějo-
vě a Plumlově, vloni přibyli se-

nioři z prostějovských domovů 
důchodců, léčebny dlouhodobě 
nemocných v Prostějově či Domu 
domácí péče – SANCO. Stejně 
tomu bude i letos. "Nejsou to 
dary za sta tisíce, jen drobnosti. 
Pro tyto lidi je mnohem cenněj-
ší skutečnost, že si na ně někdo 
vzpomněl, " uvádí za organizáto-
ry akce Milada Sokolová. 

I letos oslovila Domov seniorů 
Prostějov, který sídlí v Nerudově 
ulici, Centrum sociálních služeb 
se sídlem v Lidické ulici, SAN-
CO i LDN. "Výběr opět necháme 
na sociálních pracovnících zmí-
něných institucí. Chceme potěšit 
ty, na které rodina a přátelé po-
zapomněli či ty, kteří již nikoho 
nemají. Dárky v institucích opět 
předáme osobně a budu jen ráda, 
když mě někdo z dárců doprovo-
dí," dodává Milada Sokolová. Jak 

již zmínila, jde o drobnosti, kte-
ré dárcům nezruinují rozpočet 
a obdarovaným přinesou radost. 
Vloni dárci nakupovali například 
pohankový polštářek pod hlavu, 
kosmetické balíčky, vlněnou čepi-
ci, kartáč na vlasy či flísovou deku.

A co bylo důvodem tohoto roz-
hodnutí? Děti v domovech mají 
povětšinou po materiální stránce 
vše, co potřebují i chtějí. Se seni-
ory je to ale jinak, nadstandard 
mohou získat jen od svých blíz-
kých. A ty v mnoha případech už 
nemají. 

Seznam dárků bude již brzy 
k dispozici na  webových strán-
kách občanského sdružení Dobré 
místo pro život. Odkaz loňských 
dárků pro ilustraci zde: http://
www.dobremistoprozivot .cz/
stromProstejov

-MS-
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Stavební Prostějov 
Měli jste někdy problém se získá-
ním stavebního povolení napří-
klad na Váš altánek, garáž, dům 
... ? A nechcete radši zkusit obejít 
klasické stavební povolení rozdě-
lením pozemku a uzavřením neve-
řejné Veřejnoprávní smlouvou se 
Stavebním úřadem v Prostějově? 
Není to problém. Ukázkový příklad 
je nejmenovaný objekt na Plum-
lovské ulici na příjezdu do města. 
Tuto stavbu jsme probírali i na za-
stupitelstvu. Na tom postupu není 
nic nového, stavební firmy ho znají 
a používají, ale zrovna v tomto pří-
padě je to už poněkud „za čárou“ 
a bohužel do očí bijící.

Návod :
1) Rozdělte si pozemek na dvě čás-

ti, přesně podle tohoto návodu 
a zapište to tak na katastru.  
a) dvoumetrový pásek po obvo-

dě pozemku 
b) vnitřní část pozemku. Blaho-

přejeme – nyní jste si sám 
sobě sousedem. Nemusíte 
řešit stavební uliční čáru 
a vzhled okolních objektů. 
Měl by to řešit Stavební úřad, 

ale pokud dříve uvedené re-
gulativy nevadí Stavebnímu 
úřadu, tak pak už nemůže 
nikomu. 

2) Oba pozemky můžete navíc od-
dělit plotem, zdí, čímkoliv – ne-
bojte, prkotiny se tu neřeší. Tak 
že by 4metry železobetonu? 

3) Za plotem si pak začněte stavět 
cokoliv, případný nesoulad stav-
by s dodanou dokumentací stej-
ně nikdo nemůže zkontrolovat či 
napadnout. Sice nemáte staveb-
ní povolení, ale máte podaný ná-
vrh veřejnoprávní smlouvy.

4) Celou akci dokončete veřej-
noprávní smlouvou až v průbě-
hu stavby. Nespěchá to. Ozná-
mení o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy, která nahrazuje sta-
vební povolení na „novostavbu 
objektu k bydlení“ bylo zveřej-
něno až tento měsíc, konkrétně 
3.11.2017, čili rok po zahájení 
stavby. Nikoliv už ona smlouva.
Pokud by (nedejbože) chtěl ně-

kdo posuzovat stav stavby s územ-
ně plánovací dokumentací, tak má 
dle Ing. Košťála smůlu, protože 
není účastníkem řízení a na kopii 

veřejnoprávní smlouvy nemá nikdo 
nárok.

Co se obecně veřejnoprávních 
smluv týče, samo o sobě to není 
špatný institut, zejména pokud by 
se jednalo o transparentní proces, 
který vede ke zrychlení správních 
řízení a ochraně veřejných zájmů.

Uvedená veřejnoprávní smlouva 
(SÚ/1778/2016-Ing.Koš.) byla sice 
možná správně uzavřena dle Správ-
ního řádu – Zákon č. 500/2004 Sb., 
ale dovoluji si ale připomenout, že 
u této smlouvy nelze k dnešnímu 
dni posoudit obsah (§159 odst.4), 
tj. tato veřejnoprávní smlouva sni-
žuje důvěryhodnost veřejné správy 

(§159 odst.3) a ve svých důsledcích 
napomáhá obcházení právních 
předpisů a je v rozporu se zájmy ve-
řejnosti (§159 odst.2).

Rád bych se nyní čtenářů 
zeptal na jejich názor, zda je 
nyní potřeba: 
a) dělat důslednější územní a regu-

lační plány? 
b) ponechat benevolentnější plány, 

ale důsledněji dbát na jejich do-
držování?

c) nedělat veřejnoprávní smlouvy? 

Děkuji za Vaše názory 
Ing. Jan Navrátil

navrati@zmenaproprostejov.cz

Radnice uprostřed Hané
Byla jednou jedna radnice upro-
střed Hané. Ta radnice vydávala 
Radniční listy. V Radničních lis-
tech se objevil článek o velkém ba-
zénu. Napsala jej tisková mluvčí 
radnice ve své pracovní době. Ná-
městek radnice zde tvrdí, že velký 
bazén bude prodělávat ročně 10 
melounů a malý bude vydělávat 
8 melounů. Proč to tvrdí? Protože 
radnice nechce velký bazén. Proč 
ho nechce? Prý protože rozdíl 
(trocha matematiky: 8 – (-10) = 8 
+ 10) je podle náměstka 18 melou-
nů. A to není pravda. Tak proč ho 
nechce?

Občané chtějí velký bazén. Proč 
ho chtějí? Protože si chtějí zapla-
vat. Chtějí, aby to uměly i jejich 
děti. Chtějí, aby si mohli zaplavat 
v létě v akvaparku, kde to nejde. 
I v zimě, kdy to jinde také nejde. 

Protože malý bazén nestačí.
Byly jednou jedny Pardubice. 

Mají akvapark i velký bazén. Bu-
dou k němu stavět ještě malý ba-

zén. Protože velký bazén nestačí. 
Náměstek se tam byl podívat. 

A otřásl se v základech. Velký 
bazén stál 600 melounů. Hrůza 
hrůz. Musí se s ní do Radničních 
listů. Občany přejde chuť. 

Bylo ověřeno, že podstatnou 
část toho stál tamní akvapark. 
Na velký bazén tak připadlo asi jen 
200 melounů. To už se jaksi cudně 
zamlčelo. Taková milá polopravda. 
A tak smotali náměstek i mluvčí 
hrušky s nudlemi dohromady. Proč 
to dělají? Co z toho mají? 

Za pomoci přátel jsem průzku-
mem v jiných městech zjistil, že 
se potýkají s podobnými kapacit-
ními problémy jako my v Prostě-
jově. Zájem o plavecké aktivity je 
v naší republice velký. Jde o jedi-
né sportovní odvětví opravdu pro 
všechny. Malé, velké, mladé staré, 
zdravé i nemocné. Těm posledně 
jmenovaným může dokonce po-
moci zdraví navrátit. Plavat mo-
hou všichni, pokud bude dosta-

tečný prostor, kapacita. O tu jde. 
Stavět znovu to, co dnes, nebo 
jen o trochu větší nestačí, nemá 
žádný smysl. Jedním z imperati-
vů dnešní doby je zdraví a pohyb. 
V bazénu lze dosáhnout obojí, 
bude-li dostatečný prostor. Není 
to primárně otázka ceny. Cenu 
lze na současné technické úrovni 
stavebnictví i technologií vyřešit. 
Jak investiční, tak provozní. Je to 
otázka toho, co chceme. Co chce-
me pro naše občany skutečně udě-
lat. Je třeba se poučit z velechyby 
akvaparku a ne ji udělat znovu.

Proto prosazujeme a budeme 
prosazovat jako rozumné a mou-
dré řešení plavecké budoucnosti 
našeho města velký bazén o roz-
měrech 50x25 metrů. Budeme 
hledat cesty, jak tohoto cíle do-
sáhnout. Proč? Protože je to ko-
nečně řešení pro všechny. Protože 
malý bazén nestačí. 

V pracovní době si na radni-
ci vyrábějí nepravdy, polopravdy 

a nesmysly, které se bez omezení 
uveřejní v Radničních listech. Za-
stupitelé jim musí čelit ve svém 
volném čase na směšných 30 řád-
cích! 

Aleš Matyášek, klub TOP 09 
a Nezávislí Prostějované

Pětadvacítku  
nebo padesátku?
Tak se jmenoval článek, který při-
nesly Prostějovské radniční listy 25. 
října 2017 na straně 13 a na který 
reaguje zastupitel Aleš Matyášek. 
Primátorka města Alena Rašková 
a první náměstek Zdeněk Fišer 
v článku Pětadvacítku nebo pade-
sátku rozebírají zejména finanční 
náklady na výstavbu a provoz 25ti 
metrového či 50ti metrového ba-
zénu. Článek naleznete v minulém 
vydání PRL nebo v elektronické 
podobě na webu města.

-jg-
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Vyberte si od A do Z 
z výkonů estetické medicíny.

Plastická chirurgie A–Z
Horní náměstí 8, Olomouc, +420 604 723 403

www.plastickachirurgieaz.cz

KUPON

Plastická chirurgie A–Z: KONZULTACE ZDARMA
platnost kuponu 1. 12. 2015 – 31. 1. 2016

Vyberte si od A do Z 
z výkonů estetické medicíny.

Plastická chirurgie A–Z
Horní náměstí 8, Olomouc, +420 604 723 403

www.plastickachirurgieaz.cz

KUPON

Plastická chirurgie A–Z: KONZULTACE ZDARMA
platnost kuponu 1. 12. 2015 – 31. 1. 2016

Plastická operace nosu
Úprava ušních boltců

Plastická operace očních víček
Korekční operace obočí
Korekční operace čela

Plastická operace obličeje
Plastická operace krku

Plastická operace prsů – zvětšení
Plastická operace prsů – zmenšení
Plastická operace prsů – modelace

Korekce mimických vrásek
Plastická operace břicha

Odstranění znamének a kožních výrustků
Mikrosklerotizace malých varixů
Korekce vrásek (injekční výplně)

Liposukce
Laserové ošetření pleti

P L A S T I C K Á  C H I R U R G I E

F1_KrausBlondyna_Regiony_2017_92x264.indd   1 23.10.2017   12:17:44
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4.12. | PO | 15–17H | KNIHOVNA PRO DĚTI 
MIKULÁŠ V KNIHOVNĚ

6.12. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL   
KŘEST KNIHY JARMILY POSPÍŠILOVÉ

11.12. | PO | 14H | PODKROVNÍ SÁL  
SETKÁNÍ KNIHOVNÍKŮ

12.12. | ÚT | 9H | PŮJČOVNA   
TVOŘIVÁ KNIHOVNA

12.12. | ÚT | 9.30 H | PODKROVNÍ SÁL  
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

13.12. | ST | 16–18H | PODKROVNÍ SÁL  
DESKOHRANÍ

14.12. | ČT | 13.30–15.30H | KNIHOVNA PRO DĚTI  
SLÁMOVÝ DEN

14.12. | ČT | 15–17H | UČEBNA  
PORADNA SOS

14.12. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL   
SETKÁNÍ S JAKUBEM ŘEHÁKEM

15.12. | PÁ | 10–17H | PODKROVNÍ SÁL  
VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA

18.12. | PO | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   
VIETNAMEM ZE SEVERU NA JIH

CELÝ MĚSÍC

BOHUMIL OLŠANSKÝ: KOLÁŽE
Výstavu koláží z vlastních kreseb Bohumila Olšanského – konstruktéra a projektanta, ale také výtvarníka 
a fotografa, který je znám svými kreativními fotografiemi a netradičními úpravami kreseb a snímků, můžete 
navštívit v Galerii Na Půdě knihovny až do konce roku.

Mikuláš čte velmi rád, a proto se rozhodl, že i letos navštíví 
knihovnu. Bude dohlížet na soutěže, hry a samozřejmě také 
na rozdávání odměn všem šikovným dětem.

Úspěšné prostějovské spisovatelce Jarmile Pospíšilové vy-
chází další kniha. Nový příběh z oblíbené edice „Původní 
česká detektivka“ nakladatelství Moba má název Malovaná 
pýcha. Slavnostní křest se uskuteční v prostějovské knihovně, 
samozřejmě za účasti autorky. 

Tradiční setkání profesionálních i dobrovolných knihovníků okresu 
Prostějov – ohlédneme se za uplynulým rokem a vyměníme si navzájem 
své zkušenosti.

Pokračuje devátý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá knihovna“. Ten-
tokrát budeme vyrábět vánoční dekorace. Tato akce je určena především 
seniorům. Zájemci se mohou hlásit v půjčovně, počet míst je omezen. 
Těšíme se na Vás. 

Pravidelné setkání účastníků Virtuální Univer-
zity třetího věku. Závěrečná přednáška z cyklu 
Cestování – co jste možná nevěděli. Koná se 
pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České 
zemědělské univerzity v Praze.
Všem příznivcům deskových her: od prosince si můžete deskové hry půjčovat 
z knihovny domů! Zveme vás na zábavné herní odpoledne, kde vám všechny 
hry představíme a naučíme vás hrát naše oblíbence, jako jsou třeba Munchkin, 
Pandemic a Švábí salát. Přijďte se podívat, zahrát si nebo jen fandit. Malí i velcí 
příznivci deskovek jsou vítáni. Káva, čaj a malé občerstvení zajištěno.

Přijďte pomoci na svět něčemu krásnému 
z hromádky slámy. Zkušená pletařka Miroslava 
Zatloukalová z Brodku u Konice, držitelka titulu 
Nositel tradic lidových řemesel, vám pomůže up-
lést si vlastní ozdoby na vánoční stromeček nebo 
třeba i něco pod něj. Ať je vám let kolik chce.

Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam se obrátit? Každý sudý týden, 
vždy ve čtvrtek, se v Městské knihovně Prostějov koná „Poradna pro 
spotřebitele“. Odborní právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů – 
Asociace s Vámi budou řešit Váš konkrétní problém. 

Autorské čtení básníka a esejisty Jakuba Řeháka se 
uskuteční v rámci jedinečného projektu Spisovatelé do 
knihoven, jehož cílem je představit čtenářům zajímavé 
současné české autory.

Přemýšlíte o tom, jaká drobnost by ještě udělala o Vánocích radost 
vašim blízkým? Přijďte se inspirovat do knihovny. Možná by to mohl být 
dárkový poukaz na čtenářský průkaz, vlastnoručně vyrobená záložka, 
placka nebo vánoční hvězda. Zastavte se na chvilku v předvánočním 
shonu, přijďte ochutnat čaj, kávu, vánoční cukroví a vyrobte si něco 
hezkého pod stromeček.

Vyprávění a promítání fotografií prostějovské 
cestovatelky Kateřiny Francové, která pět týdnů 
cestovala po Vietnamu, kde načerpala spoustu 
nezapomenutelných zážitků, navštívila nádherná 
místa a ještě se naučila jezdit na skútru. Akce 
se uskuteční za finanční podpory Ministerstva 
kultury v rámci projektu K 21.
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Vietnamem  
ze severu na jih

Socialistický Vietnam je přírodně 
a kulturně rozmanitá země jiho-
východní Asie, kterou rok co rok 
vyhledává stále více cestovate-
lů. Hlavními lákadly jsou rýžová 
pole a etnika na severu, krasové 
oblasti, národní parky, buddhi-
stické chrámy a historická cen-
tra měst, pozůstatky válečných 
utrpení v demilitarizované zóně 
a také vietnamská gastronomie, 
kterou si zamiluje snad každý. 
Dobrou pověst si tato rozleh-
lá země vysloužila díky pohos-
tinnosti a přátelskosti zdejšího 

obyvatelstva, nízkým cenám, 
rozvinutým službám a také bez-
pečnosti, i když přecházení silni-
ce v centru některých měst může 
vypadat jako životu nebezpečná 
adrenalinová záležitost. I toto ale 
patří ke kouzlu Vietnamu.

Cestovatelka a prostějovská ro-
dačka Kateřina Francová strávila 
cestováním po Vietnamu pět týdnů, 
během nichž navštívila nádherná 
místa a načerpala spoustu neza-
pomenutelných zážitků, o které se 
s námi podělí v pondělí 18. pro-
since v 17 hod.

Křest nové knihy Jarmily Pospíšilové
Ve středu 6. prosince v 17 hod. 
se v podkrovním sále knihovny 
uskuteční křest nové knihy oblí-
bené prostějovské autorky. Jarmi-
la Pospíšilová je nejen úspěšnou 
spisovatelkou, ale působí také jako 
advokátka a starostka obce Vin-
cencov. Vydala už 18 knih a na je-
jím kontě najdeme nejen detek-
tivky, ale i společenské romány. 
O její knížky je mezi čtenáři velký 
zájem. Jejich děj je vesměs zasazen 
na venkov a kloubí se v nich jak 
znalost tohoto prostředí, tak pro-

blémy současného života a mezi-
lidské vztahy. V prosinci se na pul-
tech knihkupectví objeví její zatím 
poslední kniha nazvaná „Malovaná 
pýcha“, která vychází opět v edici 
Původní česká detektivka v na-
kladatelství Moba. Je smrt zprvu 
neznámého malíře Michala Jurka, 
který se zásluhou bohatého mece-
náše a milovníka umění z Olomou-
ce stane známým a vyhledávaným, 
pouhá nešťastná náhoda? Přijďte 
na křest knihy spojený s autor-
ským čtením a dozvíte se víc. 

Půjčování deskových her
Máte rádi deskové hry? Hráli jste 
někdy Dračí doupě? A znáte Mun-
chkin – tedy jednodušší, ale o to 
zákeřnější karetní verzi této hry? 
Pokud ne, pán jeskyně vám ji rád 
ukáže. Chcete zachránit svět před 
strašnou pandemií? Ve hře Pande-
mic budete mít příležitost. A víte, 
jak se hraje Švábí salát? Pokud se 
chcete naučit hrát zmíněné desko-
vé hry, pak si ve středu 13. pro-
since nenechte ujít zábavné herní 

odpoledne. Od 16 do 18 hodin se 
v podkrovním sále knihovny se-
jdou příznivci a fandové těchto 
her, kteří se s vámi o radost ze hry 
rádi podělí. Můžete se podívat, 
jaké nové hry jsme do knihovny 
pořídili, můžete si některé z nich 
zkusit zahrát a pozor, přicházíme 
s další novinkou – nově si budete 
moct deskové hry z knihovny vy-
půjčit i domů. Berte to od nás jako 
takový malý vánoční dárek.

Setkání s Jakubem Řehákem

Pokračuje jedinečný projekt Spi-
sovatelé do knihoven, jehož cí-
lem je propagovat současnou kva-
litní českou literaturu a představit 
veřejnosti zajímavé, známé i méně 
známé české autory. V rámci to-
hoto projektu se od září do června 
v deseti českých knihovnách před-
staví deset českých spisovatelů. 
A jednou z těchto deseti knihoven 
je právě prostějovská knihovna. 
Od září jsme už u nás přivíta-
li Petru Hůlovou, Karola Sidona 
a Martina Reinera. Ve čtvrtek  
14. prosince v 17 hod. se setká-
me s básníkem, literárním kriti-

kem a esejistou Jakubem Řehá-
kem. Vystudoval Vyšší odbornou 
školu filmovou ve Zlíně a své básně 
publikoval nejdříve časopisecky. 
Jeho básnický debut Světla mezi 
prkny vyšel v roce 2008 a byl no-
minován hned na dvě důležité 
ceny – Magnesii Literu a Cenu Ji-
řího Ortena. Jeho další kniha Past 
na Brigitu pak o čtyři roky pozdě-
ji Literu za poezii získala. V roce 
2016 vydal svou třetí sbírku Dny 
plné usínání, která zaujala jak čte-
náře, tak literární kritiky. A právě 
tyto básnické sbírky nám představí 
na svém autorském čtení.
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Forenzní identifikační značení 
syntetickou DNA pokračuje

Během dvou měsíců získalo svou 
„značku“ 219 předmětů v celkové 
hodnotě 3, 2 milionu korun.  

Další doznačení syntetickou DNA 
strážníci naplánovali na měsíc pro-
sinec, konkrétně u kompenzačních 
pomůcek.

„Syntetická DNA bude nově, u již 
objednaných zájemců, chránit kom-
penzační pomůcky. Zdravotně po-
stižení lidé nemusí nikam docházet, 
navštívíme je u nich doma,“ uvedla 
k dalšímu kroku Tereza Greplová 
z Městské policie Prostějov. 

První takováto identifikace v pro-

jektu s názvem Forenzní identifikační 
značení jízdních kol a kompenzačních 
pomůcek prostřednictvím syntetické 
DNA proběhla v měsících září a říjnu 
2017. 

„Jedná se o novou metodu ochra-
ny majetku, především s preventiv-
ním účinkem. Forenzní značení se 
vyznačuje vysokou odolností vůči 
vnějším vlivům a dlouhou životností. 
Za čtyřiadvacet hodin po aplikaci  je 
značení dokonale vytvrdnuté a stává 
se pouhým okem neviditelné. Všech-
ny takto označené předměty jsou 
vybaveny samolepkami, které varují 
pachatele, že kolo či vozík je speciálně 

označen a může být snadněji identifi-
kován městskou policií či Policií ČR. 
Takový předmět se stává pro potenci-
álního zloděje z pohledu jeho dalšího 
zpeněžení bezvýznamný. V kombina-
ci s dalšími způsoby ochrany, jako je 
evidence jízdního kola dle jeho typu, 
barvy, čísla rámu a fotografie v lokál-
ním registru Městské policie Prostějov 
i národním registru REFIZ, může zna-
čení pomoci odradit případné pacha-
tele krádeže a také usvědčit je ze spá-
chání trestného činu nebo přestupku,“ 
uvedla Tereza Greplová z Městská po-
licie Prostějov.  Foto a zdroj:  
 Městská policie Prostějov

Provoz sběrných dvorů a svoz odpadů ve svátky
2017 Sběrný dvůr odpadů Svoz

Datum Den Anenská Průmyslová

24.prosince neděle ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

25.prosince pondělí ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

26.prosince úterý ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

31.prosince neděle ZAVŘENO OTEVŘENO do 13:00 NESVÁŽÍME

2018 ZAVŘENO

1.ledna pondělí ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME *)

*) Svoz v tomto týdnu se posunuje o jeden den tj. úterý – sobota, včetně svozu bio odpadu

KRÁTCE

Přehled odchycených psů 
v Prostějově, které je 
možné si osvojit
Liga na ochranu zvířat ČR míst-
ní organizace Olomouc, pobočný 
spolek
Telefon:  585 418 484, E-mail: 
olomouc.utulek-loz@seznam.cz, 
Aktuální přehled odchycených 
psů najedete na webových strán-
kách útulku: http://www.olo-
mouckyutulek.cz

Evid. č. 5098 (Maia) 
– fena křížence ně-
meckého ovčáka, 
nalezen dne 20. 10. 
2017, místo nálezu: 
Bezručovo náměstí

Evid. č. 5107 (Bond) – pes kří-
ženec, nalezen dne 25. 10. 2017, 
místo nálezu: ulice Svatoplukova

Evid. č. 5049 (Jeroným) – pes 
kříženec, nalezen dne 2. 10. 2017, 
místo nálezu: biokoridor Hloučela

Další informace najdete přímo 
na stránkách olomouckého útulku 
http://www.olomouckyutulek.cz.
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Vykoupíme a v hotovosti zaplatíme 
starožitný nábytek, chromový, umakartový 

a také z padesátých let i mladší.
Dále vykoupíme a v hotovosti zaplatíme obrazy, zbraně, hodiny, 

porcelán, sklo, hračky, moto věci, staré knihy a pohlednice, 
vyznamenání, vojenské uniformy, mince a jiné vojenské věci, 

fotoaparáty, rádia, gramofony, kamna, stříbrné věci a jinou veteš, 
která Vám doma, na chalupě, ve sklepě, na půdě, či v garáži překáží.
Vykoupíme a v hotovosti zaplatíme také celé pozůstalosti a zajistíme 

komplexní vyklízecí práce.
Seriózní a rychlé jednání, platba hotově.

Neváhejte a zavolejte – tel.: 773 113 303

PODLAHY DVEŘE A ZÁRUBNĚ

URČICKÁ 5101, PROSTĚJOV
+420 734 399 196

DREVOTRUST.CZ 26 prodejen v ČR

DŘEZY A BATERIE KVH HRANOLY

ZŠ E. Valenty –  
„Zelená škola 
Olomouckého kraje“
Na 13. ročníku krajské konferen-
ce environmentálního vzdělávání, 
osvěty a výchovy ve Sluňákově jsme 
získali titul „Zelená škola Olomouc-
kého kraje“. Titul máme udělen 
za naši aktivní činnost, kterou vě-
nujeme ekologickým vzdělávacím 
tématům ve škole. Vyjmenovat 
všechny aktivity v krátkosti nelze, 
uvedu pár příkladů. Jsme zapojení 
do programu Recyklohraní (sbírá-
me staré baterie, svítidla, drobné 
elektrospotřebiče, tonery z tiská-
ren), sbíráme starý olej. Ve škole 
máme vybudovaný systém třídění 
odpadů – krabice na starý papír 
ve třídách, sběrné boxy na plasty 
na chodbách (spolu s lisy na PET 
lahve), na školní zahradě využí-
váme kompostér a sběrnou ná-
dobu na bioodpad. Zapojili jsme 

se do několika celorepublikových 
projektů s ekologickou tématikou, 
např. „Tajný život města“, „CO2li-
ga“, „Evropa kolem nás“ a další. 

Ve škole máme aktivní žáky 
a „zapálené“ učitele, kteří se na zís-
kání ocenění rádi podíleli, za co to 
jim všem patří velké poděkování.

Mgr. Radomír Palát, 
koordinátor EVVO

Základní škola Prostějov,  
ul. E. Valenty 52

V letošním roce slaví 20. výročí svého 
založení Sdružení rodičů a přátel zdra-
votně postižených celiakií a Dermatitis 
herpetiformis Duhrig „Sedmikráska“. Cí-
lem naší činnosti je ulehčit život dětem 
i dospělým, kteří trpí nesnášenlivostí 
lepku. Naši činnost můžeme rozvíjet 
díky finanční podpoře Statutárního 
města Prostějova. Děkujeme.
Sdružení rodičů a přátel zdravotně 

postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“ děkuje 
Zdravému městu Prostějovu za podporu. Díky poskytnuté finanční podpoře můžeme 
pořádat pro své členy již 5. rokem velmi oblíbené Kursy bezlepkového pečení, 
na nichž seznamujeme s úskalími přípravy bezlepkového pečiva. Účastníci také 
prakticky dle receptů připraví bezlepkové žemličky, chléb, knedlíky, moučníky, řezy 
i vánoční cukroví. Děkujeme za podporu. 

Ludmila Bednářová

TERMÍNY kursů bezlepkového pečení v Prostějově
7. 12.  14. 12.   21. 12. 
Kursy budou probíhat na ZŠ Melantrichova v Prostějově v čase od 15.–19. hodin. 
Na kursech: 
n  Budete aktivně péci dle osvědčených receptů
n  Prozradíme základ úspěchu při pečení z bezlepkové mouky
n  Ukážeme Vám, jak zpracovat těsto a promísit potřebné ingredience
n  Vytvoříte několik druhů těst
n  Přidáme tipy na vychytávky
n  Sdílíme Vaše starosti 
n  S sebou si odnesete recepty pro domácí přípravu a krabičku s ochutnávkou
Informace: Ludmila Bednářová, předsedkyně Sdružení „Sedmikráska“, tel. 777 140 734
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Studijní centrum BASIC
prostejov@basic.cz

NECHUŤ K UČENÍ
NEDOSTATEK SOUSTŘEDĚNOSTI

ZAVOLEJTE A DOMLUVTE SI BEZPLATNOU INFORMAČNÍ SCHŮZKU.
     605 214 592

 POMALÉ ČTENÍ, NEČITELNÉ PÍSMO
 PROBLÉMY S I/Y
 POTÍŽE S MATEMATIKOU
 ŠPATNÉ ZNÁMKY
 TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ A NEUMÍTE MU POMOCI?
 OZNAČENÍ: DYSLEKTIK, DYSGRAFIK...

ZAVOLEJTE A DOMLUVTE SI BEZPLATNOU INFORMAČNÍ SCHŮZKU.
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Nově zřízená moderní kardiologická  
a interní ambulance

POSKYTUJE KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI 
a neinvazivní diagnostiky a léčby 
 interně-kardiologických chorob, 

a dispenzární péči, 

a provádíme také cévní  
ultrazvuková vyšetření, 

a výhodou je úzká návaznost  
na klinické pracoviště. 

Najdete nás v bezprostřední blízkosti 
Prostějova na adrese:  

Prostějovská 88, 79821 Bedihošť. Telefon  
na objednání: 774 515 222.

www.rocardia.cz 
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Pátek 1. prosince v 19 hodin
Hudební mikulášská nadílka  
Divadla Point
Předposlední akce v Pointu na Olo-
moucké ulici. 

Vystoupí sólistka Martina H. Sei-
bertová, kapela Chilly Weathers, čle-
nové Divadla Point a Pointík.

Sobota 9. prosince v 19 hodin
Ať je září nebo leden, sbalili  
jsme Point do beden
aneb JEDEME DÁL
Veselé i srdceryvné rozloučení s bu-
dovou Divadla Point na Olomoucké 
ulici v Prostějově. Setkání všech, kdo 

se zde umělecky narodili, tvořili nebo 
reinkarnovali. Souhrn všech důleži-
tých momentů od roku 2005 do sou-
časnosti.

Uvidíte ukázky z vašich oblíbených 
inscenací tak, jak jste ještě nikdy nevi-
děli a neuvidíte. 

Režie: C. Humberto

Děkujeme všem za přízeň v uply-
nulých 13. sezónách. Nebojte se, v led-
nu se dozvíte, kde nás budete moci 
najít. Cestu k vám si najdeme.

 V tuto chvíli nezbývá než popřát 
VESELÉ VÁNOCE A MNOHO ŠTĚS-
TÍ V NOVÉM ROCE 2018.

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera,  
Olomoucká 25, Prostějov

13. SEZÓNA  PROSINEC 2017
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Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov
tel.: 582 329 600

předprodej 582 329 603
email: predprodej@divadloprostejov.cz

email: info@divadloprostejov.cz
www.divadloprostejov.cz

P R O S I N E C   2 017

Pravidelná otvírací doba divadelní pokladny (předprodeje vstupenek):
pondělí 10-13 a 14-17 hodin, v úterý, ve středu a ve čtvrtek 13-17 hodin,  v pátek je zavřeno.
Vchod do pokladny je z terasy Národního domu.
Na všechny abonentní akce je možno dokoupit vstupenky.
Doprodej vstupenek vždy půl hodiny před začátkem představení pouze na dané představení.
Zakoupené vstupenky zpět nepřijímáme.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Platnost rezervace vstupenek je 14 dní, online rezervace 7 dní.
V přednáškovém sále a na jevišti za oponou nejsou sedadla číslována.
Sleva LAST MINUTE – poloviční vstupné půl hodiny před začátkem akce, pouze na akce označené 
zkratkou LM.
Sleva pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P – poloviční vstupné.
Bezbariérový přístup do divadelního sálu / Možnost zapůjčení sluchátek
Vstupenky na akce Městského divadla v Prostějově jsou dotovány městem Prostějov.

110 LET NÁRODNÍHO DOMU:
SOBOTA 2. PROSINCE
• 11 H | JEVIŠTĚ ZA OPONOU | PRO DĚTi
PEJPRBÓJ 
Papírový svět Radima Vizváry a jeho malého papírového přítele
Cena Thálie 2016 v oboru pantomima.
• 18 H | DIVADELNÍ SÁL
SÓLO
Radim Vizváry – best of z pantomimické tvorby – od klasické až po současnou 
pantomimu | Cena Thálie 2016 v oboru pantomima.
• 14 – 17 H | VSTUP VOLNÝ
NÁRODNÍ DŮM OTVÍRÁ SVÉ DVEŘE OD SKLEPA PO PŮDU 
od 30. listopadu 2017 | promenoár divadla  | VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Magdaleny Jansové

NEDĚLE 3. PROSINCE | 17 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST
ADVENTNÍ KONCERT 
DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ V. Ambrose Prostějov

PONDĚLÍ 4. PROSINCE | 11 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 100 MINUT
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA
Divadlo Různých Jmen – Divadlo Radka Brzobohatého Praha
Hrají: R. Goščíková, M. Enčev, V. Zawadská/A. Štréblová, O. Rošetzký/J. Szymik, 
A. Kulovaná/T. Průchová, L. Burian, P. Špindlerová/K. Pindejová, V. Havelka
Režie: Lukáš Burian

ÚTERÝ 5. PROSINCE | 9 A 11.30 H 
DIVADELNÍ SÁL | 100 MINUT
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA
Divadlo Různých Jmen – Divadlo Radka Brzobohatého Praha
Hrají: R. Goščíková, M. Enčev, V. Zawadská/A. Štréblová, O. Rošetzký/J. Szymik, 
A. Kulovaná/T. Průchová, L. Burian, P. Špindlerová/K. Pindejová, V. Havelka
Režie: Lukáš Burian

STŘEDA 6. PROSINCE – NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 18. ŘÍJNA | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA A, DOPRODEJ
Donald Churchill: CHVILKOVÁ SLABOST
Divadlo v Rytířské Praha
Hrají: P. Špalková, D. Matásek, S. Černodrinská
Překlad: Blanka Couvreurová a Alexander Jerie
Režie: Petr Hruška

ČTVRTEK 7. PROSINCE | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA B, DOPRODEJ
Zdeněk Jirotka – Martin Vačkář – Ondřej Havelka: SATURNIN
Národní divadlo Brno
Hrají: D. Hřebíček, M. Siničák, J. Štvrtecká, Š. Kaminský, Z. Dvořák, A. Nesvadbo-
vá, R. Nevěčný, M. Bumbálek. Živě hraje swingová kapela Melody Gentlemen.
Režie: Jakub Nvota

PONDĚLÍ 11. PROSINCE | 18 H
JEVIŠTĚ ZA OPONOU | LISTOVÁNÍ Č. 4, DOPRODEJ  
LiStOVáNí slaví 15 let! aneb Ahoj Nazdar Čau
Účinkují: L. Hejlík, A. Novotný, V. Hollá, P. Oubram, T. Drápela

ÚTERÝ 12. PROSINCE | 9 A 11.15 H
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 80 MINUT
Vlastimil Peška: KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Divadlo Radost Brno
Hrají: J. Háder, V. Čapek, R. Sasínek, B. Dobišarová/H. Dvořáková, D. Dufek, 
P. J. Riedl ad.
Režie: Vlastimil Peška

ÚTERÝ 12. PROSINCE | 19 H
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | 2. ABONENTNÍ KONCERT,DOPRODEJ, LM
PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO: VÁNOČNÍ KONCERT
Marek VELEMÍNSKÝ – Matěj FREML – Václav KUČERA – Patrick VACÍK
Henry Purcell: Suita – Král Artuš      
Adam Václav Michna z Otradovic: Vánoční písně   
Maurice Ravel: Pavana za mrtvou infantku 
Štěpán Rak: Tanec okolo lípy 
•
Joaquín Rodrigo: Zarabanda lejana y villancico  
Johann Sebastian Bach: Choral (z kantáty č. 147)
Jaroslav Pelikán: Koledy
Karl Jenkins: Palladio

STŘEDA 13. PROSINCE | 9 A 11.15 H 
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | 80 MINUT
Vlastimil Peška: KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Divadlo Radost Brno
Hrají: J. Háder, V. Čapek, R. Sasínek, B. Dobišarová/H. Dvořáková, 
D. Dufek, P. J. Riedl ad.
Režie: Vlastimil Peška

PÁTEK 15. PROSINCE | 8.30 A 10.30 H 
DIVADELNÍ SÁL | 85 MINUT | pro školy 
VÁNOČNÍ SHOW 2017 – NAPOSLEDY!
Agentura Amfora Praha

PONDĚLÍ 18. PROSINCE | 19 H
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA A, DOPRODEJ
Israel Horovitz: DRAHÁ MATHILDA
Agentura Harlekýn Praha
Hrají: D. Kolářová, I. Svobodová, L. Veselý
Překlad: Alexander Jerie
Režie: Otakar Kosek

• MĚSTSKÝ PLES: prodej vstupenek od 12. prosince 2017
• TROJÁK (CESTOU NECESTOU s M. Donutilem, ANI ZA MILION! 
  s J. Langmajerem a A. Gondíkovou a LÍBÁNKY NA JADRANU 
  s E. Holubovou, B. Kleplem ad.): v prodeji od 27. listopadu 2017
• Divadelní pokladna: od 22. prosince 2017 do 1. ledna 2018 zavřeno

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2018:
5. 1. | pořádá statutární město Prostějov
XXVIII. MĚSTSKÝ PLES 
11. 1. | 3. abonentní koncert, doprodej, LM 
EBEN TRIO
16. 1. | skupina B, doprodej | Agentura Harlekýn Praha 
BOSÉ NOHY V PARKU Hrají: R. Hrušínský, V. Freimanová, A. Linhartová, R. Mácha
17. 1. | pro školy | Divadlo U staré herečky Hradec Králové
MAUGLÍ
18. 1. | pro školy |  Divadlo U staré herečky Hradec Králové
MAUGLÍ
19. 1. | pro školy |  Divadlo U staré herečky Hradec Králové
MAUGLÍ
21. 1. | LiStOVáNí č. 5, doprodej 
ZÁVĚRKA (Miloš Urban)
22. 1. | skupina 5N, doprodej | Moravské divadlo Olomouc
QUEEN – THE SHOW MUST GO ON!
30. 1. | skupina 5P, doprodej | Klicperovo divadlo Hradec Králové 
RICHARD III.
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110 let Národního domu  
s pantomimou světové úrovně
Dvě pantomimická představení 
SÓLO a PEJPRBÓJ vyšperkují 
celodenní program k 110. 
výročí otevření Národního 
domu, který na sobotu 2. 
prosince 2017 připravilo 
Městské divadlo v Prostějově. 
Jediným účinkujícím obou 
pozoruhodných inscenací 
bude Radim Vizváry – držitel 
Ceny Thálie 2016 v oboru 
pantomima. 

Vyprodaná vystoupení po celé re-
publice odměňuje publikum ne-
končícími aplausy vestoje. Radim 
Vizváry vrátil pantomimu do pově-
domí lidí. Naplnil tak myšlenku své-
ho učitele a vzoru Borise Hybnera: 
„Pantomima je jako řeka Punkva. 
Vždy se na nějakou chvíli ztratí, aby 
se po čase vynořila v celé své kráse“.

V 11 hodin se v komorním pro-
storu na jevišti za oponou uskuteční 
představení PEJPRBÓJ pro malé 
diváky a jejich doprovod. V příběhu 
ožívá obyčejný každodenní předmět 
– papír.  Role papíru. Vypravěč pa-
pír zkoumá a objevuje příběhy, které 
vypráví. Potká se s maličkým papíro-
vým chlapcem Pejprbójem, který se 
stane jeho průvodcem v papírovém 
světě plném fantaskních výjevů.

V 18 hodin je v divadelním sále 
na programu Vizváryho slavné před-
stavení SÓLO, které nejčastěji hraje 
v pražském Švandově divadle. „Sólo je 
pantomima s prvky jiných žánrů. Po-
hybuji se v žánrech od klasické panto-
mimy, grotesky, klaunérie až po panto-
mimu s prvky japonského tance butó,“ 
řekl k představení jeho tvůrce, který 
ve svém pojetí pantomimy spojuje po-
hybovou virtuozitu s herectvím. 

„Vizváry je bezpochyby největší 
osobnost soudobého mimického di-

vadla, která obsáhne jak jeho sou-
časnost, tak i jeho klasický obraz,“ 
napsala o Vizvárym v Tanečních ak-
tualitách Ladislava Petišková. 

„Hostit na prknech prostějov-
ského divadla pantomimu je velký 
svátek. Tato všem srozumitelná 
disciplína je totiž nesmírně obtíž-
ná a umělec se pro ni musí narodit. 
S Radimem Vizvárym se můžete 
smát i brečet bez jediného slova,“ 
uvedla ředitelka Městského diva-
dla v Prostějově Jana Maršálková 

a dodala: „ Věřím, že si prostějo-
vští diváci nenechají ujít příležitost 
k setkání s mimem, který kromě 
sólových představení spolupracu-
je s Národním divadlem v Praze, je 
ředitelem mezinárodního festivalu 
MIME FEST a své umění představil 
v mnoha zemích Evropy, v USA, Asii 
a Africe. 

Vstupenky na obě představení 
jsou za symbolickou cenu v prodeji 
od konce října, lze je zakoupit také 
v on-line prodeji. (eze)
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MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991

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

https://twitter.com/muzgalPv
Út–So 9:30–12:00 a 13:00–17:00, Ne a Po 13:00–17:00

UMĚNÍ SECESE
od 1. 12. 2017 do 4. 2. 2018

Závěr roku v Muzeu a galerii v Prostějově bude ve znamení 
exkluzívního a velmi rozsáhlého galerijního projektu nazvaného 
Umění secese, který je uváděn ve spolupráci se Společností Tk plus. 
Kolekce, která bude na výstavě představena, zahrnuje téměř sto 
padesát obrazů, plastik, plakátů a skla zapůjčených z mnoha českých 
a moravských státních galeri, muzeí a také ze soukromých sbírek. 
Díla představitelů tohoto uměleckého směru typická svými 
stylizovanými designy, dokonalou harmonií linií, které využívaly 
ornamentálnosti přírodních tvarů, siluet stromů a listů, mořských vln 
a rozevlátých ženských vlasů, budou zastoupena Alfonsem Muchou, 
Janem Preislerem, Antonínem Hudečkem, Maxem Švabinským, 
Jakubem Obrovským, Karlem Špillarem, Luďkem Maroldem, 
Aloisem Kalvodou, Janem Štursou, Ladislavem Šalounem, Josefem 
Mařatkou, Bohumilem Kafkou a moha dalšími.
Obrazy a plastiky budou doplněny početnou ukázkou 
francouzských plakátů. K nejcennějším patří plakáty Henriho 
de Toulouse Lautreca, francouzského malíře, grafika a jednoho 
z nejvýznamnějších tvůrců 19. století vůbec a dále plakáty velikána 
rakouské secese Gustava Klimta. Velmi cenné jsou i artefakty 
secesního skla, které bude na prostějovskou výstavu zapůjčeno.
Partnerem výstavy, kterou bude provázet obsáhlý katalog, je 
Národní galerie v Praze.
Výstava Umění secese je nejen tradičním každoročním výjimečným 
výtvarným projektem na zakončení výstavní sezóny, ale je 
velkolepým příspěvkem k oslavě 110. výročí otevření secesního 
skvostu – prostějovského Kotěrova Národního domu.

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2 MUZEJNÍ PODVEČER 
Válka roku 1805 na Prostějovsku
čtvrtek 14. prosince 2017, přednáškový sál 
na náměstí T. G. Masaryka 2
Bitva u Slavkova, v níž se střetla napoleonská Francie s koaličními 
vojsky Ruska a Rakouska, dodnes představuje největší a nejkrvavější 
bitvu na území Moravy. Oběť největšímu vítězství francouzského 
císaře Napoleona přinesly tisíce padlých a raněných vojáků. Konflikt 
dvou světů – starého a nového, změnil mapu Evropy. Válka roku 1805 
rovněž negativně poznamenala místní obyvatelstvo. Nadcházející 
výročí této bitvy připomene přednáška prostějovského historika 
Mgr. Ladislava Vaverky, Ph.D. Přednášející zavede posluchače o 212 let 
zpět do doby, kdy se v prostoru mezi Brnem a Slavkovem (přibližně 
50 km jihozápadně od Prostějova) mělo rozhodovat o osudu Evropy.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

ČESKÉ VÁNOCE
do 14. 1. 2018 
Výstava představuje ojedinělý soubor dřevěných perníkářských 
forem z 18. a 19. století v prostředí interiéru venkovské a měšťanské 
domácnosti,  kde si můžete připomenout dobu nedávno minulou.
Přijďte prožít slavnostní vánoční atmosféru a vůni Vánoc, podívat 
se, jak slavili Vánoce naši předkové a zavzpomínat na to, jaké to 
bylo o Vánocích třeba právě u Vás doma.

OD POLOVINY PROSINCE OTEVÍRÁME ZBRUSU NOVÉ 
STÁLÉ EXPOZICE GEOLOGIE PROSTĚJOVSKÉHO REGIONU 
„KÁMEN MLUVÍ“ A ETNOGRAFIE „HANÁCKÁ SVĚTNICE“. 

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ – 
HVĚZDÁRNA

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

PŘEDNÁŠKA
SATURN V, KRÁL MEZI RAKETAMI – 
ING. TOMÁŠ PŘIBYL 
7. 12. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN 

Letos je tomu padesát let, co se do vesmíru poprvé vydala kos-
mická raketa Saturn V, která dovolila uskutečnit pilotované lety 
na Měsíc. Dodnes jde o nepřekonaný nosič, a to jak velikostí, tak 
výkony. Podíváme se na peripetie jeho vzniku, úspěchy i nezdary 
při testování, obdivuhodnou pozemní infrastrukturu od testova-
cích stavů až po startovací rampy. A také na všechny realizované 
lety i nenaplněné plány.
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat. Za dobrého počasí 
bude po přednášce následovat pozorování hvězdné oblohy.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST

Pozorování Slunce v pracovní pondělí, čtvrtek (mimo 28. 12.) a pátek 
(mimo 29. 12.), začátek ve 14:00 do 15:00 hodin. 
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek (mimo 28. 
12.) a pátek (mimo 29. 12.), začátek v 18:30 do 19:30 hodin. Dále v pra-
covní středy klub Hvězdárníček (mimo 27. 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 9. 12. a neděle 10. 12.

Během Astronomického víkendu je možné na-
vštívit hvězdárnu a zúčastnit se v sobotu i v ne-
děli pozorování Slunce od 14:00 do 15:00 hodin 
a v sobotu též pozorování večerní hvězdné oblo-
hy od 18:30 do 19:30 hodin. 
Pozorování se konají v rámci Týdne vědy a tech-
niky AVČR, vstup je volný.

V neděli 10. 12. v 15:00 hodin soutěž pro děti z cyklu soutěží 
„SOUHVĚZDÍ“– ORION. Soutěži bude předcházet povídání o tom-
to krásném zimním souhvězdí. 
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
VYPRÁVĚNÍ HAJNÉHO VONÁSKA
Pohádku uvádíme každou prosincovou (mimo 
27. 12.) středu v 15:30 hodin. Zbloudilý houbař 
se ocitne v hájovně, kde vyslechne od hajného 
Vonáska příběh o zdejším prvním hajném, o Ori-
onovi. Pohádka je o souhvězdích zdobících zimní 
oblohu.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč.

VÝSTAVY

• NOBELOVA CENA 
• Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 
• STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
• VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
• OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

První dvě výstavy jsou dostupné na začátku astronomických pozo-
rování 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 uve-
denou výstavu také zapůjčujeme.

ASTRONOMICKÉ KLUBY

XXVI. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti se schází ve středu (mimo 27. 12.), od 16:30 
hodin. Obsahem prosincových setkání bude seznámení se zimní oblo-
hou. Za vhodných podmínek doplněno pozorováním oblohy. Pololetní 
poplatek 150 Kč. 

XLVII. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Astronomický klub Gemini je určen pro žáky druhého stupně ZŠ a další 
zájemce o astronomii a pozorování. Je rozdělen na dvě části. Klub GE-
MINI I je určen pro kohokoliv ve věku od 10 let. Termíny schůzek GEMI-
NI I jsou každé pracovní pondělí 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 každý pracovní čtvrtek od 16:30 hodin. Jednorázový 
poplatek na školní rok činí 400 Kč. Součástí schůzek obou klubů bývá též 
jednoduchý fyzikální pokus, který se vztahuje k probíranému tématu. 
Podrobné informace lze získat na telefonu 724 013 039.

Změna programu vyhrazena.
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Proměny srdečně zvou na své adventní 
koncerty
Pěvecký sbor Proměny čeká tradičně bohatý adventní program.  

Koncertovat začnou v neděli 10. prosince v 17 hodin v kapli 
v Držovicích, o dva dny později, v úterý  
12. prosince rozezní své hlasy v 15 hodin při vystoupení 
na zahájení výstavy fotografií v Infocentru prostějovského zámku, ve středu 13. pro-
since zazpívají v 18 hodin při celostátní akci Česko zpívá koledy na nám TGM. V so-
botu 16. prosince zavítají do koncertní síně města Uničova, kde zazní ve společném 
podání čtyř sborů, za doprovodu velkého orchestru, Missa Brevis Jiřího Pavlici.

V neděli 17. prosince v 17 hodin přivítají Proměny své 
posluchače v kostele Husův sbor v Prostějově. Hostem hlavního koncertu 
sezóny bude Patrik Zatloukal a o hudební doprovod se postará netradiční 
seskupení olomouckých instrumentalistů.
Přejeme klidné prožití adventního času a těšíme se na vás, milí posluchači. 
Vaše Proměny 
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INZERCE

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Máte „prořízlou“ pusu?
Chcete změnu? Máte slušné nasazení?
Chcete si řídit svůj pracovní čas? Mluvíte rád(a) s lidmi? 
Chcete pracovat ve svém regionu?
Nevadí vám občas práce přesčas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?

  PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

Regionální vydavatelství 
(vydává Prostějovské radniční listy) 
rozšiřuje svou působnost a hledá

TALENTOVANÉ 
OBCHODNÍKY 

I ZKUŠENÉ 
MANAŽERY 
INZERCE!
Pošlete nám váš životopis na adresu 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, 
přidejte pár řádek motivačního dopisu 
a chytněte tak příležitost za pačesy!

Dělejte s námi úspěšné
obchodní zástupce, inzertní

poradce, manažery inzerce!

Designed by Kues / Freepik

RV
17

00
09

9/
27

RV
17

00
09

8/
44

tvořivá dílna
Adventní věnce
KDY:  pátek 1. prosince, od 16:00 

do 18:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 

nám. 67, Prostějov
Tradiční výtvarná předvánoční dílna 
– výroba adventních věnců. Přineste 
si korpus na věnec, svíčky a bodce 
na svíčky. Základní přírodní materiál 
na věnce poskytneme. Poplatek 50 Kč 
za vyrobený věnec.

akce pro veřejnost
Vánoční strom pro ptactvo v sadu 
na Kosíři 
KDY:  neděle 3. prosince, od 9:30 

do 12:30
KDE:  ovocný sad Oulehle na Velkém 

Kosíři
Nedělní Mikulášský výstup na Kosíř, 
který pořádá Klub českých turistů 
Smržice, doplníme krátkým zastavením 
u ovocného sadu Oulehle. Tentokrát 
budeme pomáhat živočichům, kteří sídlí 
v sadu i v okolních lesích. V sadu ozdobí-
me vánoční stromky různými pochout-
kami pro ptactvo, zajíce, srnky a další 

živočichy. Materiál na výrobu ozdob si 
buď přineste s sebou, anebo můžete 
využít našich surovin. Při výrobě jedlých 
ozdob se můžete zahřát u ohýnku 
a ochutnat horký ovocný čaj. 

tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 4. prosince, od 16:00 

do 18:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 

nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.

tvořivá dílna
Recyklodárky
KDY:  pátek 8. prosince, od 16:00 

do 18:00
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 

nám. 67, Prostějov
Výtvarná dílnička na tvoření vánočních 
dárků ze skla a papíru, popř. z dalších 
materiálů. Ozdobíme si skleněnou 
dózu, zhotovíme dárkovou tašku 
z kalendáře nebo korálky z novinového 
papíru, atd.
Poplatek 20 Kč/osobu.

akce na pomoc přírodě
Vyvěšování krmítek pro ptactvo
KDY:  sobota 9. prosince, od 9:00 

do 11:00
KDE:  Kolářovy sady v Prostějově, sraz 

v 9 hod. u hvězdárny 
V Kolářových sadech a jejich okolí vy-
věsíme krmítka, která vyrobili dospělí 
i děti při tvořivých dílnách, a naplní-
me je různými dobrotami pro ptactvo. 
Vycházky se může zúčastnit kdokoliv, 
tedy i ti, kteří krmítka nevyráběli. 

tvořivá dílna
Keramika
KDY:  pondělí 18. prosince, od 16:00 

do 18:00 
KDE:  Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 

nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, Olo-
moucký kraj, MŽP v rámci projektů 
„Nově o odpadech nejen na Prostě-
jovsku“ a „Učíme venku – Příroda 
Prostějovska“. 

Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris 
Husovo náměstí 67, Prostějov  
www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278, facebook: Ekocentrum Iris

pořádá v prosinci tyto akce:

Poděkování městu 
Prostějovu  

Za finanční příspěvek na nákup 
nového hangáru a táborových sprch, 
příspěvek na pronájem TOI TOI 
a v neposlední řadě také příspěvek 
na organizaci Dětského dne. Také 
za finanční podporu na opravu 
střechy skautské klubovny.
Jménem střediska Děti přírody vám 
tímto děkujeme za příspěvky a pod-
poru
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1.12. pátek
15:30 pADDINGtON 2
GB / FR | 103’ | 2017 | rodinná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 NáDeCH pRO LáSkU
GB | 117’ | 2017 | romantická kome-
die | přístupné | 120,- | titulky

20:00 MetALLICA: 
QUeBeC MAGNetIC 
US | 135’ | 2012 | záznam koncertu  
12+ | 180,- | titulky
--------------------------------------------------
2.12. SOBOtA
15:30 pADDINGtON 2
GB / FR | 103’ | 2017 | rodinná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 kVARtetO
ČR | 93’ | 2017 | komedie | 12+ | 120,- 

20:00 7 ŽIVOtŮ
GB / FR / US / BE | 123’ | 2017 | sci-fi 
thriller | 12+ | 120,- | titulky 
--------------------------------------------------
3.12. NeDěLe
9:30 ČeRtOVSkÉ pOHáDkY 
ADVeNtNÍ NeDěLe

ČR | 9:30-12:00 | pásmo krátkých 
pohádek | přístupné | 20,- 
  
15:30 pADDINGtON 2
GB / FR | 103’ | 2017 | rodinná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 eARtH: 
NA ZáZRAČNÉ pLANetě
GB | 95’ | 2017 | dokument | pří-
stupné | 100,- / 80,- | dabing 

20:00 kVARtetO
ČR | 93’ | 2017 | komedie | 12+ | 120,- 
--------------------------------------------------
4.12. pONDěLÍ
14:00 OBR DOBR BIJáSek

US / IN | 117’ | 2016 | dobrodružné 
fantasy | přístupné | 50,- | dabing 

17:30 7 ŽIVOtŮ
GB / FR / US / BE | 123’ | 2017 | sci-fi 
thriller | 12+ | 120,- | titulky 

20:00 120 BpM FILMOVÝ kLUB

FR | 140’ | 2017 | drama | 12+
120,- / 100,- | titulky
--------------------------------------------------
5.12. úteRÝ
14:00 OBR DOBR BIJáSek

US / IN | 117’ | 2016 | dobrodružné 
fantasy | přístupné | 50,- | dabing

17:30 pO StRNIŠtI BOS tOp 2017

ČR | 111’ | 2017 | komediální drama  
přístupné | 70,- / 50,-  

20:00 LIGA SpRAVeDLNOStI
US | 159’ | 2017 | akční fantasy | 12+  
120,- | titulky
--------------------------------------------------
6.12. StřeDA
17:30 ANDěL páNě 2
ČR | 99’ | 2016 | rodinná komedie 
přístupné | 70,- / 50,- 

20:00 MILDA FILMOVÝ kLUB

ČR | 75’ | 2017 | dokument | 12+ | 100,- / 80,- 
--------------------------------------------------
7.12. ČtVRtek
17:30 přáNÍ k MáNÍ pReMIÉRA

ČR / SK | 90’ | 2017 | pohádka  
přístupné | 130,- / 110,- 

20:00 MAtkY NA tAHU 
O VáNOCÍCH pReMIÉRA

US | 116’ | 2017 | komedie | 15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
8.12. pátek
15:30 MŮJ ŽIVOt CUketkY
CH / FR | 66’ | 2016 | animovaný film 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing 

17:30 přáNÍ k MáNÍ
ČR / SK | 90’ | 2017 | pohádka  
přístupné | 130,- / 110,- 

20:00 MAtkY NA tAHU O VáNOCÍCH
US | 116’ | 2017 | komedie | 15+ | 120,- | titulky

9.12. SOBOtA
15:30 přáNÍ k MáNÍ
ČR / SK | 90’ | 2017 | pohádka  
přístupné | 130,- / 110,- 

17:30 MADAM SLUŽeBNá
FR | 90’ | 2017 | komediální drama  
přístupné | 120,- | titulky

20:00 MAtkY NA tAHU O VáNOCÍCH
US | 116’ | 2017 | komedie | 15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
10.12. NeDěLe
9:30 pOJĎte, pANe, 
BUDeMe SI HRát ADVeNtNÍ NeDěLe

ČR | 9:30-12:00 | pásmo krátkých 
pohádek | přístupné | 20,-  

15:30 eARtH: DeN NA ZáZRAČ-
NÉ pLANetě
GB | 95’ | 2017 | dokument | pří-
stupné | 100,- / 80,- | dabing

17:30 MADAM SLUŽeBNá
FR | 90’ | 2017 | komediální drama 
přístupné | 120,- | titulky

20:00 VRAŽDA V ORIeNt eXpReSSU
US / MT | 110’ | 2017 | detektivní 
drama | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
11.12. pONDěLÍ
17:30 LIGA SpRAVeDLNOStI 3D

US | 159’ | 2017 | akční fantasy | 12+ 
140,- | dabing

20:30 NA SHLeDANOU tAM 
NAHOře FILMOVÝ kLUB

FR | 117’ | 2017 | drama | 12+  
120,- / 100,- | titulky 
--------------------------------------------------
12.12. úteRÝ
14:00 pSÍ pOSLáNÍ MetRO SeNIOR

US | 100’ | 2017 | dobrodružná ko-
medie | přístupné | 50,- | dabing 

15–18:00 WORkSHOp kOMIkSU
workshop tvorby komixu s Nikkari-
nem ve foyer kina | 70,-

17:30 StRáŽCI GALAXIe 2 tOp 2017

US / NZ | 136’ | 2017 | akční sci-fi  
12+ | 70,- / 50,- | titulky

20:00 MAtkY NA tAHU O VáNOCÍCH
US | 116’ | 2017 | komedie | 15+  
120,- | titulky
--------------------------------------------------
13.12. StřeDA
9–17:00 VáNOČNÍ JARMARk
tradiční vánoční jarmark ve foyer kina:  
slaměné ozdoby, ručně dělané baňky, 
paličkované a háčkované ozdoby, 
voskové svíčky, betlémy, perníčky, 
hračky a jiné.
Sbor ZUŠ Prostějov | klavírní vystoupe-
ní Daniela Juna | vstup zdarma

19:00 StAR WARS: 
SÍLA Se pROBOUZÍ
US | 136’ | 2015 | dobrodružné sci-fi 
přístupné | 100,- | titulky

21:00 StAR WARS VeČÍRek
tematický večírek pro fanoušky Star 
Wars | info na webu a FB

00:00 StAR WARS: 
pOSLeDNÍ Z JeDIŮ pŮLNOČNÍ pReMIÉRA

US | 150’ | 2017 | dobrodružné sci-fi 
přístupné | 130,- | titulky
--------------------------------------------------
14.12. ČtVRtek
17:30 StAR WARS: pOSLeDNÍ 
Z JeDIŮ 3D

US | 150’ | 2017 | dobrodružné sci-fi 
přístupné | 150,- | dabing

20:30 StAR WARS: 
pOSLeDNÍ Z JeDIŮ
US | 150’ | 2017 | dobrodružné sci-fi 
přístupné | 130,- | titulky
--------------------------------------------------
15.12. pátek
15:30 pADDINGtON 2
GB / FR | 103’ | 2017 | rodinná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 StAR WARS: 
pOSLeDNÍ Z JeDIŮ
US | 150’ | 2017 | dobrodružné sci-fi 
přístupné | 130,- | dabing

20:30 StAR WARS:
pOSLeDNÍ Z JeDIŮ
US | 150’ | 2017 | dobrodružné sci-fi  
přístupné | 130,- | titulky
--------------------------------------------------
16.12. SOBOtA
15:30 ANDěL páNě 2
ČR | 99’ | 2016 | rodinná komedie  
přístupné | 70,- / 50,-

17:30 StAR WARS: 
pOSLeDNÍ Z JeDIŮ
US | 150’ | 2017 | dobrodružné sci-fi 
přístupné | 130,- | dabing

20:30 StAR WARS: 
pOSLeDNÍ Z JeDIŮ
US | 150’ | 2017 | dobrodružné sci-fi 
přístupné | 130,- | titulky
--------------------------------------------------
17.12. NeDěLe
9:30 pOHáDkY pOD StROMeČek 
ADVeNtNÍ NeDěLe

ČR | 9:30-12:00 | pásmo krátkých 
pohádek | přístupné | 20,- 

15:45 LOUSkáČek
RU | 135’ | 2017 | balet | přístupné 
220,- / 160,- | titulky 

19:00 StAR WARS: 
pOSLeDNÍ Z JeDIŮ 3D

US | 150’ | 2017 | dobrodružné sci-fi 
přístupné | 150,- | titulky
--------------------------------------------------
18.12. pONDěLÍ
14:00 kUNG FU pANDA 3 BIJáSek

US | 92’ | 2008 | animovaný film  
přístupné | 50,-  | dabing

17:30 ROGUe ONe: 
StAR WARS StORY
US | 133’ | 2016 | dobrodružné sci-fi 
přístupné | 100,- | titulky

20:00 tHeLMA FILMOVÝ kLUB

NO | 116’ | 2017 | thriller | 12+
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
19.12. úteRÝ
14:00 kUNG FU pANDA 3 BIJáSek

US | 92’ | 2008 | animovaný film  
přístupné | 50,-  | dabing

17:30 StAR WARS: 
pOSLeDNÍ Z JeDIŮ
US | 150’ | 2017 | dobrodružné sci-fi 
přístupné | 130,- | dabing

20:30 pIRátI Z kARIBIkU: 
SALAZAROVA pOMStA tOp 2017

US | 129’ | 2017 | dobrodružné fan-
tasy | přístupné | 70,- / 50,- | titulky
--------------------------------------------------
20.12. StřeDA
17:30 epIDeMIe SVOBODY FILMOVÝ kLUB

ČR | 67’ + 60’ | 2017 | dokument 
+ beseda | 12+ | 100,- / 80,- | titulky

20:00 MANŽeLkA A MANŽeL
IT | 100’ | 2017 | romantická kome-
die | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
21.12. ČtVRtek
17:30 JUMANJI: 
VÍteJte V DŽUNGLI pReMIÉRA

US | 111’ | 2017 | rodinný dobrodruž-
ný | přístupné | 130,- / 110,- | titulky

20:00 LADÍMe 3 pReMIÉRA

US | 120’ | 2017 | komedie | 12+ |  120,- | titulky 
--------------------------------------------------
22.12. pátek
15:30 FeRDINAND 
US | 99’ | 2017 | rodinný animovaný 
film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 StAR WARS: 
pOSLeDNÍ Z JeDIŮ
US | 150’ | 2017 | dobrodružné sci-fi 
přístupné | 130,- | dabing

20:30 LADÍMe 3 
US | 120’ | 2017 | komedie | 12+  
120,- | titulky 

23.12. SOBOtA
15:30 FeRDINAND 
US | 99’ | 2017 | rodinný animovaný 
film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 JUMANJI: 
VÍteJte V DŽUNGLI 3D

US | 111’ | 2017 | rodinný dobrodruž-
ný | přístupné | 150,- / 130,- | dabing

20:00 StAR WARS: 
pOSLeDNÍ Z JeDIŮ
US | 150’ | 2017 | dobrodružné sci-fi 
přístupné | 130,- | titulky
--------------------------------------------------
24.12. NeDěLe
10:30 FeRDINAND 
US | 99’ | 2017 | rodinný animovaný 
film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing
--------------------------------------------------
25.12. pONDěLÍ
17:30 JUMANJI: 
VÍteJte V DŽUNGLI 
US | 111’ | 2017 | rodinný dobrodruž-
ný | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

20:00 CUkRář FILMOVÝ kLUB

IL / DE | 104’ | 2017 | drama | 15+ 
120,- / 100,- | titulky
--------------------------------------------------
26.12. úteRÝ
17:30 ŠpINDL
ČR | 98’ | 2017 | romantická kome-
die | 12+ | přístupné | 120,-

20:00 DUNkeRk tOp 2017

NL / GB / FR / US | 106’ | 2017 | vá-
lečné drama | 12+ | 70,- / 50,- | titulky
--------------------------------------------------
27.12. StřeDA
17:30 FeRDINAND 3D

US | 99’ | 2017 | rodinný animovaný 
film | přístupné | 150,- / 130,- | dabing

20:00 RODIN FILMOVÝ kLUB

FR / BE | 119’ | 2017 | drama | 12+  
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------
28.12. ČtVRtek
17:30 NeJVětŠÍ SHOWMAN pReMIÉRA

US | 97’ | 2017 | životopisné drama  
přístupné | 130,- | titulky

20:00 StAR WARS: 
pOSLeDNÍ Z JeDIŮ 3D

US | 150’ | 2017 | dobrodružné sci-fi 
přístupné | 150,- | titulky
--------------------------------------------------
29.12. pátek
15:30 ČeRtOVINY 
SLAVNOStNÍ přeDpReMIÉRA S úČAStÍ AUtORŮ

ČR | 101’ + 60’ | 2018 | pohádka 
+ beseda | přístupné | 130,- /110,- 

18:30 ČeRtOVINY 
SLAVNOStNÍ přeDpReMIÉRA S úČAStÍ AUtORŮ

ČR | 101’ | 2018 | úvod + pohádka  
přístupné | 130,- /110,- 
--------------------------------------------------
30.12. SOBOtA
15:30 JUMANJI: 
VÍteJte V DŽUNGLI 
US | 111’ | 2017 | rodinný dobrodruž-
ný | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 NeJVětŠÍ SHOWMAN 
US | 97’ | 2017 | životopisné drama  
přístupné | 130,- | titulky

20:00 StAR WARS: 
pOSLeDNÍ Z JeDIŮ
US | 150’ | 2017 | dobrodružné sci-fi 
přístupné | 130,- | titulky
--------------------------------------------------
31.12. NeDěLe
10:30 FeRDINAND 
US | 99’ | 2017 | rodinný animovaný 
film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:30 NeJVětŠÍ SHOWMAN 
US | 97’ | 2017 | životopisné drama  
přístupné | 130,- | titulky

kINO 
pROStěJOV

kINO MetRO 70 
WWW.MetRO70.CZ

FACeBOOk: kINOMetRO70
kINO@MetRO70.CZ

pROSINeC



31PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

SPOLEČNOST, KULTURA

INZERCE

SVĚTOVÝ MUZIKÁLOVÝ HIT
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

W W W. R O C K Y P R A H A . C ZHRAJEME V LISTOPADU A PROSINCI 2017

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka, Kravařova 14 – Prosinec 2017 – 
Leden 2018 
Vánoční pošta – výstava prací žáků výtvarného 
oboru ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov.

HUDEBNÍ OBOR
Adventní koncert
3. 12. 2017 v 17.00 hod. v sále Městského divadla
hraje Dechový orchestr ZUŠ Vladimíra Ambro-
se Prostějov

Vánoční besídky žáků v 17.00 hod. sál 
ZUŠ, Kravařova 14
6.,7.,11.,13.,12.,14.,18.,19., a 20. 12. 2017

Vánoční koncert 
13. 12. 2017 v 17.00 hod. přednáškový sál Ná-
rodního domu

TANEČNÍ OBOR
Mámo, táto, přidejte se k nám
4. 12. 2017 v 16 hod. v tanečním sále zámku 
Pernštýnské nám.

Předvánoční setkání žáků 2. ročníku 1. 
stupně tanečního oboru.

Mikulášské besídky 6. 12. 2017 
v tanečním sále zámku Pernštýnské 
nám.
v 15.45 hod. – účinkují žáci přípravné ta-
neční výchovy (mladší) tanečního oboru
v 17.00 hod. – účinkují žáci přípravné ta-
neční výchovy (starší) tanečního oboru

Mámo, táto, přidejte se k nám
7. 12. 2017 v 16 hod. v tanečním sále zám-
ku Pernštýnské nám.
Předvánoční setkání žáků 1. ročníku 1. 
stupně tanečního oboru

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Vánoční besídka 11. 12. 2017 v 17.00 hod. 
sál zámku Pernštýnské nám. 8
- žáci ze třídy Hany Šprynarové
Vánoční besídka 15. 12. 2017 v 17.00 hod. 
sál zámku Pernštýnské nám. 8
- žáci ze třídy Jany Turčanové

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VLADIMÍRA AMBROSE  PROSTĚJOV 
PROSINEC 2017                             Kravařova 14, Telefon: 582 406 050

SPOLEČNÝ KONCERT

 Dagmar
Pecková

Hradišťan
Spirituál kvintet

&
PROSTĚJOV 28. 4. 

Společenský dům v 19 h.
Předprodej: Kavárna ve Společenském domě Prostějov, www.tickestream.cz

další společné koncerty:  OSTRAVA 6. 4., ZLÍN 7. 4.
předprodej: www.tickestream.cz, Info: topkoncerty.cz

Jiří Pavlica
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Krestanské manáskové divadlo
 Za jeden provaz

srdecne zve malé i velké
na predstavení

v 16:00 hod.
v prostorách
Církvé bratrské
Šárka 10a (za školkou)

Prostejov
Vstupné dobrovolné

 

2017

Vánoce
v lese

neděle 10. prosince

Kontaktujte nás: divadelko.cb@gmail.com

Dýně ozdobily Smetanku

Tradiční podzimní slavnost uspořádaly pro děti i veřejnost učitelky Mateřské 
školy Smetanova v Prostějově – Vrahovicích. „Součástí této krásné akce je vý-
stava dýní. Pak se přesuneme k rozcestí u pole na pouštění draků. Děti čekají 
i soutěže a pochopitelně sladké odměny,“ prozradila ředitelka mateřské školy 
Jana Baarová.

-jg-

MIKULÁŠ:
Sobota 2. 12. 2017, ul. Komenského 4 Prostějov
Mikulášská dílna – řádění s čerty – hrátky s anděly a nakonec tě čeká 
Mikuláš s odměnou
Vstupné: 40,- Kč
Sportcentrum DDM Prostějov

MIKULÁŠ
Milé děti zveme vás s vašimi rodiči i blízkými na Mikulášskou nadílku  
dne 10. 12. 2017 po mši svaté, která bude v 9 hodin v kostele  
sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici.
Setkání se svatým Mikulášem a jeho andělským i čertovským doprovodem 
proběhne i v kostele sv. Petra a Pavla 10. 12. 2017 po ranní mši svaté  
v 9 hodin.  Srdečně zveme, Zuzka Bartošová 

Vánoční výlety Sportcetra:
Vianočná Bratislava  
v piatok popoludni
Pořadatel: Sportcentrum – DDM 
Prostějov www.sportcentrumddm.cz 
Termín: pátek 1. prosince 2017
Sraz účastníků: 13:00 hod. nástu-
piště H, hlavní nádraží
Zaměření: rodinná akce, ale i indi-
viduální účastníci
Cena: 420,- Kč
S sebou: teplé nepromokavé oble-

čení, průkaz zdravotního pojištění, 
cestovní průkaz 
Přihlášky: Jan Zatloukal, jzatlou-
kal@sportcentrumddm.cz 
Vánoční Budapešť
Pořadatel: Sportcentrum – DDM 
Prostějov www.sportcentrumddm.cz 
Termín: sobota 9. prosince 2017
Sraz účastníků: 04:30 hod. ná-
stupiště H, hlavní nádraží
Zaměření: rodinná akce, ale i indi-

viduální účastníci
Cena: 840,- Kč
S sebou: teplé nepromokavé oble-
čení, průkaz zdravotního pojištění, 
cestovní průkaz, případně plavky,  
2 osušky, nazouváky do lázní
Přihlášky: Jan Zatloukal, jzatlou-
kal@sportcentrumddm.cz 
Vánoční Vídeň
Pořadatel: Sportcentrum – DDM 
Prostějov www.sportcentrumddm.cz 

Termín: neděle 3. prosince 2017
Sraz účastníků: 07:50 hod. nástu-
piště H, hlavní nádraží
Zaměření: rodinná akce, ale i indi-
viduální účastníci
Cena: 440,- Kč
S sebou: teplé nepromokavé oble-
čení, průkaz zdravotního pojištění, 
cestovní průkaz 
Přihlášky: Jan Zatloukal, jzatlou-
kal@sportcentrumddm.cz 
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NABÍZÍ K PRONÁJMU

PROSTORY PRODEJNY MASO – UZENINY 
v objektu nákupního střediska ve Ptení

• Celková plocha 100 m2, z toho prodejna 30 m2, chladicí boxy 15 m2, 
přípravna 22 m2, zázemí včetně chodby 33 m2.

• Samostatný přístup pro zákazníky i dodavatele, nákladová rampa.
• Elektrická energie 230/380 V, odpočtový elektroměr.
• Topení – přepočtem podlahové plochy.
• Podružný vodoměr.
• Pronájem 2500 Kč/měsíc.
• K dispozici od 1. 2. 2018.

Bližší informace a kontakt: 516 495 245
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Otevírací doba:
Po–Čt: 10.00–20.00 

Pá: 10.00–23.00
So: 18. 00–23.00

Ne: zavřeno
24. prosince–26. prosince: zavřeno

Pozor rozšířená pracovní doba: 
První tři prosincové víkendy otevírací doba:

So: 10. 00–20:00
Ne: 14. 00–19:00

Rezervace na tel.: 604 660 441, e-mail: gallerydvorak@email.com,  F:  gallerydvorak

AKTUÁLNĚ:
Fotografická ohlédnutí – výstava fotografií Josefa France v prostorách naší kavárny

Srdečně Vás zveme do nově otevřené kavárny Gallery Dvořák v prostějovském zámku, 
na Pernštýnském náměstí.
V prosinci si nenechte ujít tyto akce:
1. prosince 2017 v 18.00 hodin – Adventní večer plný příjemné hudby a nálady s Karlem Kekešim 
15. prosince v 19. 30 hodin – Hudební večer s Pavlou Aschenbrennerovou
31. 12. od 17. 00 hodin Silvestr na zámku
Zastavte se osobně a okuste adventní a vánoční atmosféru u nás.

Zažijte život na zámku 

INZERCE
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TJ SOKOL I Prostějov, sokolova Skálovo nám. 4, PRONITKA

Loutkářský odbor  
hraje pro děti každou neděli dvě stejné pohádky v různých časech:

3. 12. 2017
10. 12. 2017
17. 12. 2017

vždy v 13:30 a 15:30

KOUZLO VÁNOC
vstupné 20,- Kč

Téma rušení 
prostějovských hřbitovů 
přitáhlo pozornost

Zhruba sedm desítek zájemců 
o prostějovskou historii zaplnilo sál 
Českobratrské církve evangelické 
v sále U Kalicha v Prostějově. Spo-
lek Hanácký Jeruzalém zde pořádal 
přednášku historiků Karla Kavičky 
a Marie Dokoupilové na téma rušení 
starých hřbitovů a našich hodnotách.

Doktor Kavička přiblížil přítom-
ným místa, kde se v Prostějově v mi-
nulosti pohřbívalo, kdy se začalo 
pohřbívat mimo centra měst a také 

seznámil posluchače s tím, jak pro-
bíhalo zrušení starého křesťanského 
hřbitova u kostela sv. Petra a Pavla. 
Proces trval celých 13 let, od roku 
1919 až do roku 1932 s ohledem 
na křesťanskou liturgii. Doktorka 
Dokoupilová navázala tématem lik-
vidace starého židovského hřbitova 
ve Studentské ulici, která probíhala 
od konce 30. let minulého století 
a zejména v období nacistické oku-
pace. Přítomní měli možnost sezná-
mit se s osudem některých náhrobků 
ze hřbitova a vidět i některé dosud 
nepublikované fotografie, které jsou 
v majetku památníku obětem ho-
locaustu Jad Vašem v Jeruzalémě. 

Téma bylo oběma historiky před-
neseno velmi citlivě, přítomní poslu-
chači se dověděli řadu zajímavých 
a informací a souvislostí. 

Spolek Hanácký Jeruzalém
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Andělský týden aneb 
čertíkům vstup povolen
Celý týden v pravidelných 
programech zdobíme Cipískův 
vánoční stromeček v maskách 
andílků i čertíků 4.12–8.12.

Vánoce s Cipískem
Vánoční program a vánoční 
kreativní dílničky pro děti 
i dospělé ve všech pravidelných 
programech. 11. 12.–15-12.

Vánoční dobroty aneb 
slavíme zdravě
Chcete si připravit letos Vánoce 
jinak a zdravěji? Jak na tradiční 
dobroty netradičně včetně 
svátečního menu pro děti. 
Přijďte se inspirovat. Povídání, 
recepty, ochutnávka. Beseda pro 
rodiče s Alenou Poulíkovou  
4.12. 18.00–19.30

Vánoční kreativní podvečer 
pro dospělé
Tvoření vánočních dekorací 
s Lenkou Kopeckou a s Lenkou 
Královou v pondělí 11.12.  
18.00–20.00.

V prosinci končí podzimní 
cyklus pravidelných 
programů pro rodiče 
s dětmi od tří měsíců
do čtyř let. Informace o volných 
místech a možností zápisu 
do dalšího cyklu programů 
leden–březen získáte 
na kontaktních adresách  
MC Cipísek.

Bližší informace a rezervace 
na našich kontaktních adresách: 
www.mcprostejov.cz, www.
facebook.com/cipisekprostejov, 
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
Aktivity projektu MC Cipísek- 
aktivní podpora harmonické 
rodiny jsou podpořeny 
z dotačního programu Rodina 
MPSV, Statutárním městem 
Prostějov a Olomouckým krajem.

MC Cipísek

Program 
MC Cipísek  
prosinec 2017

Přijměte naše srdečné pozvání k malému zastavení, setkání s přáteli a načerpání vánoční atmosféry.

LIPKA, z.s. pořádá již XVII. ročník prezentační a prodejní výstavy

TAK TO VIDÍM JÁ
konané za podpory senátorky PS ČR ,paní Boženy Sekaninové,
která se uskuteční v  úterý 5. prosince 2017 od 15.00 hodin, v  prostorách Lipky, z.s. , Tetín 1506/1 Prostějov

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

PROGRAM NA PROSINEC
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pondělky 9.30–11.30 – program pro 
rodiče s malými dětmi Vám rozšíří obzory, 
zatímco Vaše děti si zlepší své sociální, 
pohybové, hudební a manuální schopnosti. 

Úterky 17.00–19.00 – vzdělávací setkání 
s hlídáním dětí.
5. 12. Mikulášská párty
Zveme Vás na podvečer pro celou rodinu 
s mikulášskou nadílkou pro děti. 
12. 12. Emoční inteligence dětí –  
seminář s rodinným poradcem  
Ing. P. Mečkovským, M.A
Emoční kvocient je méně dědičně zatížen 
než kvocient inteligenční, takže na jeho 

rozvoji můžeme pracovat s lepším 
výsledkem. 

Čtvrtek 17.00–19.00 
14. 12. Dárkové krabičky – tvořivá dílna 
s E. Svobodovou, DiS. 
Máte už koupený drobný dárek a chtěli byste 
jej originálně zabalit? U nás si můžete vyrobit
vlastní vánoční krabičky z barevného papíru 
různých tvarů a velikostí. 

Neděle 24. 12. 21.00–22.00
Půlnoční – štědrovečerní bohoslužba 
Apoštolské církve

Přejeme všem krásné prožití vánočních svát-
ků a šťastné vykročení do Nového roku!

V období od 19. prosince 2017 do  
5. ledna 2018 máme v Mozaice „vánoční 
prázdniny“. Děkujeme za pochopení!
NAŠE AKTIVITY JSOU URČENY ŠIROKÉ 
VEŘEJNOSTI A KAŽDÝ JE SRDEČNĚ ZVÁN!

Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší 
info: J. Rozehnalová 776 347 021, mozai-
ka@zebrik-os.cz, FB: mozaika.multikulturni.
centrum, www.zebrik.org
Aktivity projektu Multikulturní klub rodičů 
a dětí jsou podpořeny z dotačního progra-
mu Rodina (MPSV),dále je podpořil Olomo-
ucký kraj a statutární město Prostějov.
Aktivity projektu Integrační aktivity podpo-
řilo statutární město Prostějov a Olomouc-
ký kraj.
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INZERCE

Vánoční koncert 27. 12. 2017 v kostele Povýšení sv. Kříže (hlavní kostel). 
Začátek v 19:00. Vstupné 200,- Kč, předprodej vstupenek – květinářství 
Valo, Svatoplukova 42, Prostějov, tel: 739 254 838. Část výtěžku použije-
me na opravu místních varhan.

Galerie Mánes Club, 
Kostelecká 18, Prostějov Vás zve na 

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
textilních šitých výrobků Katky a Martiny  
a ručně vyráběných přání f. U Ajdonyho

Výstava proběhne od 27.11. do  20.12.2017
po–pá: 9.00–11.30 hod
 13.00–17.00 hod

MIRA MACÍK / FORMATION  
OF DEFORMATION
Mira Macík (1993) Ab-
solvent ateliéru Grafiky 
(doc. Mgr. Marek Sibin-
ský, Ph.D., prof. Zbyněk 
Janáček) na Fakultě 
umění Ostravské univer-
zity se věnuje jak volné 
tvorbě na poli grafiky  
a instalace, tak designu. Zajímá se hlavně o techniku sítotisku a digitálního 
tisku. Často využívá motivu lebky, která je pro něj typická. Po tematické 
stránce se nechává inspirovat ponurými tématy a smrtí. Inspiraci hledá 
v umění Art brut, které je dle něj nejčistším uměleckým projevem. Kromě 
vlastní tvorby se zabývá také pedagogikou a kurátorstvím.

Instalace bude propojena s elektronickou hudbou od VV I E R Đ S K Y

Hudebník a producent Kamil Pravec aka VV I E R Đ S K Y, v současnosti 
dokončující následníka vřele přijatého debutového EP VVĐ, již dříve stihl 
oslnit moderátory na Rádiu Wave. Neotřelé Future beaty kombinující prvky 
taneční hudby, hip hopu, nebo trapu dobře reprezentují současnou urban 
kulturu plnou barev, rozmanitosti, ale i špíny a chaosu.
 

8. PROSINEC 17:00 
RAINBOW GALLERY / GALERIE DUHA, ŠKOLNÍ 4, Prostějov
Výstava potrvá do konce měsíce

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE 
12 LET V PROSTĚJOVĚ

(VČETNĚ DALŠÍCH POJIŠTĚNÝCH CK)

CESTOVNÍ AGENTURA AMIMA
 DOVOLENÁ LÉTO 2018 – PRODEJ V PLNÉM PROUDU

Trávnická 2 (st. poliklinika), 796 01 Prostějov
tel.: 582 330 655, 773 330 654, mimako1@seznam.cz

www.amima.cz

RV
17

01
13

7/
05

Chovatelské potřeby a krmivaChovatelské potřeby a krmiva
 široký výběr kvalitních krmiv, 
 pamlsků, 
 hraček, pelíšků, 
 škrabadel, 
 postrojků, 
  obojků a mnoho dalšího 

OC Zlatá Brána Prostějov v přízemí 

Přijďte si k nám nakoupit pro své čtyřnohé 
kamarády, nejen dárky pod stromeček.

NOVĚ 
OTEVŘENO

RV
17
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84

4/
01

 

VYKOUPÍME DUKVYKOUPÍME DUKÁTY
SV. VÁCLAVA

Z LET 1923–1939

Číslované dukáty pamětní 1918–1923: 400–600 000 Kč dle čísla. 
Veškeré zlaté medaile z let 1918–1938 Sada Karel IV. 1978 – 200 000 Kč.

1923  12 000 Kč
1924  13 000 Kč
1925  12 000 Kč
1926  12 000 Kč
1927  15 000 Kč

1928  18 000 Kč
1929  40 000 Kč
1930  45 000 Kč
1931  12 000 Kč
1932  13 000 Kč

1933  12 000 Kč
1934  40 000 Kč
1935  26 000 Kč
1936  26 000 Kč
1937  300 000 Kč

JEDNODUKÁT: 

1923  35 000 Kč 
1929  130 000 Kč 
1930  180 000 Kč 

1931  40 000 Kč 
1932  35 000 Kč
1933  35 000 Kč 

1934  40 000 Kč 
1935  40 000 Kč 
1936  220 000 Kč

DVOUDUKÁT:

1929  140 000 Kč 
1930  370 000 Kč 
1931  140 000 Kč 
1932  140 000 Kč

1933  140 000 Kč 
1934  150 000 Kč 
1935  160 000 Kč 
1936  280 000 Kč

PĚTIDUKÁT:

1929  300 000 Kč 
1930  800 000 Kč 
1931  310 000 Kč 
1932  320 000 Kč

1933  300 000 Kč 
1934  310 000 Kč 
1935  350 000 Kč 
1936  340 000 Kč

DESETIDUKÁT:

INFO – TEL.: 736 127 661 p. SIMON, E-MAIL: simonrene@seznam.cz

RV
17

01
51

5/
02
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Apoštolská církev sbor Prostějov
zve do modlitebny Apoštolské církve, Raisova ulice 1159, Prostějov (pří-

zemní budova v zahradě za mateřskou školkou) na:

„PŮLNOČNÍ“ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBU
24. 12. 2017 od 21 hodin

Přijďte strávit štědrovečerní chvíle v příjemných teplých prostorách, kde 
uslyšíte moderní duchovní hudbu, koledy a vánoční poselství.

Kontakt: tel. 734 182 021, mail: starsi@pcprostejov.cz 

Adventní a vánoční bohoslužby Církve bratrské  
v Prostějově, Šárka 10a.

Začátek bohoslužby vždy v 9:30 hod.
3.12.2017
10.12.2017
17.12.2017
24.12.2017
25.12.2017
31.12.2017

Vánoční bohoslužby církve Českobratrské evangelické
Prostějov, Kollárova 6.

24. 12. 2017, 10 hod. Vánoční hra dětí Vlak do Betléma
25. 12. 2017, 10 hod.  Sváteční bohoslužby

31. 12. 2017, 10 hod.  Bohoslužby ke konci roku
31. 12. 2017, 18 hod. Silvestrovský večer

Ekumenické bohoslužby křest. církví v Prostějově
Za jednotu křesťanů

21. 1. 2018, 16 hod. v chrámu Povýšení sv. kříže

Pozvánka
Vážení příznivci sborového zpěvu!

Chcete si zpříjemnit sváteční odpoledne?
Potom Vás zveme na  

Vánoční koncert prostějovských pěveckých těles Orlice a Vlastimily.
Přijďte a slyšte oberndorfskou mši od Hanse Kliera.

Koncert se uskuteční 26. 12. 2017 v 16:00 hodin v Husově sboru v Prostě-
jově.

Vstupné dobrovolné
srdečně zvou pořadatelé

Koncert je realizován za finanční podpory statutárního města Prostějova

Apoštolská církev sbor Prostějov
Vás zve do modlitebny Apoštolské církve, Raisova ulice 1159, Prostějov 

(přízemní budova v zahradě za mateřskou školkou) na:

„PŮLNOČNÍ“ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBU
24. 12. 2017 od 21 hodin

Přijďte strávit štědrovečerní chvíle v příjemných teplých prostorách,
kde uslyšíte moderní duchovní hudbu, koledy a vánoční poselství.

Kontakt: tel. 734 182 021, mail: starsi@acprostejov.cz

Koncert pro Charitu 
10. 12. 2017 v 18hod. v kostele Povýšení sv. Kříže.

Zpívá smíšený pěvecký sbor Exaudi a jeho sólisté
doprovází komorní soubor
řídí Olga Čermáková.

Program koncertu pro Charitu
1. Alta trinita
2. H.L.Hassler Dixit Maria
3. F.X.Brixi Confitebor tibi, Domine
4. J.S.Bach Erbarme dich
5. A.Michna Vánoční rosička
Vánoční roztomilost
6. A.Dvořák O sanctissima
7. Fr. Schubert Ave Maria
8. W.A.Mozart Missa brevis et solemnis in C
části: Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Dona nobis
9. P.Eben Veselte se nebesa

Americká pop electro kapela Divine Attraction
ve spolupráci s českými Noemiracles
Vás v rámci EXIT TOUR pro náctileté zve na:

Jedinečný vánoční koncert
13. 12. 2017 v 18:00 – Raisova ulice 1159, Prostějov

Vstupné dobrovolné
Další informace: www.exittour.cz , tel. 734 182 021

Pozvánka na silvestrovské promítání na letním kině v Mostkovicích
Zveme všechny příznivce letního kina v Mostkovicích na XXVIII. ročník 
silvestrovského promítání.
Dne 31. 12. 2017 v 16.30 hod
uvádíme: Šmoulové: zapomenutá vesnice
vstup: ZDARMA =Občerstvení zajištěno=
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BOHOSLUŽBY V VÁNOCÍCH 2017
Sobota 23. 12. - s platností 4. adventní neděle  
Sv. Jana Nepomuckého (U milosrdných) 
mše svatá    17.00 hod. 
Povýšení sv. Kříže    
mše svatá    18.00 hod. 
Neděle 24. 12. – 4. adventní neděle 
Povýšení sv. Kříže  mše svatá   7.30 hod. 
Sv. Petr a Pavel  mše svatá   9.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá   9.15 hod.
Neděle 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. Cyril a Metoděj  mše svatá „pro děti“  16.00 hod. 
Sv. Josef (Krasice)  mše svatá „v noci“   23.00 hod. 
kaple sv. Anny (Drozdovice) mše svatá „v noci“   22.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) bohoslužba slova    15.00 hod.
   mše svatá „v noci“    21.00 hod.
Sv. Florián (Držovice)  mše svatá „v noci“   22.30 hod. 
Sv. Petr a Pavel  mše svatá „v noci“   22.00 hod. 
Sv. Jana Nepomuckého  
(U milosrdných)  „půlnoční“ mše svatá  24.00 hod.
Pondělí 25. 12. – Narození Páně - Boží hod vánoční 
Povýšení sv. Kříže  mše svatá    7.30 a 10.30* 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   18.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)  mše svatá   9.15 hod.  
Sv. Petr a Pavel   mše svatá   9.00 hod. 
Sv. Jana Nepomuckého  
(U milosrdných)    mše svatá    11.00 hod. 
ÚTERÝ 26. 12. – SV. ŠTĚPÁN 
Povýšení sv. Kříže  mše svatá    7.30 a 10.30 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj  mše svatá   9.00 hod. 
Sv. Josef (Krasice)  mše svatá   18.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)   mše svatá   9.15 hod. 
Sv. Petr a Pavel   mše svatá   9.00 hod. 

Církev československá husitská v Prostějově

ADVENT  2017
5. 12. 16:00  „JAK VYPADÁ JEŽÍŠEK?“ 
    DiVADlo PlYŠoVého MEDVÍDKA + MiKulÁŠsKÁ bEsÍDKA

9. 12.   17:00  Adventní koncert Richarda PACHMANA
10. 12.   10:00  3. neděle adventní – bohoslužba
17. 12.      8:30  4. neděle adventní – bohoslužba v Krumsíně

       10:00  bohoslužba v Prostějově
        17:00   Adventní koncert pěveckého sboru PROMĚNY  

VÁNOCE 2017
24. 12.     23:00  Půlnoční bohoslužba k narození Páně
25. 12.       8:30  Krumsín - Vánoční bohoslužba 
    10:00   bohoslužba v Prostějově  
26. 12.    16:00  Vánoční koncert pěveckých sborů Vlastimila a Orlice
30.12.         9:30  DD Nerudova Prostějov 
31. 12.    10:00  Bohoslužba – díkůvzdání za uplynulý rok                         
  16:00  Silvestrovská bohoslužba 
7.1.2018 v 18:00    Novoroční bohoslužba s požehnáním do nového roku
Všechny programy, pokud není uvedeno jinak, se konají v kostele Husův sbor CČSH, Demelova 1, v Prostějově. Další informace na www.ccsh-pv.cz.

Středa 27. 12. – sv. Jan evangelista 
DS Nerudova   mše svatá vánoční   9.30 hod.  
Neděle 31. 12. – Silvestr
Povýšení sv. Kříže  mše svatá    7.30 a 10.30 hod.
Sv. Cyril a Metoděj  mše svatá    9.00 hod. 
Sv. Josef (Krasice)  mše svatá   18.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)  mše svatá   9.15 hod. 
Sv. Petr a Pavel   mše svatá   9.00 a 16.00 
hod. 
Pondělí 1. 1. 2018 – Slavnost Matky Boží Panny Marie 
Povýšení sv. Kříže  mše svatá   7.30 a 10.30 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj  mše svatá    9.00 hod. 
Sv. Josef (Krasice)  mše svatá   18.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)  mše svatá   9.15 hod. 
Sv. Petr a Pavel   mše svatá   9.00 hod. 

Mimo dobu bohoslužeb budou kostely otevřené také v těchto časech: 
Povýšení sv. Kříže 24.12. v 9.00–17.00 hod. 25. 12. a 26. 12.  
ve 12.00–17.00 hod. 27. 12., 28. 12., 29. 12., 30. 12. v 9.00–17.00 hod. 
31. 12. 2017 a 1. 1. 2018 ve 12.00–17.00 hod. 6. 1. v 9.00–17.00 hod.  
7. 1. ve 12.00–17.00 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj 25. 12., 26. 12. 2017 a 1. 1. 2018  
ve 14.30–16.30 hod.
Sv. Josef (Krasice) 25. 12. a 26. 12. v 16.00–18.00 hod., 31.12. 
v 17.00–18.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 25. 12. a 26. 12. ve 14.00–16.00 hod.
Sv. Petr a Pavel 25. 12. ve 14.00 – 16.00 hod. 
Sv. Jana Nepomuckého (U milosrdných) 25. 12., 26. 12., 31. 12. 2017  
a 1. 1. 2018 v 10.00–12.00 hod.
Zveme všechny, kdo by chtěli pomoci zdobit naše chrámy vánoční 
výzdobou a pomohli postavit betlémy. Děkujeme. 
– v kostele Povýšení sv. Kříže ve středu 20. 12. od 9.00 hod.. 
– v kostele sv. Cyrila a Metoděje ve čtvrtek 21. 12. od 9.00 hod.  
– v kostele sv. Jana Nepomuckého (U milosrdných) ve čtvrtek 21. 12.  
od 15.30 hod. 
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P O D Ě K O V Á N Í
Magistrátu města Prostějova za po-
skytnutí finanční dotace na celoroční 
sportovní činnost Kulečníku Prostějov 
z.s. Tato dotace byla schválena a přišla 
na účet Kulečníku Prostějov z.s. již za-
čátkem roku 2017 a je účelově vázaná 
na podporu celoroční činnosti (ná-
jemné a energie), která tvoří převáž-
nou část finančních výdajů Kulečníku 
Prostějov z.s..

Jsme upřímně rádi, že město fi-
nančně podporuje dle svých možností 
i malé sportovní oddíly jako je náš od-
díl a věříme, že tomu bude tak i nadále.
 Předseda (statutární zástupce) 
Kulečníku Prostějov z.s. Kalabis Petr

Poděkování městu Prostějov
Svaz tělesně postižených v ČR ( STP 
Prostějov ), Kostelecká 17 Prostějov, 
pořádá za finanční podpory Statutár-
ního města Prostějova sociálně aktivi-
zační služby – ozdravné a rekondiční 
pobyty, sociální přednášky a zapůj-
čuje kompenzační a rehabilitační po-
můcky pro zdravotně postižené obča-
ny a seniory. 

Touto cestou bychom chtěli Sta-
tutárnímu městu Prostějov poděko-
vat za spolupráci a finanční podporu 
v roce 2017, bez níž bychom nebyli 
schopni tyto aktivity provádět. Věří-
me, že náš neziskový spolek podpoří 

i v dalších letech, za což mnohokrát 
děkujeme. Za STP Prostějov  
předseda spolku, Karel Doseděl

Z činnosti sekce učitelů důchod-
ců při OROS v Prostějově za rok 
2017
Výbor naší sekce se schází každý mě-
síc. Členské schůze se pořádají 4x 
do roka a máme různou náplň, např. 
besedu o CHKO Litovelské Pomoraví, 
o Městské knihovně v Prostějově nebo 
oslavy Dne učitelů. Navštěvujeme di-
vadelní představení v Brně v Janáč-
kově divadle, např. operu Káťa Kaba-
nová, Edith Piaf, nebo muzikál West 
Side Story. Pořádáme zájezdy do Pra-
hy, Velkých Losin – možnost koupání, 
Litovelského Pomoraví, do Brna. Ne-
zapomínáme ani na okolí Prostějova, 
chodíme na vycházky, navštěvujeme 
Bio senior, výstavy, apod. Naši činnost 
bychom nemohli uskutečnit nebýt 
podpory města Prostějova. Děkujeme 
za finanční podporu. 

Výbor sekce učitelů důchodců.

Poděkování – Sokol I
Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov 
obdržela dotaci formou finančního 
příspěvku od Olomouckého kraje – 
Program I – celoroční činnost TJ, do-
taci na provoz sokolovny TJ, Program 

II – dotaci na realizaci významných 
sportovních akcí konaných v regio-
nu Olomouckého kraje – Velká cena 
Zdenka Ludvíka Prostějov v judu žáků 
a dorostu, Memoriál Gustava Friš-
tenského v zápase. Další velká pomoc 
přišla ze Statutárního města Prostě-
jov na podporu naší činnosti jednoty, 
sportovních oddílů, ale i loutkařského 
odboru Pronitka. 

Bez této nemalé pomoci by naše 
jednota nemohla pořádat různé ne-
jen sportovní aktivity, zajišťovat účast 
na turnajích ve městě, regionu, kraji, 
ale i v celé ČR. 

Mladí sportovci si tak zvyšují vý-
konnost, získávají cenné zkušenosti 
ve sportu, učí se fair play hře. Bojují 
o medaile, ale učí se i prohrávat, což 
je v životě velmi důležité. Naši loutkaři 
díky této podpoře mohou svými kou-
zelnými pohádkami bavit každý týden 
sál nadšených diváků z řad dětí a do-
spělých. Starostka a Výbor jednoty  
si váží této finanční podpory a tím-
to vyslovují poděkování.

Prostějovští vozíčkáři děkují 
městu Prostějovu za poskytnu-
tí veřejné finanční podpory ve výši 
24.000 Kč, která se využila k činnosti, 
ke sportovnímu vyžití Prostějovských 
vozíčkářů a jejich členů. Touto cestou 

bychom rádi oslovili i další vozíčkáře, 
kteří mají zájem o aktivní využití vol-
ného času. Přijďte mezi nás.

Za Prostějovské vozíčkáře 
předsedkyně Eva Křepelková

Poděkování za podporu činnosti,
Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s. 
děkuje tímto městu Prostějovu, Olo-
mouckému kraji a Ministerstvu škol-
ství mládeže a tělovýchovy za finanční 
podporu činnosti svých sportovních 
oddílů. Prostředky, které Tělovýchov-
ná jednota Prostějov získala z dotač-
ních programů města, kraje a MŠMT 
umožnily rozšířit a dále zkvalitnit péči 
především o děti a mládež, kterých je 
v TJ Prostějov organizováno téměř 
700 v 10 sportovních oddílech. Bez 
těchto prostředků bychom nemohli 
zajistit ani tréninkovou ani soutěžní 
činnost v takové kvalitě, jak si to žádá 
dnešní doba.

Děkujeme také městu Prostějovu 
za možnost využití sportovních zaříze-
ní k činnosti oddílů plavání, sportovní 
gymnastiky a volejbalu. Svou činnos-
tí se nadále chceme aktivně podílet 
na propagaci našeho města na vrchol-
ných soutěžích České republiky i v za-
hraničí.  

Aleš Matyášek,  
 předseda TJ Prostějov

Prostějovští turisté – senioři  
strávili týden na úpatí Bílých Karpat
Krásný týden na počátku babího 
léta prožili senioři z Klubu českých 
turistů, odboru Senior 2000 v krás-
ném prostředí jihovýchodní části 
Bílých Karpat v blízkosti Strážnice. 
Z místa ubytování, v příjemném 
hotelu poblíž přehrádky Lučina 
u Radějova, jsme denně, v počtu 
40ti turistů vyráželi na pěší trasy 
po krásném okolí. Vrchol Travič-
ná s rozhlednou, Tvarožná Lhota 
s vyhlášenou pekárnou, Kněždub 
s rodným domkem bratří Úprků, 
Petrov s Baťovým kanálem a his-
torickým areálem vinných sklepů 
Plže a samozřejmě Strážnice se zná-
mých zámkem, parkem, skanzenem 
a spoustou dalších zajímavostí. Ale 
nejkrásnější turistické zážitky nám 
přesto připravili vycházky na vlast-
ní hřeben Bílých Karpat, i když 
povětšinou již bez typické květeny. 

Očarovala nás krása chráněné pří-
rodní rezervace Čertoryje se svojí 
typickou a jedinečnou scenerií. 

Krásný , aktivně strávený týden, 
jsme doplnili při cestě tam i zpět za-
stávkami v Modré se zajímavou expo-
zicí Živá voda, na Velehradě a v Uher-
ském Hradišti, kde jsme měli štěstí 
a trefili se do termínu Slováckých slav-
ností vína, což byl pro nás všechny ne-
zapomenutelný koncový zážitek.

Závěrem vyslovujeme velký dík 
magistrátnímu městu Prostějov, 
které nám na tuto akci poskytlo fi-
nanční dotaci, která nám umožnila 
hradit veškeré náklady na dopravu 
tam a zpět a i po dobu našeho po-
bytu. Děkujeme za podporu našich 
seniorských aktivit a doufáme v pří-
zeň města i pro další období.

Za KČT,  
odbor Senior 2000 – Petr Kunc

Pozvánka na koncert
Církev adventistů Prostějov 

srdečně zve spoluobčany na vánoční koncert plný pohody.
Uskuteční se v sobotu 

2. 12. 2017 v 16.30 hod. v budově na Šafaříkové 9. 
-vk-
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SPOLEČNOST, SPORT

INZERCE

Pozvánka
Český červený kříž Prostějov, Tyflocentrum Prostějov a Ergo-
nes Prostějov vás zvou k návštěvě stánku neziskových orga-
nizací v rámci vánočních trhů na Náměstí TGM v Prostějově 

v době do 23. 12. 2017. 
K dispozici jsou dárečky vyrobené klienty neziskových organizací – výrobky 

z proutí, pedigu, papíru a keramiky, přírodní mýdla s vánoční tematikou, 
přírodní kosmetiku, originální bižuterii, šály a šátky zdobené bižuterií, 

batikované oděvy a jako každoročně obrovské množství plyšových hraček 
od 5 Kč.

Určitě si vybere každý a vaším nákupem podpoříte činnost těchto organizací. 
Stánek bude otevřen denně od 10 do 18 hod. 

Na stánku sbíráme i plyšové hračky. Lidé je mohou nosit na stánek v jeho 
otvírací dobu. Sbíráme jakékoliv plyšové hračky, ne děravé a ušpiněné.

Velice děkujeme!
Za ČČK – Ing. Lenka Černochová  

a Tyflocentrum a Ergones – Bc. Zuzana Znojilová

Provozní doba mobilního kluziště Prostějov 
Zahájení provozu: 6. 11. 2017 v 15,30 hodin 
Ukončení provozu: 7. 1. 2018 ve 21,00 hodin 

Provozní doba: 9,00–21,00 hodin 

Provozní doba dne 24. 12. 2017: 
9,00–16,00 hodin 

Provozní doba dne 31. 12. 2017: 
9,00–16,00 hodin 

Poznámka: 
Provoz mobilního kluziště v dopoledních hodinách ve všední dny  
(9:00–12:30), je určen pro využívání prostějovskými školami. 

Více na www.prostejov.eu 
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PRO INZERCI PROSÍM KONTAKTUJTE:
Tomáš Karal

732 530 071, karal@regvyd.cz



100 g

Lékárna Mamed Prostějov 

Akční ceny produktů platné od 1. 12.–31. 12. 2017. 
Platí do vyprodání zásob.

Lékárna Mamed Prostějov, Kravařova 191/2, Prostějov 796 01, tel.: 581 110 233
lekarnamamedprostejov@seznam.cz, otevřeno po–pá 8–18 hod, sobota 8–12 hod.

www.aaaleky.cz

  klientské karty 

 internetový obchod www.aaaleky.cz

  lékárna se širokým sortimentem a příznivými cenami 

  kosmetika Avene, A-derma, Bioderma, Dermedic, 
Ducray, La Roche-Posay, Nuxe, Vichy 

  obuv Santé  

  Sunar lékárna

120 tbl

120+30
120cps

Lékárna Mamed Prostějov 
120+30

Lékárna Mamed Prostějov 
120cps120cps

449 Kč

489 Kč

539 Kč

120 tbl

120+30120+30

Lékárna Mamed Prostějov, Kravařova 191/2, Prostějov 796 01, tel.: 581 110 233

310 Kč

85 Kč

495 Kč

180 tbl180 tbl

175 Kč 899 Kč175 Kč175 Kč175 Kč

265 Kč

310 Kč

355 Kč

252 Kč

Moderní bydlení a stylová architektura situovaná 
v klidné lokalitě, a přitom v bezprostřední blízkosti 
městského centra. Nové byty svými dispozicemi 
(1+kk až 3+kk) potěší stejně tak mladou rodinu, 
jako náročného jedince. Součástí rezidence 
jsou také balkony, terasy a podzemní garáž.

REZIDENCE FANDERLÍKOVA - CENTRUM NA DOSAH

Nové byty 
NA PRODEJ
informace: 

734 245 465
Výhradní prodej: Clever Company s.r.o.

www.fanderlikova.cz
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