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SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, telefon: 582 330 883,

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

Akce na duben 2006

datum	 popis	akce	 místo	konání	

pátek 14. 4.  VELIKONOCE VE SPORTCENTRU        Biokoridor Hloučela
 Informace: Mgr. T. Zajíčková, tel.: 582 332 297,
 e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 

neděle 16. 4.  VELIKONOčNí VOLEjBaLOVý TURNaj     tělocvična RG a ZŠ
 Sportovní klub K2                                             města Prostějova
	 Informace:	J.	Zatloukal,	tel.:	582	332	296,
	 e-mail:	jzatloukal@sportcentrumddm.cz	

středa 19. 4.  BaSKETBaL SŠ – hoši Sportcentrum – DDM
 Informace:	T.	Gross,	tel.:	582	332	296,
	 e-mail:	tgross@sportcentrumddm.cz	

čtvrtek 20. 4.  BaSKETBaL SŠ – dívky Sportcentrum – DDM
 Informace:	T.	Gross,	tel.:	582	332	296,
	 e-mail:	tgross@sportcentrumddm.cz	

čtvrtek 20. 4.  ZaSEDáNí DěMZ dvorní trakt radnice
 Informace:	J.	Zatloukal,	tel.:	582	332	296,
	 e-mail:	jzatloukal@sportcentrumddm.cz	

pondělí 24. 4.  VOLEjBaL ZŠ Sportcentrum – DDM
 Informace:	T.	Gross,	tel.:	582	332	296,
	 e-mail:	tgross@sportcentrumddm.cz	

čtvrtek 27. 4.  BaSKETBaL SŠ – hoši – krajské finále Sportcentrum – DDM
	 Informace:	T.	Gross,	tel.:	582	332	296,
	 e-mail:	tgross@sportcentrumddm.cz	

pátek 28. 4.  O POHáR ZDRaVÉHO MĚSTa Kolářovy sady
 - DOPROVODNý PROGRaM
	 Informace:	Mgr.	T.	Zajíčková,	tel.:	582	332	297,
	 e-mail:	tzajickova@sportcentrumddm.cz	

sobota 29. 4.  CYKLOZáVOD – „DRaHaNSKOU VRCHOVINOU“	 Záhoří  
 Informace:	Mgr.	T.	Zajíčková,	tel.:	582	332	297,
 e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 

pondělí 1. 5.  BRaTISLaVa – VELKý MEDER Bratislava
 - poznávací zájezd s koupáním v termálním koupališti 
	 Informace:	Mgr.	T.	Zajíčková,	tel.:	582	332	297,
	 e-mail:	tzajickova@sportcentrumddm.cz	

pondělí 1. 5.  PRVOMájOVý VOLEjBaLOVý TURNaj tělocvična RG a ZŠ
 Sportovní klub K2 města Prostějova
	 Informace:	J.	Zatloukal,	tel.:	582	332	296,
	 e-mail:	jzatloukal@sportcentrumddm.cz	

Ostatní akce pořádané ve Sportcentru – DDM

sobota 15. 4.  PLaY – Off – MaTTONI NBL
sobota 15. 4.  PLaY – Off – ExTRaLIGa jUNIORů

ODLOUčENÉ PRaCOVIŠTĚ VáPENICE 9, PROSTĚjOV

1. 4. - 30. 4.  Výstava výtvarných prací dětí „PaNí ZIMa“ odloučené pracoviště
	 GaLERIE Na SCHODECH	 Vápenice 9
	 -	pondělí až pátek: 8 -18 hodin

úterý 18. 4.  Malování do soutěže „BaREVNý SVĚT“ keramická dílna
(16.30 - 18 h.) - pro děti od 6 do 15 let Vápenice 9

středa 19. 4.  MaLOVáNí PRO RODIčE a DĚTI keramická dílna
(10 -11.30 h.) - pro děti od 2 do 5 let Vápenice 9

středa 19. 4.  KERaMIKa PRO RaDOST keramická dílna
(15 -18 h.) - děti 20 Kč/hod., dospělí 40 Kč/hod. Vápenice 9

středa 19. 4.  INTERNET pro veřejnost odloučené pracoviště 
(18 – 21 h.) - poplatek 20 Kč/hod. Vápenice 9

pátek 21. 4.  INTERNET pro veřejnost odloučené pracoviště
(18 - 21 h.) - poplatek 20 Kč/hod. Vápenice 9

sobota 22. 4.  ORIENTačNí BĚH – oblastní žebříček Nová Hradečná
 Informace:	Petr	Hynek,	tel.:	582	344	125	 u Uničova

pondělí 24. 4.  INTERNET pro veřejnost odloučené pracoviště 
(18 -21 h.) - poplatek 20 Kč/hod. Vápenice 9

úterý 25. 4.  Malování do soutěže „Můj SEN“ keramická dílna
(16.30 - 18 h.) - pro děti od 6 do 15 let Vápenice 9

středa 26. 4.  MaLOVáNí PRO RODIčE a DĚTI keramická dílna
(10 -11.30 h.) - pro děti od 2 do 5 let Vápenice 9

středa 26. 4.  KERaMIKa PRO RaDOST keramická dílna
(15 -18 h.) - děti 20 Kč/hod., dospělí 40 Kč/hod.                            Vápenice 9

středa 26. 4.  INTERNET pro veřejnost odloučené pracoviště
(18 -21 h.) - poplatek 20 Kč/hod. Vápenice 9

pátek 28. 4.  INTERNET pro veřejnost odloučené pracoviště 
(18 -21 h.) - poplatek 20 Kč/hod. Vápenice 9

sobota 29. 4.  SOUTĚŽ VE STřELBĚ ZE VZDUCHOVKY    odloučené pracoviště
(9 -12 h.) - pro děti i dospělé, 20 Kč/hod. Vápenice 9
 Informace: ing. Ondrej Jestrebský, tel.: 582 344 125 

sobota 29. 4.  SOBOTNí  KERaMIKa keramická dílna
(9 -12 h.) - děti 20 Kč/hod., dospělí 40 Kč/hod.	 Vápenice 9

sobota 29. 4.  INTERNET pro veřejnost odloučené pracoviště
(18 -21 hod.) - poplatek 20 Kč/hod. Vápenice 9
	

e-mail: ddmvap@pvskoly.cz, 
telefon: 582 344 125

pořádá pro děti i rodiče poznávací zájezd s koupáním 

BRATISLAVA – VELKÝ MEDER
Kdy:  pondělí 1. května (státní svátek).

Program:   prohlídka Bratislavy, návštěva termálního koupaliště Velký Meder. 
Kombinovaný krytý bazén s propojením na vnější bazén s teplotou 

 vody 36 – 38 ˚C.

Odjezd: v 7.00 hodin od vchodu do hlavního nádraží.

Návrat:  mezi 22. a 23. hodinou.

Doprava: autobusem.

S sebou:   jídlo a pití na celý den do batůžku, sportovní oblečení, pohodlnou 
obuv, plavky (náhradní věci je možno ponechat v autobuse v igelito-
vé tašce), platný pas nebo občanský průkaz,	průkazku pojištěnce,	
zdravotní pojištění do zahraničí, peníze na případné nákupy a vstup do 
termálního koupaliště (slovenské koruny) – vstupenka do termálního 
koupaliště: dospělí 120 Sk, děti do 15 let 80 Sk. 

Cena zájezdu: rodiče i děti 400 Kč, členové kroužků Sportcentra 300 Kč. 

Přihlášky:  vyplněné odešlete nebo osobně doručte do 20. dubna na adresu: 
 Sportcentrum – DDM, Olympijská 4, 796 01 Prostějov. 

Úhrada:   poplatek za zájezd uhraďte do 25. dubna složenkou nebo osobně 
v pokladně Sportcentra (složenku na požádání zašleme – uveďte v při-
hlášce). 

Informace:   Mgr. Tereza Zajíčková, telefon: 582 332 297, 
 e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz

Pedagogický dozor zajištěn. 

Závazná přihláška na poznávací zájezd Bratislava – Velký Meder 1. 5. 2006

Jméno:…………………………………………………………………………………

Adresa:…………………………………………………………………………………

Telefon:…………………………………….  Zdravotní pojišťovna:…………………

Zaslat složenku:      ano                  ne 

Podpis (zákonného zástupce dítěte)……………………………………………………

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, telefon: 582 330 883,

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

pořádá v sobotu 29. dubna 
pro cyklistickou veřejnost	

CROSS COUNTRY 
Kde:  Záhoří u Prostějova 

(trasa na start označena 
z Mostkovic, prezentace 
„u křížku“).

Kdy:  v sobotu 29. dubna 
 od 10 hodin.

Startovné: 20 Kč. 

Kategorie: do 10 let  dívky, chlapci
 10 – 15 let dívky, chlapci 
 15 – 40 let ženy, muži
 nad 40 let ženy, muži 

Bližší informace:	
Sportcentrum – DDM, 
Olympijská	4,	
Mgr. Tereza Zajíčková, 
telefon: 582 332 297, 
mobil: 739 141 103, 
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz.

Pouze pro horská kola. 

Akce na duben 2006

čtvrtek 20. dubna  TajEMSTVí SOVĚTSKÉ KOSMONaUTIKY
od 18 hodin  - přednáška o druhé straně sovětské kosmonautiky, kterou svět nikdy neměl poznat
 - neuvěřitelné příběhy z kosmických letů, které podle oficiálních zpráv probíhaly „normálně“
 -  přednáší ing. Tomáš Přibyl, publicista a konzultant v oblasti kosmonautiky a informativní bezpečnosti, Brno
 - vstupné 10 Kč.

pondělí až neděle  aSTRONOMICKý TýDEN 
24. – 30. dubna  -  v jeho průběhu je hvězdárna otevřena od pondělí do pátku od 9 do 16 hodin, kdy jsou mimo jiné nabízeny 

pohádky pro děti
 -  každé odpoledne v 15 hodin pozorování Slunce, v neděli již od 13.30 hodin, nutnou podmínkou pro pozoro-

vání je bezmračná obloha
 - každý večer ve 20.30 hodin pozorování hvězdné oblohy dalekohledy, nutnou podmínkou bezmračná obloha
 -  v pátek a v sobotu od 20.30 hodin pozorovatelské praktikum pro členy klubu GEMINI, nutnou podmínkou 

bezmračná obloha
 - v neděli od 14.30 hodin soutěž pro děti. 

pondělí až pátek BRNĚNSKá MĚSíčNí POHáDKa  
24. – 28. dubna   - v 10 a ve 13.30 hodin a každou dubnovou středu od 15.30 hodin
 - dva kamarádi chtějí očistit špinavý Měsíc
 - po pohádce bude následovat vyprávění o Měsíci
 - vstupné: 5 Kč. 

neděle 30. dubna  NEDĚLNí SOUTĚŽ – jaK jE TO SPRáVNĚ? 
 - pro děti ve věku 5 – 11 let, které budou odpovídat na deset jednoduchých otázek
 - soutěži bude předcházet povídání o sluneční soustavě 
 - pro vítěze je připravena odměna, pro všechny pohádky
 - vstupné: 5 Kč. 

 KLUB GEMINI 
 -  členem klubu se může stát kdokoliv ve věku 11 – 20 let, koho láká poznání základů astronomie, osvojení práce 

s dalekohledem a počítačových programů z astronomie
 -  termíny setkání členů klubu: 27. dubna v 16.30 hodin teoretické lekce v přednáškovém sále, 28. a 29. dubna 

ve 20.30 hodin pozorovatelské praktikum u dalekohledů, 20. dubna v 18 hodin přednáška
 - jednorázový poplatek na školní rok činí 50 Kč a platí se předem, nejpozději při první návštěvě klubu 

 HVĚZDáRNíčEK  
 - klub pro děti ve věku 5 až 11 let, které se scházejí každou středu v 16.30 hodin
 - náplní klubu je seznamování se souhvězdími, planetami a kosmonautikou
 - za bezmračné oblohy doplněno pozorováním Slunce
 - vstupné: 5 Kč.

 VýSTaVY HVĚZDNý VESMíR a Z DĚjIN PROSTĚjOVSKÉ aSTRONOMIE
 - obě výstavy jsou přístupné na začátku všech druhů vypsaných pozorování 
 - skupiny minimálně deseti osob je mohou zhlédnout po předchozí domluvě i jindy
 - vstupné: 5 Kč. 

LidOvá hvězdáRNa v Prostějově
Kolářovy sady 3348, 796 01 Prostějov,

telefon: 582 344 130, fax: 582 332 046, e-mail: hvezdarna@hvezdarnapv.cz

Po časopisech Český svět z roku 
1907 a 1908 pátrají autoři chystané 
publikace,  kterou město Prostějov 
vydá u příležitosti 100. výročí otevře-
ní Národního domu. Kniha o Kotěro-
vě  secesním Národním domě, jenž je 
významnou stavební památkou, bude 
v pořadí pátým titulem ojedinělé repre-
zentativní edice, kterou prostějovská 
radnice vydává od roku 1999.

„V Českém světu z let 1907 

nebo 1908 by mohly být fotografie 
novostavby Národního domu od při-
spěvatele časopisu Floriána Zaple-
tala,“ uvedla ředitelka Městského 
divadla v Prostějově a předsedkyně 
redakční rady Alena  Spurná a doda-
la: „Kdyby se v rodinách patriotů tyto 
časopisy našly, prosili bychom o jejich 
zapůjčení.“   

Na předchozí výzvy k zapůjče-
ní archivních materiálů o Národním 

divadle lidé zareagovali a  do měst-
ského divadla nebo okresního archivu 
nanosili desítky fotografií, pohlednic, 
starých programů, pozvánek na akce 
a podobně. „S opravdovou kuriozitou 
jsme se zatím nesetkali, ale všech-
ny zdroje jsou poučné. Co z toho se 
nakonec v knize objeví, zatím neví-
me. Momentálně jsme v etapě shro-
mažďování zdrojů,“ řekla Spurná.                  
	 (eze)

autoři publikace pátrají po stoletém Českém světu


