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PhDr. Miloš Kvapil,
ředitel Městské knihovny Prostějov

4 Burza vyřaze-
ných knih – nejen 
naši čtenáři mohli ve 
dnech 4.-13. září nav-
štívit bývalé prostory 
dětského oddělení 
v zámku na Pernštýn-
ském náměstí a za 
výhodné ceny (1 Kč 

a 3 Kč) nakoupit knihy vyřazené z fondu 
městské knihovny. Potěšil nás váš velký 
zájem o tuto akci.

4 Internet zdarma – v týdnu od  
2. do 7. října mají všichni naši čtenáři 
v knihovně k dispozici internet zdarma 
(v čítárně si již teď rezervujte místo u počí-
tače).
4 Týden otevřených dveří – v pon-

dělí 2. října v 16.30 hod. a ve čtvrtek  
5. října v 10.00 hod. si mohou zájemci 
prohlédnout všechna oddělení městské 
knihovny i prostory veřejnosti běžně 
nepřístupné.
4 Den otevřených dveří – v úterý  

3. října – pro dobrovolné knihovníky obec-
ních knihoven na Prostějovsku.

4 „Přítel(-kyně) Městské knihovny 
v Prostějově“ – tento čestný titul bude 
udělen v pondělí 2. října.

4 Promítání filmu Tři veteráni – spe-
ciální zvuková verze filmu určená pro těž-
ce zrakově postižené a nevidomé čtenáře 
naší knihovny – koná se v úterý 3. října ve 
14.00 hod. v prostorách studovny.

4 Sovičkiáda 2006 – slavnostní vyhod-
nocení každoroční literární soutěže pro děti 
proběhne dne 8. října v nových prostorách 
dětského oddělení na Vápenici.

V týdnu od 2. do 8. října proběhne ve veřejných 
knihovnách jubilejní 10. ročník akce Týden knihoven

V Městské knihovně Prostějov je pro vás připraveno:

Antonín SLEZÁČEK, Eva VYSLOUŽILOVÁ, Radislav BABICA, Vlasti-
mil GOTTWALD, Elina PAJEROVÁ, všichni z Prostějova, Marie FRAN-
COVÁ z Prostějova, části Žešov, Zdeněk KLUSKA z Prostějova, Ladislav 
UMLAUF z Prostějova, části Krasice, Oldřich ŠILHÁNEK, Anna ŠIMÍ-
KOVÁ, oba z Prostějova, Ludmila SOLDÁNOVÁ z Prostějova, části 
Čechovice, Božena HLOUŠKOVÁ z Prostějova, Ludmila BĚLOHUBÁ 
z Prostějova, části Domamyslice, Vlasta VLČKOVÁ z Prostějova. 

Bohuslav NETH z Prostějova, Miroslav RUTH z Prostějova, části Vraho-
vice, Danuše PÁNKOVÁ z Prostějova, Hedvika SKLENÁŘOVÁ z Pros-
tějova, části Krasice, František BERNOVSKÝ, Ludmila PONÍŽILOVÁ, 
Olga SVOBODOVÁ, všichni z Prostějova, František KREJČÍ z Prostě-
jova, části Čechovice, Milena HUŇADYOVÁ, Ladislav DRÁBEK, oba 
z Prostějova.

Drahomíra PĚNČÍKOVÁ z Prostějova, Pavel RŮŽIČKA z Prostějova, 
části Čechovice, Jaromír DĚDEK z Prostějova, Zuzana Mazalová z Pros-
tějova, části Vrahovice, Aloisie Vavrčíková z Prostějova. 

Václav TOMEK z Prostějova, části Vrahovice, Drahomíra ROKYTOVÁ, 
Věra FRÖMMELOVÁ, obě z Prostějova.

Ludmila JULÍNKOVÁ, Josefa KVAPILOVÁ, obě z Prostějova. 

Marie BERGOVÁ, František DVOŘÁK, oba z Prostějova. 

Růžena TOMKOVÁ z Prostějova. 

Marie STAŇKOVÁ, Bohumila NEVRLÁ, obě z Prostějova. 

V měsíci září oslavili své životní jubileum: 
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Město Prostějov, Olomoucký kraj, Agency „ BOM MUSIC“ Brodek u Prostějova,
Kultura v regionu Prostějov a mediální partner Rádio Haná

pořádají

v sobotu 21. října v přednáškovém sále Národního domu 

8. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní
Hanácký skřivan 2006

Soutěžní kategorie: 
l.  věk 4 – 7 let
2. věk 8 – 12 let
3. věk 13 – 15 let
4. duo, trio – věk 4 – 15 let
5. absolutní vítěz

Začátek: v 8.30 hodin – prezentace od 8.00 hodin. Vstupné dobrovolné.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 14. října 2006 na adresu:
Ing. Bohumil Moudrý, Císařská 26, 798 07 Brodek u Prostějova.
Tel./fax: 582 370 201, mobil: 602 740 978, 605 247 688,
e-mail: mobo@quick.cz

Doprovod ke zpěvu si každý účastník přinese sám!

v sobotu 28. října v přednáškovém sále Národního divadla 

3. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní
Hanácký skřivan 2006

Soutěžní kategorie:
1. Mládež od 15 do 17 let
2. Mládež od 18 do 20 let
3. DUO, TRIO od 15 do 20 let
4. Absolutní vítěz

Začátek: v 8.30 hodin – prezentace od 8.00 hodin. Vstupné dobrovolné.

Přihlášky do soutěže zasílejte do 21. října na adresu:
Ing. Bohumil Moudrý, Císařská 26, 798 07 Brodek u Prostějova.
Tel./fax: 582 370 201, mobil: 605 247 688, 602 740 978,
e-mail: mobo@quick.cz.

Doprovod ke zpěvu si každý účastník přinese sám!
Jako doprovod nesmí být hudební skupina.

Až do 30. listopadu si ve vstupní hale 
prostějovské nemocnice můžete prohléd-
nout výstavu obrazů Antonína Kovaříka 
s názvem Průvodci… Ta si klade za cíl 
představit vedle samotného autora také svět 
neslyšících  a ukázat, že výtvarné umění je 
určitou formou komunikace. Obrazy Anto-
nína Kovaříka, který přišel o sluch ve svých 
dvou letech následkem zápalu mozkových 
blan,  sdělují jeho vnitřní pocity, myšlenky, 
sny, ale i reálné vzpomínky na dětství a dal-
ší životní prožitky. 

Antonín Kovařík se narodil 20. prosince 
1942 v Brodku u Prostějova. Ve škole pro 
neslyšící děti ve Valašském Meziříčí ho při 
hodinách náboženství zaujaly obrázky bib-
lických výjevů, které v něm vyvolaly touhu 
malovat. Jeho celoživotní záliba je trvalé 
intenzity, mění se však obsah děl v souvis-
losti s malířovým zráním, životními kri-
zemi, zkušenostmi i prožitky. V osmnácti 
letech maloval krajiny, později přešel na 
figurální motivy. Počátkem devadesátých 
let se v jeho tvorbě začínají objevovat sym-
bolické představy, pracuje technikou olejo-
malby. Díla zobrazují věčné téma vztahů 
muže a ženy, lásku, vášeň, ale i zrození 
a smrt. 

Antonín Kovařík má za sebou již více než 

šedesát výstav v České republice. V zahra-
ničí vystavoval v Barceloně a Amsteroda-
mu. Výstavu jeho obrazů připravila Nemoc-
nice Prostějov ve spolupráci s Národním 
domem Prostějov, Oblastní unií neslyšících 
Olomouc a za podpory města Olomouce 
a ministerstva kultury ČR. (kdl)                   
                              

Na výstavě  je i obraz zámku hraběte 
Belcrediho v Brodku u Prostějova.  
 Foto: Y. Kadlecová 

Neslyšící malíř promlouvá svými obrazy

Ohlédnutí za Hanáckými slavnostmi

Zástupce národopisných souborů přijali jako každým rokem na prostějovské radnici starosta města Jan Tesař  
a další členové vedení města.  Foto: Y. Kadlecová

Součástí Hanáckých slavností byl tradiční hodový řemeslnický jarmark na náměstí T. G. Masaryka  Foto: Y. Kadlecová

Ceny vítězům výtvarné soutěže Stoletý Národní dům předali starosta Jan 
Tesař a místostarostka Božena Sekaninová.  Foto: Y. Kadlecová

O dobrou náladu se postaral decho-
vý orchestr ZUŠ V. Ambrose. 


