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Studenty, kteří získali ocenění Talent 
Olomouckého kraje, přijal ve středu 20. 
prosince v zasedací místnosti prostějov-
ské radnice starosta Prostějova a krajský 
radní ing. Jan Tesař. „Jsem velmi rád, že 
studenti z prostějovských škol v této sou-
těži tak dobře obstáli. Koneckonců jsou 
to právě oni, kteří jednou budou ovliv-
ňovat další rozvoj našeho města,“ uvedl 
Tesař, kterého nejvíce zaujal automat na 
lov ryb pod ledem. 

„Zařízení je určeno pro takzvané ryba-
ření na dírkách. Běžná praxe je, že v zimě 
se do ledu vyvrtá otvor. Do něj se spustí 
návnada, se kterou se musí pohybovat, 
aby si jí ryba všimla. Automat si tento 
pohyb uloží do paměti a umí jej opako-

vat. V případě, že se chytí ryba, zasekne ji 
a vytáhne nad led. Zařízení je navíc vyba-
veno kamerou s dosahem až 100 metrů. 
Pokud se rybář vzdálí, může děj sledovat 
na obrazovce a mít tak situaci stále pod 
kontrolou. Na vylovenou rybu ho navíc 
upozorní zvukový signál,“ popsal výhody 
zařízení jeho autor Tomáš Nezval, který 
zařízení vyrobil pro svého strýce rybáře. 
„Letos chci sestrojit automat na chytání 
kaprů,“ nastínil svoje plány student prv-
ního ročníku elektrotechnické fakulty 
VUT v Brně. 

Skutečnost, že karcinom prsu je nejčas-
tější formou rakovinného bujení u žen, pod-
nítila studentky Střední zdravotnické ško-
ly v Prostějově Lenku Vybíhalovou a Evu 

Svobodovou k vytvoření dvou CD s touto 
tematikou. Zatímco první je zaměřeno na 
prevenci onemocnění a jeho včasnou dia-
gnózu, druhé obsahuje zejména informace 
o možnostech léčby. „Při tvorbě CD jsme 
spolupracovaly s prostějovskou pobočkou 
klubu DIANA, onko klubem Slunečnice 
Olomouc a onkologickými odděleními 
prostějovské a dále olomoucké fakultní 
nemocnice,“ vyjmenovala Eva Vybíhalo-
vá s tím, že jejich CD se dostalo nejen do 
škol, ale i mezi pacientky s karcinomem 
prsu. Ty podle studentek kladně hodnoti-
ly nejen obsáhlé informace o možnostech 
léčby a jejích nežádoucích účincích, ale 
například i kontakty na psychology.  

	 	 	 Y. Kadlecová	

Talenty Olomouckého kraje přijal starosta města
K ocenění dopomohl jednomu z nich automat na lov ryb  

Starosta Jan Tesař oceněným studentům poblahopřál za dosažené úspě-
chy a předal jim drobné upomínkové předměty.  Foto: Y. Kadlecová 

Jaroslav TŮMA, Libuše TOMÁŠKOVÁ, oba z Prostějova, Josef 
ČECHOVSKÝ z Prostějova, části Vrahovice, Vlasta PLAŠTICOVÁ, 
Jarmila TYLŠAROVÁ, Marie VAŇKOVÁ, Oldřich HECL, všichni 
z Prostějova, Zdeněk NOHAVA z Prostějova, části Vrahovice, Františka 
VYSLOUŽILOVÁ, Jiří ENENKEL, oba z Prostějova, Anna KLEVE-
TOVÁ z Prostějova, části Domamyslice, Emanuel OŠŤÁDAL, Marie 
VYSLOUŽILOVÁ, oba z Prostějova, Josef NECKAŘ z Prostějova, části 
Vrahovice. 

Rudolf DUB, Věra JANÍKOVÁ, oba z Prostějova, František SEČKA 
z Prostějova, části Vrahovice, Miloslav OBOŘIL z Prostějova, Milan 
NOVOTNÝ z Prostějova, části Krasice, Oldřiška SCHIEHLOVÁ z Pro-
stějova, části Vrahovice, Olga DADÁKOVÁ, Marta DOSEDĚLOVÁ, 
Marie NECKAŘOVÁ, Anna ŠNAJDROVÁ, František MATYÁŠEK, 
Olga VYBÍRALOVÁ, Jan JANKŮ, Miroslava NEDĚLNÍKOVÁ, všich-
ni z Prostějova, Vlasta URBANOVSKÁ z Prostějova, části Domamys-
lice. 

Danuška ZEDNÍČKOVÁ, Antonín ŽÁRSKÝ,  Břetislav PĚNIČKA, 
všichni z Prostějova, Bedřich STUDENÝ z Prostějova, části Vrahovice. 

Jan TRUNDA, Zdeňka VYSLOUŽILOVÁ, František ŽILA, všichni 
z Prostějova, Marie TOMKOVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Boleslav 
NOVÁK z Prostějova. 

Karel FRAUS z Prostějova, Božena HORÁČKOVÁ z Prostějova, části 
Krasice, Jarmila BOHÁČKOVÁ z Prostějova. 

Marie PŘIKRYLOVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Filomena NOVÁ-
KOVÁ z Prostějova, části Čechůvky, Milada AMBROŽOVÁ, Eliška 
HOŠŤÁLKOVÁ, obě z Prostějova. 

Růžena KUČEROVÁ z Prostějova. 

Marie TABERYOVÁ z Prostějova, části Domamyslice.

V měsíci prosinci oslavili své životní jubileum: 
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Student čtvrtého ročníku Střední průmyslové školy oděvní v Prostě-
jově Leoš Macenaur si ze soutěže Talent Olomouckého kraje odnesl  
1. místo v oboru oděvnictví. Úspěšný mladý návrhář by po maturitě rád 
zamířil rozvíjet svůj talent na návrhářskou školu do Londýna. „Chtěl 
bych se zaměřit na módu pro ženy, která je podle mého názoru na roz-
díl od té pánské více kreativní. Svůj styl stále ještě hledám,“ prozradil 
Leoš Macenaur.  Foto: archiv SPŠ oděvní 

Oceněnými 
studenty jsou: 

Petr Kučera, 
Gymnázium Jiřího Wol-

kera, 2. místo, přírodovědný 
obor (zeměpisná olympiá-
da)

Ondřej Klabal, 
Gymnázium Jiřího Wol-

kera, 4. místo, humanitní 
obor (reprezentace školy)

Lenka Vybíhalová, 
Střední zdravotnická 

škola Prostějov, 5. místo, 
přírodovědný obor (zdra-
votnictví)

Eva Svobodová, 
Střední zdravotnická 

škola Prostějov, 5. místo, 
přírodovědný obor (zdra-
votnictví)

Leoš Macenaur, 
Střední průmyslová škola 

oděvní Prostějov, 1. místo, 
technický obor (oděvnictví)

Tomáš Nezval, 
SOŠ průmyslová a střední 

odborné učiliště strojírenské 
Prostějov, 2. místo, technic-
ký obor (elektrotechnika)

Jan Nezval, 
SOŠ průmyslová a střední 

odborné učiliště strojírenské 
Prostějov, 4. místo, technic-
ký obor (strojírenství)

Martin Drozd, 
Gymnázium Jiřího Wol-

kera, 5. místo, humanitní 
obor (německá konverzace)

Zdislava Tvrdíková, 
ZŠ v Rejskově ulici, 5. 

místo, umělecký obor (zpěv)

Eva Ošlejšková, Gymnázium Jiřího 
Wolkera, 5. místo, humanitní obor (prá-
ce z oblasti pedagogiky), slavnostního 
přijetí se nemohla zúčastnit, proto její 
foto chybí.

V pátek 5. ledna 2007 v 17.00 hodin se 
ve spolkových prostorách prostějovské-
ho Národního domu uskuteční vernisáž 
oceněných děl výtvarné soutěže 100 let 
Národního domu. Výstava bude veřejnos-
ti přístupná v sobotu 6. ledna a v neděli 	
7. ledna od 10 do 16 hodin a od pondělí 
do středy (8. – 10. ledna) mezi 15. a 18. 
hodinou.

„Lidé budou mít možnost zhlédnout 
v Národním domě oceněné kresby, foto-
grafie, akvarely a malbu,“ shrnula vedoucí 
odboru Kancelář starosty prostějovského 

městského úřadu Jaroslava Tatarkovičová. 
Odborná komise jmenovaná Radou 

města Prostějova ve složení Miroslav 
Pišťák, Josef Augustin, Václav Kolář, 
Miroslav Chytil, Eva Kamzíková, Bohu-
slav Pacholík, Jana Zikmundová a Kamila 
Husaříková vyhodnotila jako nejlepší prá-
ce s tématikou Národního domu následují-
cí autory a díla:

4 Obor kresba – Zdeněk Horák
4 Obor fotografie – Jan Pospíšil star-

ší, Jan Pospíšil mladší

4 Obor akvarel – Stanislav Sedláček, 
PaedDr. Květoslava Snášelová

4 Obor malba – Stanislav Sedláček, 
Tomáš Vincenec

4 Zvláštní uznání vyslovila komise 
dílu Stanislava Sedláčka.

Soutěž 100 let Národního domu, kterou 
vyhlásilo město Prostějov, běžela téměř 
jeden rok a mohli se do ní přihlásit uměl-
ci z nejrůznějších oborů. Ti měli ztvárnit 
své pojetí Národního domu. Celkem se do 
soutěže přihlásilo devět autorů s 56 díly.    
	 (jg) 

Vernisáž výtvarných děl oceněných v soutěži 
ke 100. výročí Národního domu 

V pátek 12. ledna 2007 se ve všech 
prostorách Národního domu v Prostějově 
uskuteční v pořadí již 17. tradiční městský 
ples. Tentokrát bude program slavnost-
nější, protože ples zapadá do ranku oslav 
ke stému výročí dokončení Národního 
domu.

„Mezi půl osmou a osmou hodinou 
večerní přivítáme účastníky plesu v sále 
městského divadla,“ nastínila úvod pro-
gramu vedoucí odboru Kancelář starosty 
Jaroslava Tatarkovičová. „Dámy dosta-
nou u vchodu květiny, pánové odznáčky 
s logem 100 let Národního domu doplně-
né stužkami v barvách města, kterými jsou 
žlutá a modrá, a všichni účastníci pak uví-

tací drink. Samotný ples odstartuje před-
tančením na pódiu městského divadla,“ 
doplnila Tatarkovičová. Po oficiálním 
zahájení se pak tanečníci přesunou do sálů 
Národního domu.

Zde jim budou k tanci a poslechu hrát 
čtyři kapely – jazz, střední proud a chy-
bět nebude  tradiční cimbálová muzika 
v restauraci Národního domu. Vstupenky 
se začnou v předprodeji divadla prodávat 
od 2. ledna 2007, cena jedné je stanovena 
na  250 Kč. Moderátorkou večera bude 
Michaela Dolinová a účastníci městského 
plesu nepřijdou ani o oblíbenou tombolu.     
 (jg) 

Na letošním městském plese 
zazáří nejen róby přítomných dam  

Ve středu 24. ledna je od 19 hodin na 
programu Městského divadla v Prostějo-
vě vystoupení Smetanova tria. V podání 
Jana Páleníčka (violoncello), Jitky Čecho-
vé (klavír) a Jany Vonáškové - Nováko-
vé (housle) zazní  Trio f moll od Zdeňka 
Fibicha,  Klavírní trio  moll od B. Martinů 	
a  Trio B dur op. 21 od Antonína Dvořáka. 
Konec koncertu asi ve 20.30 hodin. Vstup-
né 120 Kč.

Bližší informace o lednovém programu 
Městského divadla v Prostějově, včetně 
avíza na zajímavé akce připravované na 
únor, získáte v kulturním měsíčníku PRO. 
Těšit se můžete například na černou gro-
teskní komedii TANGO o jedné rodině, 
v níž je všechno naruby, v podání Divadla 
Bez zábradlí Praha a v režii J. Z. Czernec-
kiho. Divákům se v ní mimo jiné předsta-
ví Karel Heřmánek, Jana Švandová, Nina 
Divíšková či Stanislav Zindulka.    (kdl)

Smetanovo trio přednese skladby Fibicha, Martinů a Dvořáka 

Městská knihovna Prostějov
oznamuje svým čtenářům, návštěvníkům a přátelům, 

že bude do 2. ledna

uzavřena.

Těšíme se na vás od 3. ledna 2007, přátelé.

Program XVII. městského plesu 

20.00 hod. slavnostní zahájení� divadelní�sál�Národního�domu
�
21.30���hod.��muzikálové�melodie�a�slosování�vstupenek��

s�Michaelou�Dolinovou� � � přednáškový�sál

23.30�hod.�půlnoční�swingové�melodie� přednáškový�sál

Divadelní sál:   
Hrají:�SWING-BLUES�KVARTET��(Možný,�Pella,�Prosecký,�Veselý)

Předtančení:�
-�latinsko-americké�tance�tanečního�páru�TK�QUATRO���
-�Moravské�divadlo�Olomouc� -� scéna�z�baletu�P.� I.� �Čajkovského�
Labutí�jezero�
Průvodní slovo a zpěv: Michaela�Dolinová

Přednáškový sál: 
k�tanci�a�poslechu�hraje�skupina�NOVIOS

Restaurace:  
cimbálová�muzika�STRÁŽNIČAN,�primáš�Vítězslav�Pálečský

Sklípek:
hraje�skupina�ROMANTIKA


