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Koncert Z dobré vÛle 
- poselství sdělované hudbou i slovem

všem, kteří chtějí  naslouchat - 
se uskuteční 15. února v 19.00 hodin

v kostele Povýšení Svatého  kříže.
Koncert pořádá: Sjednocená 

organizace nevidomých 
a slabozrakých v Prostějově 
pod záštitou místostarostky 

Boženy Sekaninové. 

Vstupné dobrovolné. 
Veškerý výtěžek z koncertu bude 

věnován na pomoc a péči o zrakově
postižené občany našeho regionu. 

Příměstské prázdniny 
Klub OÁZA při Cyrilometodějském gymnáziu, 

Komenského 17, Prostějov 

Nabízené aktivity jsou určeny pro všechny zájemce 
1. 2. Vše ve stylu Regé od 18.00 do 22.00  hodin 

- taneční podvečer a filmový klub 
- cena: 10 Kč
- pro dojíždějící možnost přespání ve škole 

2. 2. Lyžování v areálu Petříkov odjezd v 6.45 hodin,  návrat v 18.25 hodin
- cena: jen za dopravu cca 170 Kč, vleky jsou zdarma
- možnost sjezdového lyžování nebo lyžování na běžkách 
- s sebou: lyže a stravu na celý den nebo peníze na  její zakoupení 

3. 2. Výprava do podzemí odjezd v 8.00 hodin,  návrat v 17.00 hodin 
- pro milovníky jeskyní v Moravském krasu 
- pro účastníky od 11 let 
- cena: cca 100 Kč 
- s sebou: stravu, obuv a horší oblečení, které je  možno umazat 

6. 2. Batikování triček nebo od 8.30 do 18.00 hodin
linoryt s potiskem triček 
(nebo jiného oblečení,  které si účastníci přinesou) 
- cena: podle použitého materiálu cca 20 až 50 Kč 

7. 2. Bruslení na zimním stadionu čas bude upřesněn 
- cena: 25 Kč na dvě hodiny 
- s sebou: brusle

8. 2. Koupání v městských lázních od 12.00 do 15.00  hodin 
- cena: 25 Kč na hodinu + 50 Kč jako záloha na šatnu 
- s sebou: plavky a ručník 

8. 2. Filmový klub od 15.30 do 19.00 hodin 

Podrobné informace o jednotlivých akcích získáte u Víta  Forbelského, 
telefon: 737 342 043 a na webových stránkách  www.cmg.prostejov.cz/oaza.

Nabídky pro volný čas dětí 
o jarních prázdninách

Pozvánky na výstavy

Pozvánka 
na koncert

Jarní prázdniny v Lidové hvězdárně Prostějov 

Prázdninový astronomický týden  od pondělí 6. do neděle 12. února 
◆ každý den od 14 hodin, v neděli již od 13.30 hodin pozorování  Slunce 

◆ večerní pozorování začíná každý den v 18.30 hodin, 
ve středu  navíc i v 17.30 hodin

◆ podmínkou pro oba druhy pozorování je bezmračná obloha

Prázdninová školička pro nejmenší 
od pondělí 6. do pátku 10. února od 10.00 do 11.00 hodin 

◆ pro děti od 5 do 11 let 
◆ pět lekcí o zimní hvězdné obloze, pozorovatelných planetách a  Měsíci 

◆ jednorázový poplatek 50 Kč nebo jednotlivé vstupné 10 Kč 

Pohádka Jak vojenský bubeníček zachránil svět 
od pondělí 6. do pátku 10. února od 15.30 hodin 

◆ Malý Matěj nechce válku, ale sám proti bojovnému králi nic  nezmůže. 
Kdo mu přijde na pomoc? 

Král Mars se dostane na  oblohu a jako planeta
i se svými měsíci musí obíhat kolem  Slunce. 

◆ vstupné 5 Kč 

Soutěž Znáte zimní souhvězdí? v neděli 12. února od 14.30 hodin 
◆ pro děti ve věku od 5 do 11 let, které budou odpovídat 

na 10  jednoduchých otázek
◆ soutěži bude předcházet povídání a prohlížení 

map zimní oblohy  a hvězdných globusů
◆ pro vítěze je připravena odměna, pro všechny účastníky pohádky 

◆ vstupné 5 Kč
◆ zájemci o prohlídku dalekohledů a za jasného počasí i o  pozorování Slunce 

jsou očekáváni již ve 13.30 hodin (vstupné 10  Kč)

Český svaz ochránců přírody, regio-
nální sdružení Iris v Prostějově, vydal
počátkem letošního roku letáček s infor-
macemi o nejbližší Stanici pro zraněné
a handicapované živočichy. Ta se  na-
chází v Němčicích nad Hanou a pokrý-
vá svou působností území  Prostějov,
Vyškov, Slavkov a Bučovice.

Letáček informuje o činnosti stanice
i počtu přijatých a zachráněných volně
žijících živočichů. Nabízí telefonický
kontakt  na vedoucího stanice a kontakt
na sběrné místo v Prostějově, jímž  je re-
gionální sdružení Iris na Husově náměs-
tí 67. V několika  stručných bodech ra-
dí, co s nalezeným živočichem. Text je
doplněn  řadou barevných fotografií
z činnosti stanice.

„Cílem tohoto letáčku je podat infor-
mace a kontakty potřebné  k tomu, aby
každý z nás byl schopen zajistit pomoc
jakémukoliv  nalezenému zraněnému ži-
vočichovi,“ uvedla předsedkyně regio-
nální  sdružení Iris Eva Zatloukalová. 

Letáček je k dostání v informačním
centru na náměstí T. G.  Masaryka
v Prostějově a také v kanceláři sdružení
Iris, Husovo  náměstí 67. Bude též di-

stribuován do škol a dalších veřejných
institucí.

Prostějovská pobočka Českého svazu
ochránců přírody (ČSOP)  se tímto při-
pojila ke kampani s názvem Zvíře
v nouzi, kterou v závěru loňského roku
odstartoval ČSOP a která upozorňuje na
problematiku zvířat v České republice. 

Stanice zabývající se záchranou pora-
něných a jinak  handicapovaných zvířat
z naší přírody přijímají ročně tisíce  je-
dinců. Záchranou volně žijících zvířat
se zabývají stanice pro  handicapované
živočichy, které jsou začleněny do Ná-
rodní sítě  stanic pro handicapované ži-
vočichy, koordinované Českým svazem
ochránců přírody. Stanice pokrývají
svou působností celé území  České re-
publiky a ročně jimi projde mnoho tisíc
potřebných zvířat.  Nejčastěji jsou přijí-
máni živočichové poranění dopravou,
popálení  elektrickým proudem, poraně-
ní nárazem na skleněnou plochu či  po-
střelení. Asi 55 procent z nich se přitom
každoročně podaří  vrátit zpět do příro-
dy.

Další podrobnosti najdou zájemci na
www.iris.cz. (jg)

Stanice pro zraněné 
a handicapované živočichy 

Se zraněnými volně žijícími zvířaty zamiřte do Němčic

Muzeum Prostějovska 
v Prostějově 

Studio PN, s. r. o.
BOB PACHOLÍK 

vás zvou na 

v˘stavu fotografií 
a slavnostní odhalení 

publikace PROSTùJOV
(1985 - 1987).

(hudba, foto, video).

Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 2. února v 16.00 hodin 

ve  výstavním sále 
Muzea Prostějovska 

na náměstí T. G. Masaryka 2. 

Výstava bude otevřena do 
19. února, každý den mimo pondělí

od 9.30 do 12.00 a od 13.00 do
17.00 hodin. 

Místopis 
prostějovských hostinců

a spolkových domů 

je název výstavy, kterou si můžete pro-
hlédnout v budově Muzea  Prostějov-
ska, konkrétně v takzvaném Špalíčku
v Úprkově ulici č.  18. Své práce na ní
představují Tomáš Vincenec (kresby)
a Bob  Pacholík (fotografie). 

Partnerem výstavy, která potrvá
až do 12. března, je i Město  Prostě-
jov. 

Město Prostějov a Muzeum Prostě-
jovska vás zvou na výstavu s názvem Na
cestě za budoucí galerií města Prostějo-
va (akvizice  města Prostějova za léta
2001 - 2005). Budete se na ní moci popr-
vé  seznámit s výsledky zhruba pětileté
práce komise zastupitelstva města pro
nákup uměleckých děl. Díla, která do-
posud shromáždila, zdobí  prostory na
radnici nebo jsou uložena v městském
depozitáři. 

„Když se postavila prostějovská radni-
ce, tehdejší radní se velmi snažili, aby ji
vyšperkovali obrazy a dalšími umělecký-
mi  díly. My jsme v tom chtěli pokračovat.
Proto byla ustavena  speciální komise, kte-
rá umělecká díla nakupuje,“ objasnil  mí-
stostarosta města a předseda komise pro
nákup uměleckých děl  Miroslav Pišťák. 

Město Prostějov nakoupilo od roku
2001 desítky uměleckých  děl v celkové
hodnotě více než 2 milióny korun. Jsou
mezi nimi  obrazy, grafiky, keramika
i umělecká díla ze dřeva. „Komise se sna-
ží vytipovávat zejména díla  autorů z Pro-
stějova a okolí. Nebráníme se však ani ná-
kupu děl  autorů nadregionálního význa-
mu,“ upřesnil místostarosta Pišťák s tím,
že město se snaží nejen rozšířit sbírku
uměleckých děl, ale  také podpořit jejich
vznik. 

Většina akvizic se nachází přímo v bu-
dovách radnice, případně v dalších měst-
ských objektech. Nákup uměleckých děl
bude pokračovat  i v letošním roce. 

Výstavu, která potrvá do 19. února, si
můžete prohlédnout ve  výstavních sálech
muzea na náměstí T. G. Masaryka každý
den mimo  pondělí od 9.30 do 12 a od 13
do 17 hodin. (kdl, jg)

Výstava Na cestě za budoucí galerií města Prostějova 
poprvé představuje výtvarná díla zakoupená radnicí 

Místostarosta Miroslav Pišťák předvádí Zátiší Aloise Fišárka z roku 1944, které
patří ke skvostům sbírky uměleckých děl  pořízených radnicí. 

Město Prostějov, kulturní klub DUHA
a kino Metro vás zvou na  moravskou
slavnostní premiéru nového českého fil-
mu EXPERTI, která  se uskuteční ve
čtvrtek 9. února ve 20 hodin v kině Met-
ro 70.

Milými hosty této akce budou „náš“
Michael Foret (finalista  soutěže Super-
star 2005), Tomáš Löbl, Eva Ujfaluši, re-
žisér filmu  Karel Coma, producent Pavel
Melounek a další. 

Po projekci filmu bude následovat ve
foyer kina setkání s tvůrci,  beseda a ma-
lé občerstvení na počet tohoto částečně
„prostějovského“ filmu. 

Film Experti je určen širokému publiku.
Film Karla Comy vypráví  příběh matu-
ranta Oskara, který miluje počítače a dív-
ku Lucii. Aby  získal její zájem, rozhodne
se prosadit v počítačovém světě a stát  se
úspěšným podnikatelem. Oskar se však
dostává do šíleného  kolotoče bizarních si-
tuací, ze kterých není úniku... (jg)

Pozvánka do kina

Ve filmu Experti si zahrál i Michael Fo-
ret. 

Kino Metro bude dějištěm 
moravské premiéry nového 

českého filmu Experti

Město Prostějov 
a Muzeum Prostějovska 

v Prostějově 
vás zvou na 

v˘stavu fotografií 
Rudolfa Závodného,

která se koná u pfiíleÏitosti 
jeho nedoÏit˘ch 
75. narozenin.

Výstavu může zhlédnout ve výstavních
sálech muzea na náměstí 

T. G.  Masaryka 2, denně mimo pondělí 
od 9.30 do 12 hodin a od 13 do 17  hodin. 

Výstava fotografií Rudolfa Závodného
potrvá až do 5. března. 

Cyrilometodějské gymnázium ve
spolupráci s Informačním 

centrem pro  mládež 

vás zve 16. února v 17 hodin 

na vernisáÏ v˘stavy 
v˘tvarn˘ch prací 

PaedDr.. Kvûtoslavy 
Sná‰elové 

akvarel, dekalk, pastel.

Program: 
17.00 hodin- bohoslužba slova ve 

školní kapli 
17.30 hodin - slavnostní zahájení 

vernisáže 

Výstava potrvá do 16. března 


