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Výstavy v Muzeu 
Prostějovska 

V měsíci dubnu oslavili své životní jubileum: 

MUDr. Ladislav SRP, CSc., Jaroslava ŠPRINGEROVÁ, Anežka 
PAVLÍČKOVÁ, všichni z Prostějova, Milada FLÁDROVÁ z Pros-
tějova, části Vrahovice, Josef KALÁB, Milena BOUCKÁ, ing. Ignác 
SLÁMA, Alena ŠEDOVÁ, Jarmila ZAPLETALOVÁ, Miroslava VLA-
CHOVÁ, všichni z Prostějova. 

Miroslav SNÁŠEL z Prostějova, části Držovice, Růžena INDRÁ-
KOVÁ, Libuše PLAJNEROVÁ, Ludmila HANISCHOVÁ, Alois 
LECHNER, Věra ALTMANOVÁ, Libuše JAROŠOVÁ, Jarmila 
VYCHODILOVÁ, všichni z Prostějova, Leoš SOLDÁN z Prostějova, 
části Domamyslice, Jaroslava BÁRTKOVÁ, ing. Jaroslav PELIKÁN, 
Ludmila FRÖMLOVÁ, Marie HRUBÁ, Marie BLECHTOVÁ, Vlasta 
SLUKOVÁ, Jiří ZATLOUKAL, Jitka GRUMLÍKOVÁ, všichni z Pro-
stějova, Drahoslav MICKA z Prostějova, části Vrahovice, František 
ŠČUDLA, Jindřiška KRATOCHVÍLOVÁ, Růžena JÓHNOVÁ, všich-
ni z Prostějova. 

Vlasta SEDLAŘÍKOVÁ, Vladislav BRABLEC, Jan MEJSTŘÍK, 
Oldřich KHÜR, Milan ČERVINKA, Jenovéfa TŘÍSKOVÁ, Alois 
FRANTA, Anna BEZDOMNIKOVÁ, Karol PUDIL, Zdenka TOMÁN-
KOVÁ, všichni z Prostějova, Vojtěška PETRŽELOVÁ z Prostějova, 
části Krasice, Věra SEKANINOVÁ , Zdeňka NEŠKRÁBALOVÁ, 
Vlasta ŽEDKOVÁ, Květoslav SOTORNÍK, všichni z Prostějova. 

Vladimír HORKÝ, Libuše ČERNÁ, oba z Prostějova, František 
ČAČANÝ z Prostějova, části Držovice, Jaroslava PETRŽELOVÁ, 
Božena HEPNÁRKOVÁ, Marie DVOŘÁKOVÁ, František ZATLOU-
KAL, Ludmila HOUŽVIČKOVÁ, Jiřina LOUBALOVÁ, Libuše 
JELEČKOVÁ, všichni z Prostějova. 

Alois MATOUŠEK, Josef TRAJER, Oldřiška PECLOVÁ, Marie 
OSVALDOVÁ, Josefa SCHLESINGEROVÁ, všichni z Prostějova. 

Ludmila VYCHODILOVÁ, Růžena ZBRÁNKOVÁ, obě z Prostějo-
va. 

Aloisie PETRÁSKOVÁ, Květoslava TEMPLOVÁ, obě z Prostějo-
va. 
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Zdeňka SVOZILOVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Františka 
HOŘAVOVÁ, Vojtěch ŠKRABÁLEK, Drahomíra PELCOVÁ, všich-
ni z Prostějova, Marie PROTIVANSKÁ z Prostějova, části Vrahovi-
ce, František ČERNÝ, Věra STUCHLÍKOVÁ, Jan MATYSKA, Anna 
BENEŠOVÁ, všichni z Prostějova, Oldřich HORÁK z Prostějova, části 
Vrahovice, Milada NOVÁKOVÁ, Vojtěch SPÁČIL, Marie SPÁČILO-
VÁ, Stanislava SEDLÁČKOVÁ, Anna NIKLOVÁ, všichni z Prostě-
jova, Ludmila BÁBKOVÁ z Prostějova, části Krasice, ing. Antonín 
MORCINEK, MUDr. Jana DÝCKOVÁ, Karel MARTÍNEK, Věra 
BERNOVSKÁ, Mária LORENCOVÁ, všichni z Prostějova, Zdeněk 
PAZDERA z Prostějova, části Vrahovice.

Milada LISICKÁ, Květoslava PASEKOVÁ, Božena LOŠŤÁKO-
VÁ, Františka SEKANINOVÁ, všichni z Prostějova, Rudolf ŠKRKÁ-
NEK z Prostějova, části Vrahovice, Vlasta ŠUBERTOVÁ, Ladislav 
MELICH, Jan PĚČEK, Marie VDOLEČKOVÁ, Zdeněk LINHART, 
Mgr. Ludmila PÍRKOVÁ, Milada KŘÍŽKOVÁ, Alena REŽNÁ, všich-
ni z Prostějova. 

Božena KONZBULOVÁ, Terezie KYZLINKOVÁ, Alois DOPITA, 
Jiřina BURDOVÁ, Rostislav SEDLÁČEK, Jaroslav KNAPP, Drahomí-
ra DITTRICHOVÁ, všichni z Prostějova, Žofie JEDLIČKOVÁ z Pro-
stějova, části Čechovice, Jaroslav RYCHLÍK, Jan ŘEHULKA, Alois 
RŮŽIČKA, Vanda TABERYOVÁ, Marie VYSKOČILOVÁ, Anna 
KUNCKOVÁ, všichni z Prostějova. 

Marie VEČERKOVÁ z Prostějova, části Čechovice, Jan POSPÍŠIL 
z Prostějova, části Vrahovice, Stanislava PROCHÁZKOVÁ z Prostějo-
va, Marie KOPEČNÁ z Prostějova, části Držovice, Jarmila VYMAZA-
LOVÁ, Miloš BOHDÁLEK, oba z Prostějova, František MAKOVEC 
z Prostějova, části Čechovice, Květoslava ŠILHÁNKOVÁ, Pavlína 
HÁJKOVÁ, Jarmila LISICKÁ, všechny z Prostějova. 

Eliška LIPOLDOVÁ z Prostějova. 

Anežka KUBOVSKÁ z Prostějova, Jan FOJTÍK z Prostějova, části 
Držovice, Alfred JÁNSKÝ z Prostějova, části Vrahovice. 

Anna PEČOVÁ z Prostějova. 

Marie KOMÁRKOVÁ z Prostějova.

Vincencie STUDENÁ, Jan POSPÍŠIL, oba z Prostějova. 

Olga POŘÍZKOVÁ z Prostějova. 

V měsíci květnu oslavili své životní jubileum: 
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Městská knihovna Prostějov
oznamuje  čtenářům, návštěvníkům a přátelům 

dětského oddělení,

že do 30. května bude dětské oddělení  
z důvodu stěhování uzavřeno.

Těšíme se na vás od 1. června na nové adrese - Vápenice 9.

Již za pár dnů plumlovská přehrada 
opět ožije Mezinárodním hudebním fes-
tivalem pro děti a mládež se zdravotním 
postižením. Jeho již 11. ročník proběhne 
pod patronací města Prostějova, minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy 
a ministerstva kultury ve středu 31. května 
a ve čtvrtek 1. června na pláži U vrbiček. 

Během dvou festivalových dnů vystou-
pí přes pět desítek škol, ústavů, dětských 
domovů a školských zařízení se svými 
hudebními, tanečními či pohybovými 
vystoupeními. Hlavním cílem festivalu 
je ukázat široké veřejnosti, že i zdravotně 
postižení umí připravit program pro své 
kamarády a známé, že dokáží společně se 
radovat, zpívat, tančit i soutěžit, potkávat 

„staré“ kamarády a vytvářet nová přátel-
ství.

Ani letos nebude na této významné kul-
turně-společenské akci chybět celá řada 
známých osobností. Pozvání přijali oblí-
bení moderátoři Honza Musil a Pavel Svo-
boda, zpěváci Petr Bende, Jaroslav Uhlíř, 
Heidi Janků, Anna K, Bára Basiková, sku-
pina Maxim Turbulenc i celá řada prostě-
jovských hudebních seskupení. Součástí 
festivalu bude bohatý doprovodný program 
(skákací hrad, skluzavka, autíčka, cannis-
terapie, klaun, zábavné soutěže, lodičky, 
hipoterapie, turnaj v kopané apod.). 

Akci pořádá občanské sdružení „Pís-
ničkou ke slunci“ ve spolupráci s městem 
Prostějovem. Bližší informace můžete 
získat na ww.okraje.com/festival nebo na 
telefonním čísle 724 101 563.

Program festivalu
středa 31. května  
12 – 18 h     Vystoupení škol, dětských domo-

vů, ústavů atd.

18 hodin HEIDI JANKŮ 
19 hodin MAXIM TURBULENC
20 hodin PETR BENDE
21 hodin ANNA K
22 hodin disko (Karel Kovář)

Moderuje: HONZA MUSIL

Vstupné na 1 den: 100 Kč 

čtvrtek 1. června
9 – 17 hodin  Vystoupení škol, dětských domo-

vů, ústavů 
11 hodin  JAROSLAV UHLÍŘ
16 hodin VESELÁ HOUBA
17 hodin NĚCO MEZI
18 hodin MARASD
19 hodin 5th ELEMENT
20 hodin Precedens a BÁRA BASIKOVÁ 
22 hodin KLEMENTŮV LAZARET

Moderuje: 
 PAVEL SVOBODA (TV NOVA)

Vstupné na 1 den: 100 Kč

Mezinárodní hudební festival pro děti a mládež  
se zdravotním postižením je za dveřmi
Chybět nebude ani Jaroslav Uhlíř, Bára Basiková a další známé osobnosti 

Tisíc let kulturního a historického vývo-
je pod jednou střechou nabídne od června 
nově otevřené Arcidiecézní muzeum Olo-
mouc. Jeho sbírky umění, které po stale-
tí pečlivě schraňovali místní biskupové  
a arcibiskupové, tak budou poprvé uceleně 
představeny veřejnosti. Podle odborníků 
budou unikátní nejen vystavené exponáty, 
ale i sídlo muzea. To vzniklo v části národ-
ní kulturní památky Přemyslovský hrad 
v Olomouci. Ten je, jako sídlo údělných 
přemyslovských knížat a současně morav-
ských biskupů, srovnatelný svým význa-
mem z hlediska zemí Koruny české pou-
ze s Pražským hradem. Václavské návrší 
patří navíc k nejstarším trvale osídleným 
lokalitám ve střední Evropě. 

Pro potřeby muzea byla od roku 1999 
rekonstruována celá severní část někdejší-
ho hradu – objekty kapitulního děkanství, 
jeho hospodářský dvůr, věž s kaplí sv. Bar-
bory a románský biskupský palác (známý 
také jako Přemyslovský palác). Samotné 

objekty dokumentují stavební a umělec-
ký vývoj v průběhu celého tisíciletí - od 
pozůstatků knížecího paláce přes vrcholné 
románské, gotické a renesanční etapy až 
po pozdně barokní a rokokové interiéry. 
Pozoruhodné  je, že samotné místo pro 
expozice tak bude současně exponátem.

Kromě výběru jedné z nejkvalitnějších 
středoevropských sbírek starého malířství 
nabídne Arcidiecézní muzeum Olomouc 
expozice bohatých fondů z různých oblastí 
výtvarného umění i liturgických předmě-
tů, které v rámci olomoucké arcidiecéze 
po dobu jejího tisíciletého trvání vznika-
ly nebo byly shromažďovány. Expozi-
ce budou prezentovat umělecké aktivity 
malířů, sochařů, iluminátorů a uměleckých 
řemeslníků z celé Evropy, mezi něž patřili 
umělci Mino da Fiesole, Lucas Cranach, 
Sebastiano del Piombo, Jacopo Bassano, 
Paolo Veronese, Tizián, Annibale Carrac-
ci, Anthonis van Dyck nebo Karel Škréta.

Vedle snahy představit kulturní dědictví 

veřejnosti je jedním z důvodů pro otevření 
Arcidiecézního muzea nutnost zabezpečit 
alespoň nejvýznamnější část fondů roz-
ptýlených po rozsáhlém území diecéze 
před poškozením či zcizením. „Základním 
impulsem však byla návštěva papeže Jana 
Pavla II. v Olomouci, který o založení 
muzea také usiloval,“ uvedl PhDr. Pavel 
Zatloukal, ředitel Muzea umění v Olomou-
ci, jehož je Arcidiecézní muzeum součástí. 
V roce 1997 ministerstvo kultury vypsalo 
výběrové řízení na zřizovatele Arcidie-
cézního muzea, kterým jako neúspěšnější 
prošlo Muzeum umění Olomouc. Ze stát-
ního rozpočtu byly vyhrazeny peníze na 
rekonstrukci objektů a Olomoucké arci-
biskupství se zavázalo poskytnout objekty 
a sbírky. 

Arcidiecézní muzeum zahájí svoji čin-
nost pro širokou veřejnost 1. června slav-
nostní akcí, která proběhne  v Arcidiecéz-
ním muzeu,  na přilehlém Václavském 
náměstí a v katedrále svatého Václava. 

Arcidiecézní muzeum Olomouc představí 
tisíc let duchovní kultury na Moravě
Stane se tak jedinou institucí svého druhu v České republice 
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Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris
pořádá v květnu a červnu tyto akce:

sobota 27. května Exkurze po chráněných územích Prostějovska I.
 -   celodenní výlet po rozkvetlých chráněných lokalitách v oko-

lí Prostějova (Za Hrnčířkou, U Jasénků, Ohrozimská horka, 
Lipovské upolínové louky, Uhliska, Skřípovský mokřad)

 -  v první části exkurze brigáda: ruční vytrhávání nežádoucích 
travin v ohrožené botanické lokalitě

 - pro účastníky brigády je exkurze zdarma
 - bližší informace po přihlášení 

Soutěž ke Dni Země (termín ukončení 2. kola je 26. května)
 -  pokračování výtvarné, literární a fotografické soutěže pro 

všechny věkové kategorie
 - témata:
 * Co mi v přírodě dělá radost?
 * Zázraky přírody
 * Co znamená Země pro člověka a člověk pro Zemi? 
 - libovolná výtvarná technika, literární útvar či formát fotografie 
 - odměny pro vítěze zajištěny 

sobota 10. června Den životního prostředí 
 - biokoridor Hloučela, začátek U Abrahámka
14 – 17 hodin Hrátky s přírodou 
 - přírodovědná stezka na Hloučele pro děti 
od 16 hodin Kulatý stůl na Hloučele o Hloučele 
 -  diskuse o problémech Hloučely i dalších problémech týkají-

cích se životního prostředí v Prostějově   
 - živá hudba, zpěv a dobroty na opékání zajištěny 

Fotografie 
Dalibora Sedláka 
Až do 15. června si ve výstav-

ních prostorách Muzea Prostějovska 
v Prostějově na náměstí T. G. Masa-
ryka 2 můžete prohlédnout výstavu 
s názvem Fotografie Dalibora Sed-
láka. Veřejnosti je přístupná kaž-
dý den mimo pondělí od 9.30 do 12  
a od 13 do 17 hodin.  (kdl) 

Krajkový krámek 
Ireny Rážkové 

je název výstavy instalované ve výstav-
ních sálech muzea v prostorách tzv. Špa-
líčku v Úprkově ulici č. 18. Vystavené 

půvabné exponáty si můžete prohlédnout 
každý den mimo pondělí od 9.30 do 12  
a od 13 do 17 hodin, a to až do 27. srpna. 

   (kdl), foto: Y. Kadlecová

Základní škola 
a mateřská škola 
Prostějov, Rejsko-
va tř. 4, odlouče-
né pracoviště MŠ 
v ulici Hanačka 
3, pořádá v pátek 
2. června ve Sme-

tanových sadech v rámci projektu Zdravé 

město Prostějov akci pro děti s názvem 
Pohádkový les. Cesta pohádkovým lesem 
zavede účastníky mezi pohádkové bytos-
ti, které odmění děti za splnění zadaných 
úkolů nejen drobnými dárky, ale i velkým 
skákacím hradem. 

Akce, na kterou zvou organizátoři 
všechny děti, bude probíhat od 9 do 15 
hodin.  (jg) 

Pohádkový les pro děti

Inzerci do Radničních listů je možno objednávat 
e-mailem: zlom@studiopn.prostejov.cz, faxem: 
582 338 133, nebo na telefonu 607 816 893.


