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e-mail: prudky@hvezdarnapv.cz, www.hvezdarnapv.cz

BŘEZEN 2006

6. - 12. 3. ASTRONOMICKÝ TÝDEN 
☛ V jeho průběhu bude hvězdárna otevřena od pondělí do pátku  vždy od 9 do 16 hodin, kdy budou mimo jiné nabízeny pohádky

pro  děti.
☛ Každé odpoledne ve 14 hodin pozorování Slunce, pouze v neděli  bude pozorování začínat již ve 13.30 hodin. 
☛ Každý večer v 19.30 hodin pozorování hvězdné oblohy  dalekohledy. 
☛ V pátek a v sobotu od 19.30 hodin pozorovatelské praktikum pro  členy klubu GEMINI. 
☛ V neděli od 14.30 hodin soutěž pro děti. 

PŘEDNÁŠKA SLUNEČNÍ SHOW ANEB SOUČASNÝ VÝZKUM SLUNCE - 9. března  v 18 hodin 
Jak se vyvíjejí současná pozorování Slunce a teoretické práce o něm? Jaké jsou možnosti stávající pozorovací techniky? Slunce  ti-
síce tváří. Horké Slunce. Do detailů slunečního povrchu.  Doplněno úchvatnými snímky ze sond SOHO a TRACE. Přednáší ing.
Libor Lenža, ředitel Hvězdárny Valašské Meziříčí. 

POZOROVÁNÍ SLUNCE
se za bezmračné oblohy konají každé pracovní pondělí a čtvrtek,  a to i v průběhu celého ASTRONOMICKÉHO TÝDNE od 14 do
15  hodin. V neděli 12. 3. od 13.30 do 14. 30 hodin. Ve středu 29.  3. dopoledne pozorování částečného zatmění Slunce. Vstupné 5  Kč.

VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY 
se za bezmračné oblohy konají každé pracovní pondělí a čtvrtek  (neplatí pro 9. 3. - večerní přednáška) od 19.30 do 21.00  hodin.
Měsíc je 6. 3. v první čtvrti, 14. 3. v úplňku, 22. 3. v poslední čtvrti a 29. 3. nastává nov. Vstupné 5 Kč.
Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední  návštěvníci vstup 30 minut před koncem otevírací doby. 

POHÁDKA ZE STARÝCH POVĚSTÍ HVĚZDNÝCH - 6. - 10. března v 9,  10.30 a ve 13.30 hodin 
Pastýř za pomoci svých přátel hledá ztracenou nebeskou korunu.  Ta je společně s dalšími souhvězdími ozdobou jarní oblohy.
Vstupné 5 Kč.

12. března NEDĚLNÍ SOUTĚŽ - KDO SCHOVÁVÁ SLUNCE? 
Pro děti ve věku 5 - 11 let, které budou odpovídat na deset  jednoduchých otázek. Soutěži bude předcházet povídání o Slunci,  o zat-
mění Slunce a za pomoci telluria bude vysvětleno, jak k zatmění dochází. Pro vítěze je připravena odměna, pro všechny  pohád-
ky. Vstupné 5 Kč.

KLUB GEMINI 
Členem klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 11 -  20 let, koho láká poznání základů astronomie, osvojení prá-
ce s dalekohledem a počítačových programů z astronomie. 
Termíny setkání členů klubu: 2., 16., 23., 30. března v 16.30  hodin - teoretické lekce v přednáškovém sále, 10. a 11. března  v 19.30
hodin pozorovatelské praktikum u dalekohledů, 9. března  v 18 hodin přednáška.
Jednorázový poplatek na školní rok činí 50 Kč a platí se předem,  nejpozději při první návštěvě klubu.

HVĚZDÁRNÍČEK 
Klub pro 5 až 11leté děti se schází každou středu (mimo 22. 3.  a 29. 3.) v 16.30 hodin. Jeho náplní je seznamování se  souhvězdí-
mi, planetami, kosmonautikou. Za bezmračné oblohy  doplněno pozorováním Slunce. Vstupné 5 Kč. 

VÝSTAVY HVĚZDNÝ VESMÍR A Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 
jsou přístupné na začátku všech druhů vypsaných pozorování.  Skupiny minimálně deseti osob je mohou shlédnou po předchozí
domluvě i jindy. Vstupné 5 Kč.

Městský úřad v Prostějově usiluje o dlou-
hodobé zvyšování  kvality poskytovaných
služeb občanům. V této souvislosti  vyhlašu-
je anketu, jejímž cílem je zjistit míru spoko-

jenosti  obyvatel s prací úřadu a jeho za-
městnanců. Žádáme proto  občany, aby nej-
později do 28. února 2006 odpověděli na  ná-
sledující otázky:

ANKETA SPOKOJENOSTI OBČANŮ

HODNOCENÍ ANO ČÁSTEČNĚ  NE

Jsou úředníci při 
jednání vstřícní a slušní?

Je úřad otevřen novým technologiím
a novým postupům při vyřizování 
úředních záležitostí? 

Vyhovuje vám provozní doba 
na úřadu? 

Je doba vyřizování úředních 
záležitostí odpovídající?

Jsou informace, které úřad 
sděluje, dostupné? 

Považujete sdělení úřadu za jasná 
a srozumitelná? 

Je pro vás úřad dostupný z hlediska 
dopravní obslužnosti nebo parkování? 

Jste celkově spokojeni s prací úřadu 
a kvalitou poskytovaných služeb? 

Vaše další náměty:   

Vyplněné anketní lístky doručte nejpozději do 28. 2. 2006 Městskému úřadu v Pro-
stějově (informační středisko v přízemí  přístavby radnice) buď osobně nebo e-mailem:
informace@mestopv.cz nebo jana.gaborova@mestopv.cz. Anketní  lístky můžete po-
slat i poštou na adresu: Město Prostějov,  náměstí T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Pro-
stějov. Tři vylosovaní respondenti, jejichž anketní  lístky budou opatřeny jménem, pří-
jmením a adresou, budou  odměněni propagačními materiály Městského úřadu v Pro-
stějově.

SPORTCENTRUM - dům dětí a mládeže 
pořádá pro děti i dospělé jednodenní lyžařské zájezdy

Pustevny 25. března 2006
Praděd 1 1. dubna 2006

Konkrétní místo bude upřesněno podle sněhových podmínek. 

Doprava: autobusem.
Sraz: na hlavním nádraží v Prostějově v 6.45 hodin. Odjezd v 7.00 hodin. 
Návrat: v 18.00 až 19.00 hodin na hlavní nádraží. 
Cena dopravy: 150 Kč (Praděd 175 Kč). 

Pedagogický doprovod a lyžařský instruktor pro děti zajištěn. 
Možnost půjčení lyží ve Sportcentru - DDM. 

Závazné přihlášky a platby nejpozději do:
17. a 24. března 2006. 

Bližší informace:
Sportcentrum - DDM, Mgr. Tereza Zajíčková,  

telefon: 582 332 297, 
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz. 

Mladí konzervativci Prostějov pod záštitou ing. Jana Tesaře

pořádají literární soutěž pro střední školy o zájezd do České národní banky
V rámci návštěvy budou mít účastníci možnost vyslechnout  přednášku viceguvernéra České národní banky 

Miroslava Singera na téma „Euro a Česká republika“. 

Podmínky soutěže:
✓ Zaslat úvahu na téma „Prostějov v roce 2025“, v níž se autoři  zamyslí nad tím, co jim v Prostějově chybí, 

co naopak přebývá a  jaký by jej tedy chtěli mít.
✓ Rozsah - maximálně tři normostrany (písmo 12, řádkování 1,5).
✓ Eseje spolu s kontaktem posílejte na adresu: Oblastní  kancelář ODS, Mladí konzervativci Prostějov, Hlaváčkovo náměstí 1 

- ATRIUM,  796 01 Prostějov, příp. e-mailem na adresu:  MiladaSokolova@seznam.cz do úterý 7. března 2006.

Návštěva České národní banky, spojená s prohlídkou Prahy, se  uskuteční v úterý 14. března 2006.

Český svaz ochránců přírody - Ekocentrum Iris
vás ve druhé polovině února zve na následující akce: 

Bobři
➣ Pátek 17. února v 18.00 hodin.
➣ „Kovárna“ Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
➣ Přednáška Mgr. Jaroslava Maloně o stravování, životě,  rozšíření a budoucnosti jednoho z nejzajímavějších živočichů  naší pří-

rody, doplněná promítáním nádherných fotografií  profesionálního fotografa zvířat. A možná se dostaví i bobr  osobně!

Vycházka zimní Hloučelou
➣ Sobota 18. února 2006 v 9.00 hodin u železničního mostu v  Kostelecké ulici.
➣ Již 4. ročník tradiční vycházky pořádají základní organizace  Českého svazu ochránců přírody Hloučela a Regionální sdruže-

ní  Iris.
➣ Vede Karel Pokorský.
➣ Vycházka bude zakončena U Abrahámka popíjením teplého čaje a  opékáním uzenin.

Den otevřených dveří Ekocentra Iris
➣ Čtvrtek 23. února od 9.00 do 17.00 hodin.
➣ Ekocentrum Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
➣ Přijďte nás navštívit na Husovo náměstí a prohlédnout si naši  novou Kovárnu. 
➣ Posezení u krbu, popíjení bylinkových čajů, ukázky aktivit,  her, publikací a pomůcek používaných v eko-výchovných  pro-

gramech pro školy.

Vypuštění nalezených a vyléčených dravců
➣ Čtvrtek 23. února v 15.00 hodin v biokoridoru Hloučela u  jízdárny Cavalo.
➣ Dvě káňata lesní, draví ptáci nalezení a léčení ve Stanici  pro handicapované živočichy v Němčicích, budou v Prostějově  slav-

nostně navrácena zpět do přírody! 

Kanada
➣Pátek 24. února v 18.00 hodin.
➣ „Kovárna“ Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
➣ Vyprávění a promítání fotografií Bc. Markéty Krátké z  půlročního pobytu v Kanadě. Povídání o životě Kanaďanů, o  přírodě

severoamerických pohoří a o tahu lososů.

ČSOP - Regionální sdružení Iris 582 338 278
Husovo nám. 67 603 298 039
Prostějov iris@iris.cz
796 01 www.iris.cz

Komise Ïivotního prostfiedí 
pfii Radû mûsta Prostûjova

oznamuje, Ïe do 28. února je moÏné poÏádat 

o vefiejnou finanãní  podporu 
poskytovanou z rozpoãtu mûsta Prostûjova. 

Komise  podporuje zejména takové Ïádosti, 
které se t˘kají ochrany a  tvorby Ïivotního prostfiedí,

v˘chovy a osvûty. 

Formuláfi Ïádosti  je k dispozici na internetov˘ch 
stránkách mûsta, v informaãním  stfiedisku mûstského úfiadu

nebo pfiímo na odboru Ïivotního  prostfiedí, 
·kolní 4, u ing. Popelkové.

Îádosti vãetnû  pfiíslu‰n˘ch pfiíloh je moÏné podat 
na podatelnû Mûstského úfiadu  v Prostûjovû, námûstí 

T .G. Masaryka 12 - 14.


