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ce, finanční odbor) . 

Osmisměrka
Od začátku roku 2005 se na očním oddělení prostějovské nemocnice provádí operace 

šedého zákalu nejmodernější metodou MICS (Microincision cataract surgery) řezem 1,3 
- 1,5 mm s následnou implantací ...(viz tajenka).

Použité výrazy: ASPIK, BALADA, BRÝLE, ČÍSLO, DÁRCE, DIETA, DOJIČ, 
FRESKA, KARDINÁL, KOPEC, KRONIKÁŘ, MLÍČÍ, OČNICE, OVLADAČ, PADĚ-
LATEL, PANENKA, PANNA, PARALELA, PÍSEK, PISTOLNICE, POLOROVINA, 
PORODNICE, PRÁDELNÍK, PRIMÁŘ, PROPOZICE, PROSTĚJOV, REALITA, 
RELIÉF, ROUBENKA, SANACE, SENIOR, SÍTNICE, SNAHA, STRAHOV, TROJ-
ČLENKA, VIDINA, ZÁPOR, ZDROJ. Autor: Ing. Bohdan Kousal

    Autor: Ing. Bohdan Kousal

Správné znění tajenky z čísla 18 zní:  úplné oslepnutí.
Ze správných odpovědí jsme vylosovali pana Josefa Palatku, sídl. E. Beneše, Pro-

stějov, který získává knihu Dějiny Prostějova. Může si ji vyzvednout v Informačním 
středisku městského úřadu na nám. T. G. Masaryka. Blahopřejeme!

Přehled akcí na druhou polovinu listopadu a začátek prosince 
datum	 	 popis	akce	 	 	 	 	 místo	konání

po 20. 11.  Dětské slyšení    KK Duha ve Školní ulici
od 11 hod. Pořádá: Zastupitelstvo dětí a mládeže města Prostějova 
  Informace: Jan Zatloukal, tel. 582 332 296, 777 311 108,
  e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz
  
pá 1. 12. Čertovské odpoledne   Sportcentrum DDM, Vápenice 9
od 9 do 12 hod. Mikulášská nadílka pro děti se zdravotním postižením
  Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, tel. 582 332 297, 739 141 103,
  e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz

so 2. 12.  PŘIJĎTE K NÁM! – zvou čerti, 
od 13 do andělé a Mikuláš  Sportcentrum DDM, Olympijská 4
17.30 hod.  Mikulášská nadílka pro děti i rodiče
   Soutěžní putování z pekla až do nebe. Všechny děti, které přijdou 

v maskách, budou odměněny zvláštní cenou. Drobná Mikulášská 
nadílka pro všechny soutěžící. 

  Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, tel. 582 332 297, 739 141 103,
  e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz

  SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
pořádá 

Hrajeme si s přírodou 
- výroba dekorací z přírodních materiálů do bytu i zahrady.

Kde:  v sále Sportcentra – DDM, Olympijská 4, Prostějov.
Kdy:  v pátek 17. listopadu od 9.30 do 12 hodin. 
Pro koho: pro všechny, kteří si rádi hrají a tvoří pěkné věci (pro děti i rodiče). 
Bližší informace:  Mgr. Tereza Zajíčková, tel. 582 332 297, 739 141 103, 
  e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz.

   SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
pořádá

Voňavý advent 
aneb vlastnoručně vyrobené adventní kalendáře potěší nejvíce.

Přijďte si je také vyrobit – nejen z perníku nebo papíru! 

Kam:  do sálu Sportcentra – DDM, Olympijská 4, Prostějov.
Kdy:  v sobotu 25. listopadu od 9.30 do 12 hodin.
Pro koho: pro všechny, kteří si rádi hrají a tvoří pěkné věci (děti i rodiče).
Bližší informace:  Mgr. Tereza Zajíčková, tel. 582 332 297, 739 141 103, 
  e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz.

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, telefon: 582 330 883,

e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz, 
www.sportcentrumddm.cz

23. 11. 18.00  KLUB REIKI  modrý salonek  
čt                         Mimozemské civilizace trochu jinak
   Přednáška, která vám zprostředkuje jeden 

z pohledů na problematiku mimozemských 
civilizací. 

   Přednáší: Mgr. Erika Bábková,  známá pro-
stějovská psychotronička, reikistka a eko-
ložka. 

  Harmonizačně-léčebná meditace
  Dr. Ladislav Hodek –prezident. 
                              Asociace reiki  (www.asociacereiki.cz). Zve-

me všechny zájemce.
                            Vstupné 90 Kč  

24. 11. 16.00 REIKI - I. stupeň  modrý salonek
pá   Zhruba hodinová přednáška pro širokou veřejnost. 

   Následuje seminář pro zájemce o inicializaci 
na I. stupeň reiki. Přednáší Dr. Ladislav Ho-
dek - prezident Asociace reiki.

                                                                                                                
25. 11. 10.00       REIKI - II. stupeň modrý salonek
so                        Seminář s inicializací na II. stupeň reiki.                           
   Přednáší Dr. Ladislav Hodek - prezident Aso-

ciace reiki.
                               
25. 11. 15.00 VÝBĚROVÝ SEMINÁŘ modrý salonek
so                         Možnosti: reiki - III. stupeň, Karuna KI -  

I. a II. stupeň, Filipínský magnetismus I. 
nebo II stupeň.       

                              Přednáší Dr. Ladislav Hodek - prezident Aso-
ciace reiki. 

                            Bližší informace: 582 336 195 (zázn.).

Vzdělávací akce v Národním domě Prostějov 

V pořadí již druhé „Dobrodružství 
s počítačem“ pořádá v úterý 21. listopa-
du od 8 hodin v budově školy v Komen-
ského ulici Cyrilometodějské gymnázium 
Prostějov. Soutěž je určena pro čtyřčlenná 
družstva žáků 4. a 5. tříd základních škol. 
Ta si budou muset poradit s celkem čtyřmi 
úkoly – vyhledáváním na internetu, výtvar-
ným úkolem na určené téma (například 
ilustrace k pohádce), vytvořením reklamy 

na dané téma (například na výrobek něk-
terého sponzora) a logickou počítačovou 
hrou – Sobokan, která je volně volně ke 
stažení na www.cmg.prostejov.cz. 

Každé družstvo bude mít k dispozici 
dva počítače a hodinový limit na splnění 
všech úkolů. Přihlášky zájemců do sou-
těže mohou zasílat vyučující z jednotli-
vých základních škol. 

Soutěž pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ

Dobrodružství s počítačem

Prostějovské kino Metro 70 vyhlašuje 

šestý ročník okresní výtvarné soutěže a přehlídky 

Kino a já 2007 tentokrát s podtitulem Piráti, moře, lodě a poklady….
Soutěž je určena nejen pro děti a mládež všech typů škol, ale i pro dospělé všech věkových kategorií:

     1. kategorie 6 – 8 let
     2. kategorie 9 – 12 let
     3. kategorie     13 – 15 let
     4. kategorie nad 15 let
     5. kategorie nad 20 let

Vyhodnocená díla ze školních kol (tři z každé kategorie) posílejte do 30. 4. 2007 
na adresu Kino Metro 70, Školní 1, 796 01 Prostějov.

Celkové vyhodnocení se uskuteční na vernisáži 17. 5. 2007 v 10.00 hodin v kině Metro 70.

Autoři na svá výtvarná díla uvedou následující informace: jméno, škola, věk/kategorie, název díla. 

Klub OÁZA při Cyrilometodějském gymnáziu Prostějov pořádá 

kreativní podvečery 
Vyrobíte si dekoraci na advent a na Vánoce. Připravíte několik originálních dárků pro příbuzné, 

přátele a známé, vánoční přání a vizitky na dárky.

27. listopadu - výroba adventních věnců a dekorací 

S sebou:
- různé druhy chvojí
- polystyrénový, slaměný nebo proutěný kruh (ne příliš malý) nebo kruh z pevnějšího drátu
- vázací drát nebo cívku pevných tmavých nití 
- 4 hřebíky, aby po propíchnutí kruhu zůstal hrot dlouhý 3 cm, 4 adventní svíčky 
- tavnou pistol, tyčinky do pistole, prodlužovací kabel
- 2 metry stuhy 1 - 2 cm široké, několik špendlíků
- obyčejné nůžky, zahradnické nůžky nebo štípací kleště
-  několik ořechů nebo malých borových šišek a další ozdoby dle vlastního uvážení (sušené ovoce, sušené pomeranče, skořici,  

slaměnky, baňky, slaměné ozdoby, atd.)

4. prosince - výroba vánočních přání a vizitek na dárky

S sebou:
- nůžky, lepidlo na papír – tuhé v tyčince
- různě barevné stuhy, provázky, zlaté a stříbrné nitě, gelové tužky
- peníze na papíry a dekorace – cca 50 Kč

11. prosince - malování na hedvábí

S sebou:
- štětce, kalíšek na vodu, fén na vlasy
- peníze na materiál (hedvábí, barvy) – asi 90 Kč za kus 

Kdy: začátek vždy ve 14.00 hodin, konec v 18.00 hodin. Příchod kdykoliv během odpoledne mezi 14. a 16. hodinou. 

Pro koho: pro všechny věkové skupiny – maminky s dětmi, školní mládež, studenty, dospělé. 

Kde: klub Oáza v přízemí Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17.

Po loňském úspěchu se také v závěru 
letošního roku uskuteční Salon prostě-
jovských výtvarníků. Jeho hlavním orga-
nizátorem je sklář Jan Jankůj. Svá díla 
v prostorách Státního okresního archivu 
v Prostějově, Třebízského ulici vystaví 
tito umělci:

Jiří a Lukáš Andrýskovi  – fotografie
Miroslav Dofek - grafika 
Jan Jankůj  – sklo
Dušan Kamzík  – keramika
Milan Kubeš  – obrazy 
Karel Novák  – fotografie
Květoslava Snášelová  – obrazy
Miroslav Srostlík  – plastiky
Miroslav Šmíd  – obrazy
Peter Šobr  – grafika a obrazy
Tomáš Vincenec  – kresby
Josef Zelený  – obrazy.

Vernisáž výstavy se uskuteční v úte-
rý 28. listopadu v 17.00 hodin. Výstava 
potrvá do 3. ledna 2007. Veřejnost ji bude 
moci navštívit vždy v pondělí a ve středu 
od 9.00 do 17.00 hodin, v úterý, čtvrtek a 
pátek od 9.00 do 16.00 hodin.

II. salon prostějovských výtvarníků

Na II. salonu prostějovských výtvarníků se představí i Milan Kubeš.  Foto: kdl


