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Osudy šesti židovských dětí  pronásledo-
vaných za války pro svůj původ zobrazuje 
putovní výstava Židovského muzea v Praze, 
která na dobu od 2. listopadu do 3. prosince 
2006 zakotvila v budově Špalíčku,  jež je 
výstavním místem Muzea Prostějovska. 

„Špalíček je pro výstavu nazvanou 
Neztratit víru v člověka velmi příhodným 
prostorem. Je  totiž jedním z mála zachrá-
něných domů bývalého rozlehlého prostě-
jovského židovského ghetta,“ uvedl ředitel 
Muzea Prostějovska Václav Hruška. 

Příběhy jednotlivých židovských dětí jsou 
vykresleny prostřednictvím autentických 
materiálů vytvořených často právě dětmi. 
Expozice zprostředkovává úryvky z deníků, 
dětské kresby a korespondenci z Terezína, 
fotografie, zprávy z dobového tisku a další 

dokumenty. „Projekt chce přiblížit hlavně žá-
kům a studentům základních a středních škol 
téma holocaustu. Velmi autenticky, z pohledu 
jejich tehdejších vrstevníků,  zobrazuje různé 
aspekty života v Protektorátu Čechy a Mora-
va,“ popsal Hruška a doplnil, že projekt je 
možné začlenit do řady předmětů - dějepisu, 
základů společenských věd, ale i výtvarné 
a estetické výchovy.

První panel představuje šestici židov-
ských dětí žijících v třicátých letech spo-
kojeně  v kruhu rodin a kamarádů. Teprve 
na dalších panelech se rozvíjejí jejich kruté 
osudy na pozadí válečných událostí. „Příbě-
hy jednotlivců popisují celou škálu událostí 
a vytvářejí komplexní obraz situace Židů za 
2. světové války,“ nastínil ředitel Hruška. 
Na výstavních panelech se tak odvíjí napří-

klad osud ukrývaného dítěte, takzvaného 
Wintonova dítěte, či dítěte s polovičním 
židovským původem. „Zvláštní pozornost 
věnovali autoři výstavy osudům dětí věz-
něných v Terezíně a Osvětimi,“ upozor-
nil Hruška a poznamenal, že konec války 
výstavu neuzavírá: „Reflektuje i poválečné 
osudy Židů, jejich návraty z koncentráků 
nebo z ciziny.“

Jakýmsi dovětkem působivé výstavy je 
soubor panelů se studentskými výtvarný-
mi  pracemi. „Tato doplňující expozice je 
nazvaná Pocta dětským obětem holocaustu. 
Ten název mluví sám za sebe a není k tomu 
třeba cokoliv dodávat,“ prohlásil Václav 
Hruška. Prostějovskou výstavu doplňují 
materiály, které ilustrují osudy některých 
zdejších židovských dětí. (eze)

Protektorát očima židovských dětí

Dne 9. listopadu 2006 byli v obřadní síni prostějovské rad-
nice slavnostně přivítáni do života a zapsáni do pamětní knihy 
města Prostějova tito noví občánci města Prostějova: 

Filip ŘEHA, Ema LORENČÍKOVÁ, Lukáš HORÁK, Petra 
PŘIDALOVÁ, Daniel SLADOVNÍK, Lucie REKOVÁ, Martin 
SVOBODA, Tereza FRANTALOVÁ, Patrik BUKVA, Petra PRO-
CHÁZKOVÁ, Simona KRCHŇAVÁ, Daniel VALENTA, Tere-
za VOPALECKÁ, Adam BALCÁREK, Kristýna ŠUBRTOVÁ, 
Ivana HRUBANOVÁ, Michal MĚCHURA, Matyáš KUNČAR, 
Cristian MEDINA, Jakub VEJLUPEK, Václav LARVA, Lukáš 
PROCHÁZKA, Klára PROCHÁZKOVÁ, Lucie Anna MUCHO-

VÁ, Jana KUCHAŘOVÁ, David AUXT, Vladimír Tomáš DANIŠ, Lucie TYLOVÁ. 

Noví občánci města Prostějova 

Městská policie Prostějov 
v rámci zapojení města Prostějova 

do projektu „Zdravé město“ 

vyhlašuje 

literární soutěž pro žáky 7. tříd základních škol, 

kteří se zúčastnili besed v rámci 

„Evropského dne bez aut“.

Do konce měsíce března 2007 mohou žáci zasílat své literární práce 
(volný slohový útvar) na téma: Chováme se podle dopravních předpisů? 

Práce musí obsahovat: jméno a příjmení autora, název školy a třídu.

Nejlepší autoři budou vyhodnoceni a odměněni věcnými cenami 
při příležitosti „Dne bez aut“ v září 2007. 

Literární práce lze doručit: 
4 poštou na adresu: Městská policie, Havlíčkova 2 – 4, Prostějov
4  osobně: na služebnu městské policie, Havlíčkova 2 – 4, Prostějov,  

II. patro (nepřetržitý provoz)
4  e-mailem na adresu: prevence@mestopv.cz nebo  

petra.mejzlikova@mestopv.cz. 

Obálku nebo předmět zprávy označí účastníci soutěže heslem 
„literární soutěž“.

Na jedince s jeho bolestmi, na člově-
ka žijícího na přelomu tisíciletí a hleda-
jícího svou identitu a své kořeny se ve 
své řemeslně dokonalé tvorbě zaměřuje 
sochař, řezbář, ale i restaurátor Jiří Netík. 
Třiapadesátiletý sochař dnes tvoří se svou 
manželkou Martinou, společným inspi-
račním zdrojem jsou  jim renesanční Sla-
vonice, které od roku 2000 usilují o zápis 
mezi památky Unesco. Tvůrčí výpověď 
manželů Netíkových se často orientuje 
také na církevní a duchovní témata. 

Až do 14. ledna příštího roku vysta-
vuje tvorbu Jiřího a Martiny Netíkových 
Muzeum Prostějovska v hlavních sálech 
na náměstí T. G. Masaryka. Záštitu nad 
výstavou nazvanou Sochy převzal první 
náměstek hejtmana Olomouckého kraje 
Pavel Horák.

„Návštěvníci uvidí desítky plastik a reli-
éfů ze dřeva , kamene i kovu,“ uvedl ředi-
tel Muzea Prostějovska Václav Hruška. 

Netíkova díla jsou zastoupena v mnoha 
soukromých i veřejných sbírkách nejen 
v Česku a Evropě, ale i v USA či Kana-
dě. Jeho cesta k výtvarnému vyjadřování 
vedla oklikou přes studia na chemické 
škole a dráhu profesionálního hudební-
ka. Působil totiž jako bubeník ve skupině 
Plavci. „Sochařství se Netík věnuje od 
poloviny osmdesátých let, má za sebou 
bezpočet realizací i výstav. Pravidelně se 
účastní například světových výstav bet-
lémů,“ informoval Hruška a přidal výčet 
nejvýznamnějších prací: „Vytvořil oltář 
pro klášter v rakouském  Linci, Santiniho 
sochu pro Křtiny nebo betlém v životní 
velikosti pro chrám sv. Václava v Břecla-
vi.“

Jiří Netík je také autorem oficiálních 

darů primátorů města Brna. Socha Morava 
byla například darem pro Václava Havla, 
italský prezident byl obdarován dílem Jus-
tice. V jeho dílně však vznikají také umě-
lecké dřevořezby pro hlavice hudebních 
nástrojů, pro renomovanou rakouskou fir-
mu  vytváří návrhy na řezané sklo.

Významná je také Netíkova pedago-

gická činnost, které se věnuje na umě-
lecko-průmyslové katedře VUT v Brně. 
Nakouknout do tajů jeho řemeslného 
fortelu a umělecké tvorby však mají pří-
ležitost i naprostí laici, neboť manželé  Jiří 
a Martina Netíkovi pořádají ve Slavoni-
cích kurzy řezbářství a sochařství, kterých 
se může zúčastnit doslova každý.  (eze)

Sochy manželů Netíkových 
vyprávějí o člověku a jeho duši

POZOR - ZMĚNA TERMÍNU!

Město Prostějov, Agency „ BOM MUSIC“ Brodek u Prostějova, 
Kultura v regionu  Prostějov a mediální partner Rádio Haná

pořádají

v sobotu 9. prosince v přednáškovém sále Národního domu 
2. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

ZPÍVAJÍCÍ RODINA 2006
Podmínky:
Děti od  5 do 15 let  +  jeden z rodičů (otec nebo matka) 
zazpívají společně dvě písně.

Začátek v 9.00 hodin – prezentace od 8.30 hodin.

Přihlášky do soutěže zasílejte do konce listopadu na adresu:
Ing. Bohumil Moudrý, Císařská 26, 798 07 Brodek u Prostějova.

Tel./fax : 582 370 201, mobil: 605 247 688, 602 740 978,
e-mail: mobo@quick.cz

Doprovod ke zpěvu si účastníci přinesou sami!

V Galerii na schodech Cyrilometodějské-
ho gymnázia Prostějov bude od 1. prosince 
instalována výstava černobílých fotografií 
z projektů účastníků Evropské dobrovolné 

služby. Díla Štěpána Kačeny si zde bude-
te moci prohlédnout až do 20. února 2007. 
Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční 
v pátek 1. prosince v 15 hodin. 

Dobrovolná služba ve fotografiích 

V období adventu vystoupí třikrát, vždy 
v úterý  v podvečer, před prostějovskou 
radnicí ženský pěvecký sbor Vlastimila. 
Sbor nabídne téměř půlhodinový kulturní 
program, v němž ženy zazpívají pásmo 
koled. 

Termíny a časy vystoupení: 5., 12. a 19. 
prosince vždy od 17.15 hodin. 

Ženský pěvecký sbor Vlastimila i město 
Prostějov se těší na hojnou účast občanů 
i návštěvníků města na těchto kulturních 
akcích.  (jg)

Náměstím T. G. Masaryka se  
v době adventu ponesou koledy

V sobotu 21. října se uskutečnil již  
8. ročník soutěže zpěváků do 15 let  
HANÁCKÝ  SKŘIVAN spolupořádané 
městem Prostějovem. 

„Je potěšitelné, že soutěž získává na 
kvalitě – některé pěvecké výkony byly 
opravdu  na vysoké úrovni,“ konstatoval 
ředitel hudební agentury BOM MUSIC 
a předseda poroty Bohumil Moudrý. 

V kategorii do 7 let  zvítězila Adéla 
Oulehlová z Němčic n. H., v kategorii do 
12 let Daniela Konečná ze ZŠ Němčice 
nad Hanou, v kategorii 13 - 15 let pak Eva 

Hacurová z Prostějova. V kategorii DUA, 
TRIA získalo prvenství  trio J. Tomešek, 
L. Orel a A. Dufek z Přerova. Absolut-
ním vítězem se stala čtrnáctiletá Kateřina 
Kolářová z Protivínova.

O týden později proběhl 3. ročník regi-
onální soutěže Hanácký skřivan, ve kte-
ré se utkali zpěváci ve věku 15 – 20 let. 
V kategorii 15 - 17 let zvítězila Kateřina 
Studecká z Olomouce, v kategorii 18 - 20 
let  Sandra Petrášová z Přerova a  DUA, 
TRIA  absolvovaly vítězně sestry Kolářo-
vy z Protivanova.      

Regionální soutěže ve zpěvu 
„HANÁCKÝ  SKŘIVAN“ 2006

Ve čtvrtek 15. března 2007 se v Měst-
ském divadle Prostějov uskuteční již 7. 
oblastní kolo přehlídky Prostějovská 
MATEŘINKA. Festival je zařazen do 
seznamu akcí akreditovaných Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR a současně je metodickou akcí pro 
učitelky mateřských škol. 

Cílem projektu je přispívat k rozvo-
ji osobnosti dítěte předškolního věku 
s důrazem na jeho tvořivost, aktivitu, cit-
livost vůči druhým lidem i vůči životnímu 
prostředí,“ objasnil organizátor festivalu 

Tomáš Jachník. „Festival současně napo-
máhá rozvoji vzájemné spolupráce mezi 
školou a rodinou a vytváří prostor pro 
výměnu zkušeností a odborných poznat-
ků mezi pracovníky v oblasti předškolní 
výchovy,“ dodal Jachník. 

MATEŘINKA je určena pro děti od 
3 do 7 let, přičemž délka jednotlivých 
vystoupení by neměla přesáhnout pět 
minut. „Hudební, pohybová, dramatická 
či jiná vystoupení mohou být koncipová-
na jako společná s rodiči, sourozenci, pří-
padně s jinou skupinou dospělých nebo 

starších dětí. Fantazii se meze nekladou,“ 
zdůraznil Jachník. 

Záštitu nad festivalem převzalo Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Česká komise pro UNESCO a město Pro-
stějov. 

Zájemci se mohou hlásit na adrese: 
Speciální mateřská škola, Mozartova 30, 
796 01 Prostějov, na telefonních číslech 
582 344 324, 724 101 563 (Tomáš Jach-
ník) nebo prostřednictvím e-mailu: skol-
ka@quick.cz.      (kdl) 

Prostějovská MATEŘINKA 2007
Společně s dětmi mohou vystoupit i jejich rodiče,  sourozenci či starší kamarádi

Příběhy židovských dětí jsou vykresleny prostřednictvím autentických materiálů.  Foto Y. Kadlecová

Vánoční atmosféru navozují vystavené betlémy.  Foto: Y. Kadlecová


