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Malým i velkým dobře známé a slav-
né postavičky z pohádek a animova-
ných filmů představuje putovní výstava
Loutky dětem.  Filmové loutky Jiřího
Trnky a populární postavičky z oblíbe-
ných  Večerníčků si od čtvrtka můžete
prohlédnout v budově Špalíčku  (Muze-
um Prostějovska) v Úprkově ulici č. 18. 

Z tvorby Jiřího Trnky, který byl jednou
z největších postav českého loutkového
filmu, uvidíte například scény z filmu
Osudy dobrého vojáka Švejka - 1955,
Špalíček - 1947, Čertův mlýn - 1950 či
Sen noci svatojánské - 1959. Součástí

výstavy jsou i ukázky kreslených obráz-
ků z animovaných filmů o Krtečkovi,
Rákosníčkovi, Křemílkovi a Vochomůr-
kovi a nechybí ani Mach a Šebestová se
psem Jonatánem. 

Pro děti je navíc připravena soutěž
o ceny. Pokud nakreslí svou nejoblíbe-
nější pohádkovou postavu, budou mít
šanci vyhrát atraktivní ceny a vstupenky
na slavností ceremoniál Loutky dětem,
který proběhne za účasti celé řady zná-
mých osobností 28. května v Moravském
divadle Olomouc. 

A jak mohou soutěžit? Stačí, když na-

vštíví výstavu Loutky dětem, vyberou
a nakreslí svou oblíbenou pohádkovou
postavu, vyplní pohádkový kviz a vhodí
odpovědi do osudí. 0brázek pohádkové
postavičky a vyplněný kviz je také mož-
né odeslat na adresu: PETARDA PRO-
DUCTION a. s., Purkrabská 7, 772 00
Olomouc.

Putovní výstavu Loutky dětem v Pro-
stějově uvádí Ivan Langer a KRÁTKÝ
FILM PRAHA, a. s. Prohlédnout si ji
můžete až do 2. dubna každý den s vý-
jimkou pondělí od 9.30 do 12 a od 13 do
17 hodin. Vstup na výstavu je zdarma.

Ve čtvrtek 9. března se v Muzeu Pro-
stějovska  u příležitosti vernisáže výsta-
vy České a slovenské  orchideje ve foto-
grafii uskutečnil slavnostní  křest publi-
kace Přírodní skvosty Prostějovska.
Boskovický autor RNDr. Hynek Skořepa
v ní poutavě  popisuje chráněná území na
Prostějovsku. Kniha je  doplněna ilustra-
cemi Markéty Dvořákové a  fotografiemi
Mgr. Evy Zatloukalové. 

RNDr. Hynek Skořepa, dříve učitel na
gymnáziu v Jevíčku, nyní pracovník bos-
kovického  muzea, je vzděláním botanik.
Přesto není toto jeho dílo odbornou vě-
deckou prací. Autor v knize čtivým  sty-
lem, tak trochu připomínajícím knihy
Miroslava  Nevrlého, popisuje své ná-
vštěvy jednotlivých  chráněných území
na Prostějovsku. 

Knížka, jejíž vydání finančně podpoři-
lo  město Prostějov a kterou slavnostně
pokřtil  místostarosta Miroslav Pišťák, je
k dostání v kanceláři Ekocentra Iris na
Husově náměstí 67. 

DOMOVINKU - zařízení pro denní
pobyt seniorů - provozuje  občanské
sdružení LIPKA na Tetíně 1 od roku
2000. Lidem  důchodového věku nabí-
zí kontakt s vrstevníky v příjemném
prostředí, zajímavé besedy, výlety
i možnost vzdělávání.

Pracovníci OS LIPKA při jejím zřizo-
vání vycházeli ze  zkušeností z každo-
denního života a potřeb starších  spolu-
občanů. Většina z nich touží prožít své
stáří aktivně a nadále se věnovat svým
zájmům a zálibám. Jsou mezi nimi však 
i tací, kteří žijí zcela osamoceně, a dále
lidé, kteří sice žijí  ve svých rodinách,
ale v průběhu dne se neobejdou bez po-
moci. A právě pro ně, i když nejen pro
ně, je Domovinka pro denní pobyt  seni-
orů určena. 

Nedílnou součástí poskytovaných slu-
žeb je možnost stravování,  balneoterapie
v podobě vířivých a perličkových koupe-
lí a oblíbených relaxačních masáží, kte-
ré provádí plně kvalifikovaný  masér.

Součástí programu klientů Domovinky
jsou i dvě celoroční  rozsáhlé aktivity.
Prvním z nich je relaxační cvičení s prv-
ky  jógy pro seniory, které se koná pravi-
delně každý týden. Cvičení  je přizpůso-
beno věku i tělesným dispozicím. Cviky
jsou zaměřeny  na odstraňování potíží,
které souvisejí se současným životním
stylem. Cvičení vede zkušená cvičitelka.

Druhá aktivita je neméně zajímavá.
Jde o dlouhodobý cyklus  besed a před-
nášek v rámci tzv. „Akademie seniorů“,
které se  konají každé úterý ve 14 hodin.
Obsahově je akademie zaměřena na
vzdělávání a rozšiřování stávajících vě-
domostí a životních  zkušeností. Do pří-
pravy témat na další období se zapojují
svými  návrhy i účastníci Akademie. 

Ve středu dopoledne se schází krou-
žek „Tvořivosti“. V současné  době se
všichni jeho účastníci seznamují s vlast-
nostmi hlíny. 

Kroužek „Šikovných rukou“ pod ve-

dením paní učitelky Grumlíkové  pracu-
je již několik let. Výrobky jeho členů
znají návštěvníci  festivalu na plumlov-
ské přehradě i celé řady dalších akcí.
Výtěžek z prodeje pletených či háčkova-
ných výrobků je vždy  určen na nějakou
prospěšnou věc. Poslední akcí kroužku
byla  módní přehlídka. Jídelna OS LIP-
KA naplněná k prasknutí tleskala  mo-
delům, které předváděly samy členky
kroužku. 

Stále více platí, že senior, který zná
práci na počítači, již  není raritou. Počí-
tače začínají ovládat svět a mladá gene-
race  ovládá zpětně zase počítače. Ko-
munikace mezi těmito dvěma  generace-
mi občas vázne právě kvůli neznalostem
moderních  informačních technologií.
Senioři, kteří prošli vzdělávacími  kurzy

na PC, již tyto problémy nemají. OS
LIPKA jim navíc  umožnilo pokračovat
v samostudiu v internetové kavárně
DOMOVINKY každé úterý a čtvrtek od
8 do 11 hodin.

Snahou OS LIPKA je umožnit využí-
vání služeb Domovinky všem,  kteří o ni
mají zájem. Proto jsou také vybírané po-
platky více  než symbolické (např. jed-
na koruna za jednu hodinu pobytu).  Pro-
vozovatel si tuto velkorysost může do-
volit díky podpoře  města Prostějova,
které provoz Domovinky každoročně
dotuje. 

Všichni zájemci o pobyt v Domovince
se do ní mohou přijít  nezávazně podívat,
případně mohou kontaktovat pracovnici
Domovinky Evu Ovčáčkovou na tele-
fonním čísle 582 360 295.  (ov)

Loutky dětem doputovaly i do Prostějova 
Vstup na tuto ojedinělou výstavu je zdarma

Dne 2. března byli slavnostně přivítáni do  života a zapsáni
do pamětní knihy města Prostějova  tito noví občánci města
Prostějova: 

Ondřej FIALA, Anita DOSTÁLOVÁ, David ARNOŠT,  Tere-
za NIKLOVÁ, Adriana JAROŠOVÁ, Filip GRBIN,  Michaela
FLÁDROVÁ, Eliška TOPINKOVÁ, Hana VORÁČOVÁ,  Jan
LEITGEB, Sebastien JURNÝ, Erika TESAŘOVÁ,  Filip NO-
VÁK, Kristýna PIŇOSOVÁ, Adéla CHALOUPKOVÁ,  Ema NA-

VRÁTILOVÁ, Adéla STROUHALOVÁ, Marek WICHA,  Radovan BARTOŇ, Filip
JANDUŠÍK, David BOSÁK,  Johana KORANDOVÁ, Matyáš SEKANINA, Vojtěch
SEKANINA, Matyáš GREGOR,  Zuzana ESTERKOVÁ, Kateřina KIHSLINGOVÁ,
Adéla  KOŽOUŠKOVÁ, Kristýna DANIELOVÁ, Růžena  HANGURBADŽOVÁ. 

Noví občánci města Prostějova

Akce Zdravého města
Prostějov 

21. března Ahoj, jaro od 9.00 hodin 
- akce pro rodiče s dětmi a  mateřské školy 
- sraz u mostu přes Hloučelu  v ulici Pod Kosířem 
- veselé dopoledne plné her  pro děti v biokoridoru Hloučela 
- v případě nepříznivého počasí bude  akce přesunuta do haly 

Sportcentra 

22. března Zpravodajství na internetu od  15.00 hodin 
- internetová večerka HABRO,  Hliníky 4
- přednáší ing. Jan  Navrátil 
- pozvaným hostem na 15.  hodinu je šéfredaktorka Prostějovské-

ho dne Olga  Katolická 

24. března Beseda s ornitologem od 17  hodin 
- „Kovárna“ Ekocentra Iris,  Husovo náměstí 67
- povídání s Jiřím Bartlem z Rousínova o ptactvu střední Moravy,

jeho  kroužkování a dalších ornitologických  zajímavostech 
- beseda bude spojená s promítáním videosnímků a fotografií 

29. března Vzdělávání a práce na internetu  od 15 hodin 
- internetová večerka HABRO,  Hliníky 4
- přednáší ing. Jan Navrátil
- pozvaným hostem na 15. hodinu je vedoucí oddělení poradenství

Úřadu práce  v Prostějově PhDr. Adolf Tomandl 

31. března Lidový ornament - přehlížená krása 
- „Kovárna“ Ekocentra Iris,  Husovo náměstí 67
- přijďte nahlédnout do  neuvěřitelně pestrého světa barev a tvarů,

seznámit se s tajemnou mystikou symbolů nebo jen  nabrat tvůr-
čí inspiraci

- seznámíte se s moravským  ornamentem 
- čeká vás nejen přednáška,  ale i příležitost výtvarně se vyjádřit 

1. dubna Za sněženkami do Litovelského Pomoraví sraz v  9.20 hodin 
- sraz v 9.20 hodin na  hlavním nádraží v Prostějově, odjezd vla-

kem do  Olomouce v 9.33 hodin 
- výlet do probouzejícího se  lužního lesa
- doporučená je nepromokavá  obuv 

15. dubna Úklid Hloučely sraz v 9 hodin u bistra „U Abrahámka“ 
- přijďte pomoci zbavit  probouzející se Hloučelu odpadků 
- s sebou: pracovní rukavice  a starou igelitovou tašku na sbíraný

odpad 
- po práci si ještě trochu  zasoutěžíte, zahrajete a patřičně občer-

stvíte 
- dozor pro děti a občerstvení  pro všechny zajištěno

Po velkém úspěchu, se kterým se
v uplynulých letech setkaly  kurzy počí-
tačů pro seniory, organizuje město Pro-
stějov v rámci  projektu Zdravé město
další bezplatné proškolení na počítačích
určené lidem důchodového věku. Kurzy
proběhnou v ZŠ v Kollárově ulici a v ZŠ
v Rejskově ulici v Prostějově a pro  pro-
stějovské seniory jsou zdarma. 

Kurzy v Základní škole 
v Kollárově ulici

Termíny pro dvě skupiny seniorů jsou
následující:

1. skupina 
4. dubna od 9 do 11 hodin 
5. dubna od 14 do 16 hodin 
11. dubna od 9 do 11 hodin 
12. dubna od 14 do 16 hodin 
18. dubna od 9 do 11 hodin

2. skupina 
4. dubna od 14 do 16 hodin 

6. dubna od 14 do 16 hodin 
11. dubna od 14 do 16 hodin 
13. dubna od 14 do 16 hodin 
18. dubna od 14 do 16 hodin 
Zájemci o kurzy se mohou hlásit buď

telefonicky na čísle:  582 343 167 nebo e-
mailem na adrese: zskol@seznam.cz.

Základní škola 
v Rejskově ulici - 1. kurs

- středa 22. března od 8 do 13 hodin 
- pondělí 27. března od 13 do 18 hodin.

Základní škola 
v Rejskově ulici - 2. kurs

- úterý 28. března od 13 do 18 hodin 
- středa 29. března od 8 do 13 hodin. 

Kontaktní telefon pro zájemce:
582 344 560 (ZŠ Rejskova,  Prostějov).

Kurzy na PC pro seniory opět zdarma 

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

pořádá pro děti i dospělé 
jednodenní lyžařské zájezdy 

Pustevny 25. března cena 150 Kč
Praděd 1. dubna cena 175 Kč

Doprava: autobusem.

Sraz: na hlavním nádraží v Prostějově v 6.45 hodin, odjezd v 7.00 hodin.

Návrat: mezi 18. a 19. hodinou na hlavní nádraží. 
Pedagogický doprovod a lyžařský instruktor pro děti zajištěn. 
Možnost půjčení lyží ve Sportcentru - DDM. 

Bližší informace: Tereza Zajíčková, telefon: 582 332 297, e-mail:
tzajickova@sportcentrumddm.cz

Výstava Loutky dětem okouzlí nejen děti, ale i jejich rodiče. Foto: archiv 

Publikace Přírodní skvosty Prostějovska 
vás provede chráněnými územími 

Senioři, rozlučte se samotou a přijďte do Domovinky 

Všichni účastníci počítačového kurzu obdrželi na závěr  osvědčení o jeho ab-
solvování. Foto: archiv OS LIPKA 


