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Výstava 

KOSÍŘ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ ANEB CO SE NA STEZKU NEVEŠLO…
Kdy: od 20. února do 4. dubna.
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.  
Výstava fotografi í z přírodního parku Velký Kosíř. Návštěvníci výstavy si mo-

hou odnést nového Průvodce naučnou stezkou Velký Kosíř. Prosíme zájemce 
o předchozí osobní nebo telefonickou domluvu konkrétního termínu návštěvy na 
tel. 603 298 039. 

Beseda 

JAK SE ŽIJE V ZOO
Kdy: středa 20. února v 17.00 hodin.
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Beseda se zooložkou ing. Jitkou Vokurkovou o práci v zoologické zahradě v Olo-

mouci.  Dozvíte se zajímavosti ze života olomoucké ZOO, kuriozity ze světa zvířat, 
především opic. Vyprávění bude provázeno prezentací barevných fotografi í.

Tvořivá dílna

KERAMIKA: NÁSTĚNNÉ DEKORACE SE ZIMNÍM 
MOTIVEM - GLAZOVÁNÍ
Kdy: pondělí 25. února od 16.00 hodin.
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Glazování keramických velikonočních dekorací a dalších výrobků z keramiky 

dle vlastní fantazie. Poplatek 50 Kč/osoba. Pracovní oblečení s sebou.

Akce fi nančně podpořily
Město Prostějov,

Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR v rámci projektu „Přírodě OK!“
a Ministerstvo životního prostředí v rámci společného programu 

SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy.

Český svaz ochránců přírody 
- Ekocentrum Iris 
pořádá v únoru tyto akce:

Koncem ledna pořádali členové prostějovského klubu Ha-
náci dvoudenní přebory vyznavačů logických úloh. Již třiapa-
desátý ročník tohoto populárního luštitelského klání přilákal 
do Prostějova více než osmdesátku soutěžících. Prostějovská 
restaurace U tří bříz tak hostila po oba dny majitele těch nej-
bystřejších mozkoven z celé republiky.

„Jedná se o jedny z nejtradičnějších přeborů v rámci bý-
valého Československa. Za celých třiapadesát let se nám ani 
jednou nestalo, že bychom z nějakého důvodu museli soutěž 
odvolat,“ uvedl předseda Hanáků Bohdan Kousal. 

V sobotu úderem třetí hodiny odpolední se přihlášení sou-
těžící ponořili do řešení logických úloh, které daly některým 
pořádně zabrat a jiným zase vykouzlily na tvářích pobavený 
úsměv. V podvečer dostali svůj prostor křížovkáři. „Obsah 
tajenek jsme zaměřili na basketbal a volejbal. Tyto sporty jsou 
momentálně jakýmsi symbolem a velkým propagátorem na-
šeho města,“ uvedl autor tajenek Bohumil Korčák. 

Prostějovské luštitelské přebory jsou vyhlášené a pravidel-
ně se jich účastní také čeští reprezentanti, mezi kterými jsou 
i mistři světa. „Tyto přebory jsou součástí celostátní Grand 
Prix a výsledky se započítávají do celostátního žebříčku,“ 
zdůraznil Bohdan Kousal. 

Nad letošním třiapadesátým ročníkem převzalo záštitu 
Město Prostějov, konkrétně jeho kulturní komise. 

 Zdeněk Vysloužil

Vydejte se za tajemstvím vývoje hvězd 
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Přednáška Za tajemstvím 
vývoje hvězd

Ve čtvrtek 28. února v 18.00 hodin 
se v prostějovské hvězdárně uskuteční 
přednáška „Za tajemstvím hvězd“. Na 
obloze pozorujeme velký počet hvězd, 
které se navzájem liší svými vlast-
nostmi - charakteristikami. Hovoříme 
o hvězdách hlavní posloupnosti, ob-
rech a veleobrech, bílých a hnědých 
trpaslících atd. Zvídaví posluchači 
si pak kladou otázku, zda mezi nimi 
neexistují nějaké vývojové souvislosti. 
V přednášce dostanou odpověď nejen 
na tuto otázku, ale budou rovněž se-
známeni s procesem odhalování hvězd, 
příčin jejich vývoje, s jednotlivými 
dílčími problémy, které astrofyzika 

musela vyřešit. Budou informováni 
i o dosud neodhalených tajemstvích 
některých fází vývoje hvězd. 

Přednáší: doc. RNDr. Vladimír 
Štefl , CSc., Ústav teoretické fyziky 
a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta 
Masarykovy univerzity Brno. V oblasti 
astronomie jsou polem jeho působnosti 
chladné hvězdy, především lithiové, di-
daktika astrofyziky a historie astrono-
mie. Vstupné na přednášku je 10 Kč.

Prázdninový 
astronomický týden

Ve dnech 18. až 24. února proběh-
ne prázdninový Astronomický týden. 
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena: 

- Od pondělí do pátku vždy od 10.30 

do 16.30 hodin, kdy je nabízeno celé 
spektrum pořadů, včetně pohádek pro 
děti.

- Každé odpoledne ve 13.00 hodin 
pozorování Slunce. Nutnou podmín-
kou pro konání pozorování je bezmrač-
ná obloha.

- Každý večer v 18.30 hodin na po-
zorování hvězdné oblohy dalekohledy. 
Ve středu navíc i v 17.30 hodin. Nutnou 
podmínkou pro konání pozorování je 
bezmračná obloha.

- Každý večer od 18.30 hodin na po-
zorovatelské praktikum pro členy klubu 
GEMINI. Nutnou podmínkou pro ko-
nání praktika je bezmračná obloha.

- V neděli od 14.00 hodin soutěž pro 
děti.  RNDr. Jiří Prudký,

ředitel prostějovské hvězdárny

Extraligové volejbalistky rozdávaly vysvědčení 

Smečařka Solange Soares si v 8. C ZŠ v Palackého ulici připomněla atmo-
sféru předávání vysvědčení. To zde spolu s dalšími hráčkami extraligo-
vého klubu VK Prostějov předala nejen volejbalovým, ale i fotbalovým 
a plaveckým nadějím.  Foto: archiv 

Žáci základní školy v Palackého 
ulici převzali své pololetní vysvědčení 
z rukou volejbalistek extraligového 
týmu VK Prostějov. Smečařka Solange 
Soares, libero Michaela Fraňková, na-
hrávačka Barbora Minářová a blokařka 
Nikol Sajdová zavítaly do 8. C plné 
sportovních talentů.

„V této třídě jsou nejen naděje volej-
balové, ale také mladí fotbalisté a vy-
nikající plavci,“ zdůvodnil výběr třídy, 
v níž netradiční předávání vysvědčení 
proběhlo, ředitel školy Jiří Pospíšil. 
„Volejbalové třídy fungují v naší ško-
le už od 90. let. Tehdy jsme navázali 
spolupráci s oddílem volejbalu TJ OP, 
nyní nově i s extraligovým klubem VK 
Prostějov. Našim talentovaným žačkám 
- volejbalistkám bych přál, aby to po 
sportovní stránce dotáhly stejně daleko 
jako děvčata z VK Prostějov,“ dodal 
Pospíšil.

A jak na své vysvědčení vzpomínají 
Míša Fraňková a Nikol Sajdová? „Na 
základní škole jsme se učily dobře, 
z vysvědčení jsme strach neměly,“ 
pochlubily se volejbalistky, které se 
kromě sportu věnují v současné době 
i vysokoškolskému studiu.

Do Prostějova se sjely 
bystré mozky 

Mateřské centrum Cipísek 
Pracoviště: MC Dvořákova 5, tel. 602 364 868,

MC Sídliště Svobody 6, tel. 602 364 874,
mcprostejov@centrum.cz, www.mcprostejov.goo.cz.

Změna provozní doby v MC Sídliště Svobody 

Čtvrtek: 8.30 - 12.00 - děti od 1,5 roku (Zajíčci a Méďové).
Pátek: 8.30 - 12.00 - děti do 1,5 roku (Broučci).

Uzavření MC o jarních prázdninách

V době jarních školních prázdnin od 18. do 22. února jsou 
obě pracoviště MC pro veřejnost uzavřena.


