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Ing. František Kohoutek z Prostějova, části Čechovice, Olga Páclová, 
Marie Gärtnerová, Ludmila Trojanová, Vladimír Piňos, Jiří Šnajdr, Zde-
něk Vykoupil, všichni z Prostějova, Eva Nedělníková z Prostějova, části 

Vrahovice, Jaroslava Pilařová, Jarmila Kristková, MUDr. František Balaš, František 
Dostál, Zdeňka Merčáková, všichni z Prostějova, Jaroslav Macháček z Prostějova, 
části Vrahovice, Stanislav Švancara, Jiří Šup, oba z Prostějova.

Drahomíra Marčanová, Marie Spurná, Marie Musilová, Jiřina Jandel-
ková, Miroslav Piroutek, Josef Čulík, všichni z Prostějova, Eva Jakubcová 
z Prostějova, části Krasice, Jindřich Ftačník, Eva Sedláčková, Václav Foj-

tík, Jarmila Kratochvílová, Františka Fajstlová, Drahoslava Profantová, Karel Frgál, 
Marie Kolečková, všichni z Prostějova, Vladimír Bureš z Prostějova, části Krasice, 
Anna Dosedělová, Karol Červienka, oba z Prostějova, Zdeněk Zapletal  z Prostě-
jova, části Vrahovice. 

Milan Bartek z Prostějova, Ludmila Koudelíková z Prostějova, části 
Domamyslice, Emilie Matoušková z Prostějova, Eliška Rokosová z Pro-
stějova, části Krasice, Doubravka Bučková z Prostějova, části Vraho-

vice, Zdeněk Řehulka, Jaroslav Vincourek, Miroslav Vystavěl, Karel Oleš, Adéla 
Sonnewendová, Vlasta Kolářová, Jiřina Chytilová, Ing. František Šťourač, všichni 
z Prostějova, Jarmila Svobodová z Prostějova, části Čechovice, Jarmila Řezníčková, 
Jan Tylšar, Naděžda Surhová, Zdeňka Černá, Anežka Doleželová, Květoslava Skle-
nářová, Milan Neckař, všichni z Prostějova. 

Ludmila Brejlová, Libuše Trajerová, František Král, Věra Nedělníková, 
Františka Sklenářová, Zdenka Ohnoutková, Růžena Pospíšilová, Karel 
Volena, Anna Kyrová, Vlasta Keprtová, Jarmila Vymazalová, všichni 

z Prostějova. 

Vít Mazal z Prostějova, části Čechovice, Růžena Matušů z Prostějova. 

Richard Berg z Prostějova. 

Olga Zatloukalová z Prostějova. 

Blahopřejeme
V měsíci lednu oslavili své životní jubileum 

Dne 10. ledna 2008 byli v obřadní 
síni prostějovské radnice slavnostně 
přivítáni do života a zapsáni do pa-
mětní knihy města Prostějova tito 
noví občánci města Prostějova: 

Martin Pelz, Tobiáš Fajstl, Matěj Čer-
nošek, Jiří Milar, David Dračka, David 

Gábor, Adam Nováček, Adrian Obejda, 
Matěj Obračaj, Eva Dobranská, Denis 
Zvonek, Denisa Jílková, Michaela Mile-
rová, Nikol Vaňáková, Eliška Latýnová, 
Ivana Zbořilová, Michaela Hájková, 
Natálie Škondrová, Monika Medková, 
Ondřej Hájek, Zdeněk Mejstřík.

Noví občánci města Prostějova

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).

 
Přihlášky do kurzů 

MC Cipísek přijímá přihlášky do kurzů 
pro rodiče, pedagogy a další zájemce. Při-
hlášky a informace na e-mail mcproste-
jov@centrum.cz nebo v MC Sídliště Svo-
body, tel. 602 364 874 v provozní době.

 
Kurz Respektovat 
a být respektován

Jak lépe komunikovat nejen s dětmi 
- kurz výchovných a motivačních po-
stupů pro rodiče i pedagogy (vhodný 
i pro manželské páry). Bude probíhat od 
12. dubna po čtyři soboty, a to formou 
workshopu. Přednášet budou psycholo-
gové - manželé Kopřivovi, autoři knihy 
Respektovat a být respektován.

 
Kurz Znaková řeč 

pro batolata 

Proběhne ve středu 5. března v MC 
Dvořákova. Novinka v České republice 
- jak se lépe dorozumět s dětmi, kte-
ré ještě nemluví. Vhodné pro rodiče 
kojenců, batolat i nastávající rodiče a 
další zájemce. Přihlášky a informace 
v obou pracovištích MC nebo na 
e-mailu.

  
Dopoledne pro mámu

Vždy ve čtvrtek od 9.30 do 12.00 
hodin v  MC Dvořákova (besedy a před-
nášky, děti bez omezení věku).

7. 2. Receptář vašich nápadů - maso-
pustní stůl, nápady a ochutnávky vítány.

14. 2. Výživa podle krevních skupin 
- beseda se Z. Holmanovou.

28. 2. Učím se mluvit - beseda s lo-
gopedem Mgr. Jeřábkem.

 
Tvořivá odpoledne 
pro rodiče s dětmi

Vždy ve středu od 15.00 do 17.30 
hodin v MC Sídliště Svobody (děti bez 
omezení věku).

6. 2. Vyrábíme karnevalové masky.
13. 2. Sv. Valentýn - zápichy a přáníčka.
27. 2. Vyrábíme z kolíčků a vařeček.
 

Karneval pro nejmenší

V úterý  26. 2. od 9.30 hodin v Ná-
rodním domě. Na karneval je nutné 
zakoupit  vstupenky na pracovištích 
MC! Předprodej byl již zahájen. 

 
Minikarnevaly 
pro nejmenší

Pro děti do 1,5 roku. Na pracovištích 
MC v době provozu - skupina Broučci.

V MC Dvořákova ve středu 27. února 
a v MC Sídliště Svobody v pátek 29. února.

 
Laktační poradna pro 

těhotné a kojící maminky

Ve středu  6. února ve 14 hodin v MC 
Dvořákova - laktační poradkyně z pro-
stějovské nemocnice poradí, jak nastar-
tovat správně kojení, vyřeší problémy 
s ním spojené a představí pomůcky pro 
podporu  kojení.

Mimi-klub

Vždy ve středu od 13 do 15 hodin 
v MC Dvořákova. Setkávání maminek 
s nechodícími miminky, každý týden 
hopsánky a zpívánky s miminky. Laktač-
ní poradna jednou měsíčně dle rozpisu. 

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.

Nejrůznější výtvarné techniky nabízí 
v těchto dnech výstava prostějovských 
učitelů v Kulturním klubu DUHA. 
Vedle obrazů jsou zde k vidění např. 
fotografi e, keramika, šperky, bižuterie, 
tapiserie a oděvní tvorba - vzpomínka 
na egyptské oděvy. 

„Myšlenka uspořádat tuto výstavu 
zrála na odboru školství a kultury delší 
dobu a jsem velmi rád, že jsem pro 
její uvedení do života našel pochope-
ní u kurátora výstavy Josefa Dolívky 
a ředitelky Kulturního klubu DUHA 
Alice Gregušové. Přiznám se, že od 
uspořádání této výstavy očekávám 
nejen umělecký zážitek, ale i vylepšení 

obrazu učitele, který bývá často v tak-
zvané neučitelské veřejnosti značně po-
křiven,“ uvedl k výstavě prostějovských 
pedagogů vedoucí odboru školství 
a kultury prostějovského městského 
úřadu František Říha. 

Vystavující 

Zdena Davidová - fotografi e
Markéta Dvořáková - kresby 
Marcela Gruberová - keramika
Blanka Hasová - keramika 
Jitka Chmelařová - keramika, drob-

ná plastika 
Miroslava Machýčková - keramika

Radoslava Krahulcová - šperky, 
bižuterie

Miroslav Marcin - obrazy 
Silvie Nakládalová - šperky 
Jana Nesvadbíková - oděvní tvorba 

(reminiscence - egyptské oděvy)
Hana Palacká - tapiserie 
Stanislava Podmolíková - obrazy 
Květoslava Snášelová - kresby, ob-

razy 
Růžena Šádková - kožené obrazy, 

šperky 
Marta Zatloukalová - grafi ka, pas-

tely.
Výstava potrvá do 6. února 2008.    

 (jg)

Patnáct pedagogů vystavuje v DUZE

Egyptskými oděvy se nechala inspirovat Jana Nesvadbíková.  Foto: Y. Pudilová
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Motto:
„Mládí není období života, ale du-

ševní stav.“ (Goethe) 

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych společně s vámi 
otevřela dveře, za které stojí zato vstou-
pit. Dostáváme se spolu do místnosti 
vyplněné informacemi, zajímavostmi, 
vzděláváním, fi lmy, přednáškami, 
přehlídkami, výlety, exkurzemi, tedy 
vším tím, co je obsahově a tematicky 
zaměřené zejména na vás, vaše příbuz-
né, přátele a známé, pro které se dnes 
vedle označení „senioři“ ujímá i nový 
pojem „stříbrná generace“.  Velmi ráda 
se obracím jak na vás, milí představitelé 
stříbrné generace, tak i na všechny 
obyvatele Prostějova a okolí, abych vám 
přinesla ucelený obraz činnosti prostě-
jovské Akademie III. věku.

Vzdělávání od historie 
až po dnešek

Abychom získali základní představu 
o tom, jak vznikaly první vzdělávací 
programy pro seniory, pohlédněme 
zpět do historie. Nalezneme zde zmín-
ky o institucích jako je Československý 
červený kříž a Československá geronto-
logická společnost, které spolu s Uni-
verzitou Palackého v Olomouci pořá-
daly počátkem 80. let minulého století 
na akademické půdě první pilotní seni-
orské vzdělávací programy. Tyto aktivi-
ty stály na samotném počátku vzniku 
známých Univerzit třetího věku (U3V). 
Vedle nich však začal koexistovat i další 
silný proud zabývající se neprofesním 
zájmovým studiem pro seniory mimo 
oblast školství, s pozdějším názvem 
Akademie III. věku (AIIIV), jak uvádí 
A. Petřková a R. Čornaničová. 

Myšlenka osvětových přednášek pro 
seniory, tedy předchůdce dnešních 
AIIIV, vznikla původně v roce 1972 
ve Francii. Od U3V se tato vzdělávací 
sdružení již od počátku odlišovala 
svým obsahem, pojímajícím přístupy 
formou přednášek, diskusí, seminá-
řů apod. Náplněmi akcí se postupně 
stávaly zajímavosti z medicíny, občan-
sko-sociální oblasti, kultury, historie, 
techniky, umění, ekologie a v popředí 
zájmu se umístily i záliby. Těžištěm 

obecně zůstává kulturně-osvětově ori-
entovaná edukace, která má za úkol 
obohatit, kultivovat, rozvíjet, potěšit 
i odreagovat. 

Vzdělávání seniorů je realizováno 
v mnoha formách po celé České repub-
lice v prostředí škol, kulturních zaříze-
ní, knihoven apod., tedy zejména tam, 
kde jsou vhodné prostory, podmínky 
a nadšení lidé. Pojďme nahlédnout 
„pod pokličku“ jedné z těchto institu-
cí, Akademie třetího věku v Prostějově. 
Seznámíme se stručně s jejím progra-
mem i  iniciátory, starajícími se o její 
smysluplný  běh.

Počátky Akademie
III. věku v Prostějově 

aneb Inspirace z Francie 

Počátky AIIIV v Prostějově se da-
tují do roku 1976. O její zrod se tehdy 
zasloužil MUDr. Dohnal, primář 
gerontologického oddělení léčebny 
ve zdravotnickém zařízení na Tetíně. 
MUDr. Dohnal, inspirovaný příkladem 
z Francie, se stal garantem vzdělávacích 
aktivit a společně se skupinou ochot-
ných lidí organizoval první akce. V ná-
plni nově zrozené  Akademie III. věku 
se nejprve objevovaly zdravotnické 
osvětové přednášky pro starší generaci. 

Záměr MUDr. Dohnala byl však na 
tehdejší dobu daleko odvážnější. Ob-

rátil se na Okresní kulturní středisko 
(OKS) v Prostějově  s nabídkou spojit 
síly. OKS tuto nabídku přijalo, což do 
budoucna znamenalo významné obo-
hacení aktivit pro seniory. Zrodila se 
jedna z prvních zajímavých koncepcí, 
zacílená přímo na seniorskou generaci, 
na niž si mnozí z vás jistě vzpomenou. 

Programová náplň od roku 1976 
byla bohatá na zájezdy, kulturní akce, 
hudební večery, kde dokonce hrávala 
i místní posádková hudba. Povědomí 
o Akademii se v Prostějově rozmoh-
lo tak, že akce navštěvovalo až 150 
účastníků a prostory k sezení mnohdy 
velkému zájmu nestačily. Jednou z or-
ganizátorek byla i Věra Hegerová, pro 
níž se staly aktivity spojené se vzdělává-
ním a kulturní náplní seniorského věku 
částí jejího vlastního života. O to více 
jí bylo líto, že AIIIV ukončila v roce 
2000 svoji činnost, což bylo vyvoláno 
zejména změnou podmínek, nutných 
pro fungování podobných institucí. 
Věra Hegerová však tehdy netušila, že 
jde „pouze“ o šestiletý odpočinek a ona 
sama bude za pár let stát u zrodu Aka-
demie „zbrusu nové“.  

  Bc. Jitka Spurná
(Autorka článku je posluchačkou 

magisterského oboru andragogika na 
Filosofi cké fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci.) 

 Příště - Návrat AIIIV na scénu

Akademie třetího věku aneb
Známé téma v novém pojetí


