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Výstava 

JAKÝ DOPAD MÁ NÁŠ ODPAD?
Kdy: do 15. února.
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Kam s odpadem v Prostějově? Co s nebezpečným odpadem? Jakým způsobem 

se recykluje papír, sklo, hliník apod.? Nejen to se dozvíte na výstavě o odpadech, 
kterou můžete navštívit po předchozí osobní nebo telefonické domluvě na tel. 
603 298 039. 

Tvořivá dílna

TEXTILNÍ TECHNIKY - BAMBULKOVÁNÍ
Kdy: pátek 8. února 2008 od 16.00 hodin.
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Výroba a využití bambulek jako oděvních doplňků a doplňků do bytu. Poplatek 

30Kč/osobu. S sebou (není nutné): zbytky vlny nebo bavlněné příze.

Tvořivá dílna

KERAMIKA: VELIKONOČNÍ DEKORACE
Kdy: pondělí 11. února 2008 od 16.00 hodin.
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Keramické velikonoční dekorace a další výrobky dle vlastní fantazie. Poplatek 

50Kč/osoba. Pracovní oblečení s sebou.

Přednáška

JAK SE RECYKLUJÍ ODPADY?
Kdy: úterý 12. února 2008 od 9.00 do 13.00 hodin.
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Přednáška ing. Ivo Kropáčka, bývalého pracovníka Hnutí DUHA, který se v po-

slední době zabývá zlepšením recyklačních služeb. Hlavními tématy přednášky 
jsou předcházení vzniku odpadu, odpady z obalů a jejich recyklace, systém Eko-
kom a projekt šetrné papírování (sdružení Arnika). 

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. 

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:

Domácí zápasy BK Prostějov 
Místo konání: Sportcentrum DDM, Olympijská ulice 4, Prostějov 

Středa 6. 2. ve 20.30 hod. 26. kolo základní části Mattoni NBL BK Prostějov - Geofi n Nový Jičín
Sobota 16. 2. v 17.00 hod. 29. kolo základní části Mattoni NBL BK Prostějov - A Plus OHL ŽS Brno

Zdroj: www.bkprostejov.cz

Středa 6. 2. 2008 HK Jestřábi Prostějov HC Sareza Ostrava 18.00 hodin
Pondělí 11. 2. 2008 HK Jestřábi Prostějov SK Horácká Slavia Třebíč 18.00 hodin

Domácí zápasy HK Jestřábi Prostějov 
Místo konání: HŽP Aréna Prostějov

Čtvrtek 14. 2. 17.00 hodin Prostějov - SK UP Olomouc
Sobota 23. 2. 17.00 hodin Prostějov - TJ Sokol Frýdek Místek

ROZLOSOVÁNÍ ČESKÉHO POHÁRU ŽEN 2007/2008: fi nále  9. 2. 2008.

Domácí zápasy základní části extraligy 
volejbalu žen – VK Prostějov

Místo konání: Sportcentrum DDM, Olympijská ulice 4, Prostějov 

V podzim-
ních měsících 
m i n u l é h o 
roku probíhaly 
v plaveckém 
bazénu měst-
ských lázní pra-
videlné lekce 
cvičení ve vodě 
- aquaaerobicu 

a aqua-fi tnesu. Vzhledem k tomu, že 
si rychle našlo své příznivce, zejména 
mezi ženami, bude probíhat i nadále. 
Připraveno je celkem 18 lekcí, které 
budou odstartovány v pátek 1. února. 
Také zbývajících 17 lekcí proběhne  
vždy v pátek, a to od 17 do 18 hodin. 

Cvičení je vhodné pro zlepšení vytr-
valosti, urychlení rehabilitace po úraze, 
snížení váhy a formování postavy, a to 
i pro ženy s vyšší hmotností. I v letoš-
ním roce jej povedou zkušené lektorky 
- Kateřina Sovová a Marta Hladíková.

A jak takové cvičení ve vodě probíhá? 
Se zapnutým nadlehčovacím pásem se 
vznášíte ve svislé poloze, přičemž nohy 
se nemusí dotýkat dna. Voda nadnáší, 
tlumí veškeré nárazy, současně však 
vytváří přirozený odpor při provádění 
cviků. Mezi pomůcky používané při 
cvičení patří činky, nadlehčovací nudle 
či rukavice. Lektorka předvádí prove-
dení cviků na břehu i  ve vodě. 

Bližší informace o cvičení aquaae-
robicu získáte na telefonních číslech 
605 788 818, 775 155 192 nebo na 
www.klidapohoda.cz. (sov)

Aerobic můžete 
cvičit i ve vodě 

V roce 2008 nastanou standardně dvě 
zatmění Slunce a dvě zatmění Měsíce. 
Nadstandardním faktem je, že tři z nich 
budou z České republiky víceméně pozo-
rovatelná v celém svém průběhu. 

Prstencové zatmění 
Slunce se nám vyhne 

Pouze první zatmění v pořadí - prs-
tencové zatmění Slunce, které nastane 
ve čtvrtek 7. února - se nám zcela vyhne. 
Pomineme-li možnosti námořníků v čás-
ti Tichého a Indického oceánu, bude totiž 
pozorovatelné „jen“ z Antarktidy, Austrá-
lie, Tasmánie a Nového Zélandu. 

Srpnové úplné zatmění 
Slunce a Měsíce 

spatříme jako částečné

V pátek 1. srpna dojde k úplnému 
zatmění Slunce, které u nás dopoledne 
spatříme jako částečné. Nezapomenu-
telnému efektu úplného zatmění Slunce 
si toho dne užijí lidé téměř v celé Asii, 
v Grónsku a v části Kanady.

V sobotu 16. srpna dojde u nás na 
předpůlnoční obloze k částečnému  za-
tmění Měsíce. Tohoto zatmění si užijí 
i obyvatelé Asie, Austrálie, Evropy, Afriky, 
Antarktidy a Jižní Ameriky.

V únoru i nám měsíc 
z oblohy zmizí celý

Ve čtvrtek 21. února to však bude pro 
nás lahůdka. Dojde k úplnému zatmění 

Měsíce a prakticky celý průběh zatmění 
budete moci z území naší vlasti spatřit. 
Bude-li nám ovšem přát počasí a obloha 
bude té noci bezmračná. Kdysi oblíbený 
slogan Poručíme větru dešti můžeme 
sice vyslovit, záleží však na tom, zda nás 

to počasí poslechne. Také si budeme 
muset přivstat. Částečné zatmění totiž  
21. února odstartuje už ve tři čtvrtě na tři 
nad ránem. Fáze úplného zatmění potrvá 
necelých padesát minut, a to mezi čtvrtou 
a pátou hodinou. Částečné zatmění 
Měsíce skončí po šesté hodině ranní. 
To už bude Měsíc nízko nad západním 
obzorem, neboť toho dne defi nitivně za-
padne krátce po sedmé hodině ranní. Ale 
pro žáky základních škol a středoškoláky 
z okresu Prostějov to zajisté žádná zátěž 
nebude, neboť k tomuto zatmění dojde o 
jarních prázdninách. 

Dívat se můžete jen tak, pouhýma oči-
ma, třeba z okna. Efektnější podívanou 
nabídne jakýkoliv domácí dalekohled, 
včetně nejrozšířenějších triedrů. Nej-
působivější pohled na přízračný Měsíc 
v plné fázi zatmění však bude velkými 
hvězdářskými dalekohledy. Prostějovská 
hvězdárna bude toho dne za bezmračné 
oblohy otevřena od 02.30 hodin až do 
chvíle, kdy okolní výsadba a zástavba 
pozorování znemožní.

 RNDr. Jiří Prudký,
 ředitel Lidové hvězdárny Prostějov

Jarní i letní prázdniny nabité zatměními
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