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SPORTCENTRUM – DDM, Olympijská 4, 
796 01 Prostějov, pořádá:

Tábor pro děti a rodiny s dětmi 
RELAXAČNÍ TÁBOR U MOŘE - ŘECKO.

Místo pobytu:  Chalkidiki - Neos Marmaras.
Termín:       13. 6. - 22. 6. 2008.
Ubytování:  penzion - hotel rodinného typu.
Strava:         rozšířená polopenze (česká kuchyně).
Doprava:     autobusem.
Cena:           6 500 Kč/osoba.
Cena zahrnuje:   7x ubytování ve studiu pro 2 až 3 osoby, rozšířenou polopenzi, 

dopravu autobusem, služby delegáta.
Pedagogický dozor a program pro děti je zajištěn.
Přihlášky a informace: Mgr. Tereza Zajíčková, tel. 582 332 297, 582 330 883, e-mail: 

tzajickova@sportcentrumddm.cz.

Letní stanový tábor pro děti od 8 do 16 let  
KLADKY - BĚLÁ.

Termín:        26. 7. - 9. 8. 2008.
Ubytování:   stany.
Doprava:      vlakem.
Strava:          celodenní.
Cena:            300 Kč/osoba.
Bohatý program - hry a výlety v romantické krajině lesů.
Přihlášky a informace: Mgr. Tereza Zajíčková, tel. 582 332 297, 582 330 883, e-mail: 

tzajickova@sportcentrumddm.cz, J. Janeček, tel. 724 966 376.

Fénixův řád zve do krásných lesů Orlických hor.
Chcete se vyškolit v Brumbálově armádě, vyzrát nad bradavickou vrchní

vyšetřovatelkou Umbridgeovou a bojovat se smrtijedy na ministerstvu kouzel? 
Je vám 7 až 12 let? Pak právě na vás čeká 6 dnů a 5 nocí 

prázdninové školy čar a kouzel, 
plné zážitků, her, překvapení a prima kamarádů

LÉTO V BRADAVICÍCH.
I. turnus:  6. - 11. července 2008.
II. turnus:  13. - 18. července 2008.
Ubytování: čtyř a šestilůžkové komnaty v ubytovně U Bohouše v Dolní Moravě 

u Králíků.
Stravu připravují skřítkové 5x denně v penzionu U Marcelky.
Doprava: Bradavickým expressem. 
Těší se na vás bradavičtí učitelé a zdravotnice.
Cena: 2 300 Kč.
Zálohu na pobyt 1 300 Kč nutno uhradit do konce dubna 2008.
Bližší informace: Sportcentrum - DDM, Vápenice 9, Prostějov, tel.: 582 344 125, 

Bc.M. Koudelková.

Tábory pro děti a rodiny s dětmi

Město Prostějov vyhlašuje druhý roč-
ník soutěže O nejoriginálnější maturitní 
tablo, do které se mohou zapojit všechny 
střední školy se sídlem v Prostějově.

„Maturitní tabla, která každoročně 
zhruba od dubna zaplaví výlohy ve měs-
tě, jsou často velmi pěkná a netradiční. 
Navíc loni se soutěž o nejoriginálnější 
tablo setkala u studentů s ohlasem, pro-
to jsme se rozhodli, že v oceňování těch 
nejzdařilejších budeme pokračovat,“ 
připomněl smysl soutěže místostarosta 
Pavel Drmola. „Zájemci se mohou při-
hlásit e-mailem v naší informační službě 
informace@prostejov.eu. Tři nejlépe 
hodnocení účastníci dostanou peněž-
ní poukázky v hodnotě 1 500, 1 000  
a 500 Kč, které jim přijdou vhod třeba 
na pomaturitním večírku,“ dodala radní 
a předsedkyně kulturní komise Alena 
Rašková.

Podmínky soutěže 

Do soutěže se může přihlásit pouze 
škola, resp. maturitní třída školy se síd-
lem v Prostějově.

E-mailová adresa pro přihlášky: in-
formace@prostejov.eu.

Termín pro přihlášení: do 2. 5. 2008.
Pro platné přihlášení je třeba uvést: 

název školy, třídu, umístění tabla (ná-
městí, ulice, číslo domu, popř. název 
obchodu - výlohy), kontaktní osobu 
(e-mail, telefon).

Zástupci tříd s  vítěznými tably 
budou kontaktováni a své ceny si pře-
vezmou v kanceláři starosty v týdnu od 
12. do 16. května 2008.   (jg) 

Druhý ročník soutěže 
O nejoriginálnější maturitní tablo

- největší přehlídku činností sdružení dětí 
a mládeže a středisek volného času, 

která v Prostějově proběhne 22. - 24. května

Název organizace:...........................................................................................................

Jméno kontaktní osoby:.................................................................................................

Adresa:.............................................................................................................................

Telefon kontaktní osoby i mobil:.................................................................................

E-mail na kontaktní osobu:.........................................................................................

Máte zájem se prezentovat formou: 
A) pódiového vystoupení
- tanečního
- hudebního
- jiného.
B) prezentace na travnaté ploše formou
- stánku
- soutěže
- informačních panelů.

Prosíme o stručný popis:

Slogan, heslo vystihující vaši činnost - pro umístění na plakát:

Uveďte závazně den, kdy se zúčastníte:
čtvrtek 22. 5.  9. - 18 hodin velodrom Prostějov
pátek     23. 5. 9 - 18 hodin velodrom Prostějov
sobota   24. 5. 10 - 15 hodin sportovní den v Kolářových sadech
                                    (soutěže, závody, hry pro širokou veřejnost)

Bambiriádní motto zní „Máš právo mít kamarády, tak nestůj a přidej se.“ Po-
jměte je ku prospěchu sdružení dětí a mládeže, nikoli ve smyslu boje za práva dětí 
(ať veřejnost nemá falešný dojem, že jsme sdružení zaměření výlučně humanitár-
ního či sociálního), jinak je motto záležitostí vaší fantazie. 

Informace můžete sdělit písemně nebo e-mailem na adresu:
 SPORTCENTRUM - dům dětí a mládeže, Olympijská 4, 796 01 Prostějov.
Koordinátor Bambiriády 2008:  Mgr. T. Zajíčková, e-mail: tzajickova@sportcent-

rumddm.cz, tel. kancelář: +420 582 332 297, mobil: +420 603 259 842.
Přihlášku zašlete, prosím, do 10. 4. 2008 na výše uvedenou adresu.
Kontaktní osoba: Mgr.Tereza. Zajíčková, 582 332 297, Jan Zatloukal, 
582 332 296. Těšíme se na vaše odpovědi.

Přihláška na Bambiriádu 2008  

Zatímco některá tabla jsou víceméně tradiční, při tvorbě jiných matu-
ranti uplatní svůj smysl pro recesi, nadsázku a humor.  Foto: archiv

Přijímačky na střední školy se blíží
Dne 21. dubna 2008 proběhne první kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Protože stále platí omezení podávat na 

střední školy pouze jednu přihlášku, vypíší některé střední školy i kolo druhé. Bude mezi nimi například Střední průmys-
lová škola oděvní Prostějov v ulici Vápenice. „Na základě zkušeností z minulých let předpokládáme, že druhé kolo přijíma-
cích zkoušek budeme organizovat. Uskuteční se 28. dubna 2008,“ informoval ředitel SPŠO Jiří Snášel.  

Druhé kolo přijímacích zkoušek vypíše i Střední odborná škola podnikání a obchodu na Husově náměstí, a to pro 4leté 
studijní obory s maturitou: management obchodu a služeb - ekonomické zaměření na podnikání a legislativu v EU a ma-
nagement obchodu a služeb - ekonomické zaměření na služby a cestovní ruch. „Druhé kolo přijímacích zkoušek proběhne 
v naší škole 5. května od 8.00 hodin,“ upřesnil ředitel školy Václav Křupka.   (jg, pud) 

V únoru letošního roku se uskuteč-
nilo okresní kolo olympiády německé-
ho jazyka. 

„Studenti prostějovských středních 
škol a gymnázií 
soutěžili v konver-
začních tématech, 
řešili úkoly podle 
zadaných obráz-
ků a poslouchali 
text namluvený 
rodilým mluvčím. 
Jsme velmi rádi, že 

zvítězil student našeho gymnázia Adolf 
Dolák, který postupuje do krajského 
kola v Olomouci,“ říká profesorka 
němčiny z Gymnázia Jiřího Wolkera 
Marie Petrželová.

„Máme tu i dalšího velmi nadaného 
němčináře Michala Drozda z oktávy, 
který stihnul ještě před maturitou 
složit státní zkoušku z němčiny na 
Jazykové škole v Brně, čímž potvrdil 
své vynikající znalosti tohoto jazyka. 
Mimochodem, právě Michal Drozd byl 
jedním z oceněných studentů v anketě 
Talent Olomouckého kraje a v závěru 

loňského roku se společně s ostatními 
talentovanými středoškoláky dočkal 
také přijetí u starosty města Prostějova. 
Snažíme se udělat vše pro to, aby naše 
škola zajišťovala kvalitní vzdělání ve 

všech oborech - ve výuce jazykové, ve 
společensko-vědních oborech, v široké 
oblasti přírodních věd a samozřejmě 
i v oblasti sportu,“ doplnil zástupce 
GJW Michal Müller.  (jg)

Němčináři z Gymnázia Jiřího Wolkera bodují

Nadaní němčináři (zleva) Adolf Dolák a Michal Drozd z Gymnázia Jiří-
ho Wolkera.   Foto: archiv GJW 

V rámci nového školního vzdělá-
vacího programu, který v družině 
při ZŠ Jana Železného pojali podle 
řeckého slova KALOKAGATHIA - 
krásný tělem i duší, zde každý měsíc 
pořádají jednu velkou celodruži-
novou akci. Koncem února to byl 
velký karneval, jehož účastníci do 
posledního místečka zaplnili školní 
tělocvičnu. 

„Požádala jsem rodiče o spoluprá-
ci a byla jsem mile překvapena tím, 
kolik se nám sešlo dárků a dárečků 
do tomboly a soutěží, které karneval 
udělají ještě veselejší a přitažlivější 
a děti vždy potěší,“ prozradila vedou-
cí školní družiny Michaela Rullová. 
„Všem dárcům bych tímto chtěla moc 
poděkovat,“ dodala Rullová, která se 
už těší na spolupráci při dalších ak-
cích. Děti se mohou těšit například 
na diskotéku, atletickou všestrannost, 
malování na chodníků apod.  
  Text a foto: Y. Pudilová

Co má společného kalokagathia s karnevalem 


