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ce, finanční odbor) . 

Pudilová,

astronomická pozorování 
pozorování slunce
se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek od 15 do 16 hodin. 
večerní a noční pozorování hvězdné oblohy dalekohledy 
se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek od 21.30 do 23 hodin. 
nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut 

před koncem otevírací doby. 
Vstupné: 5 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a děti: 10 Kč.

PADAJÍCÍ HVĚZDY – povídání pro děti  
od pondělí 13. do čtvrtka 16. srpna od 14 do 15 hodin povídání pro děti o meteo-

rech PADAJÍCÍ HVĚZDY. Padají opravdu hvězdy? Za jasného počasí pozorování Slun-
ce. 

Vstupné: 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a děti: 10 Kč.

LETÍME NA MĚSÍC – prázdninová školička pro děti 
od pondělí 13. do pátku 17. srpna od 10 do 11.30 hodin  Iv. školička pro mladší 

děti „leTíMe na MěSíC!“ Cyklus pěti na sebe navazujících lekcí, během nichž 
budou vysvětleny fáze Měsíce a podmínky na Měsíci. Budou připomenuty lety na Měsíc 
a touha lidí se na něj vrátit. Závěrečné dvě lekce budou fiktivním letem na Měsíc, během 
kterého budou popsány podmínky v kosmické lodi a v jejichž průběhu budou promítnuty 
filmy o pobytu kosmonautů na Měsíci. 

Přihlášky se přijímají již nyní. Školné 50 Kč se hradí nejpozději při první návštěvě 
školičky.

VÝSTAVY
hvězdnÝ veSMír, SlunCe – hvězda žIvoTa a SMrTI
Výstavy jsou přístupné na začátku  astronomických pozorování (v  tom případě jsou 

jejich součástí) a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné 5 Kč.

Lidová hvězdárna v Prostějově, p. o.
Kolářovy sady 3348, 796 01 Prostějov

Telefon 582 344 130, e-mail: prudky@hvezdarnapv.cz.
Místostarosta Miroslav Pišťák podepsal 

s ředitelem Moravské gobelínové manu-
faktury Janem Strýčkem smlouvu o zhoto-
vení originálního gobelínu pro město.

„Dílo bude vycházet z jednoho z obra-
zů Jana Preislera. Tento počin realizujeme 
mimo jiné v souvislosti se stým výročím 
dokončení stavby secesního Národního 
domu,“ uvedl místostarosta Pišťák s tím, 
že Moravská gobelínová manufaktura pro-
stějovské veřejnosti představí nejen tento 
gobelín, ale i řadu dalších svých prací 
v rámci rozsáhlé výstavy v Muzeu Prostě-
jovska v závěru letošního roku. 

Dílo přijde na zhruba půl milionu 
korun. „Zcela určitě najdeme reprezenta-
tivní místo, kde gobelín vystavíme. Před-
pokládáme, že to budou prostory radnice,“ 
uzavřel místostarosta Pišťák. (jg)  
 

   
Smlouvu o zhotovení originálního 
gobelínu pro město Prostějov pode-
psal s ředitelem Moravské gobelínové 
manufaktury Janem Strýčkem mís-
tostarosta Miroslav Pišťák.  Foto: J. Gáborová 

Předlohou pro originální gobelín 
pro město bude obraz Jana Preislera

SPORTCENTRUM DDM
odloučené pracoviště vápenice 9

nabízí na školní rok 2007/2008

NOVÉ ZÁJMOVÉ ÚTVARY

angličtina hrou
pro děti 6 – 8 roků

300 Kč na rok
rekreační sporty

stolní tenis 
softtenis

badminton
8 – 18 roků

300 Kč na rok
Malý letecký modelář

pro kluky i holky 8 – 10 roků
600 Kč na rok

Informace: Mgr. Marta kmoníčková
Tel: 582 345 503, mob: 605 239 789,

e-mail: korela.klub@email.cz

dne 26. července 2007 byli v obřadní síni prostějovské rad-
nice slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy 
města prostějova tito noví občánci města prostějova: 

Zuzana VYSLOUŽILOVÁ, Ondřej PLACHÝ, Jakub ŠOMEK, 
Vendula VOLKOVÁ, Kateřina ŠŤASTNÁ, Daniel ŽVÁČEK, 
Matěj KVAPIL, Veronika KUDLÁČKOVÁ, David MÜLLER, 
Daniel GAJDOŠ, Karel HORVÁTH, Šimon PÁLENÍK, Karolína 
HÁJKOVÁ, Jan ROZEHNAL, Jan ŠEVČÍK, Matyáš HRÁDEL, 
Michaela ĎURAŠKOVÁ, Denis VORÁČ, Dominik ŠAŇA, 
Patrik KOHN, Ondřej DOLEŽAL, Dominik PULLMANN, Jaro-
mír BENEK, Lucie ČERMÁKOVÁ, Sebastian BRODA, Isabel 
BUKVOVÁ, Eliška ZATLOUKALOVÁ, Martin ČÁSLAVSKÝ, 
Eva PEKÁČKOVÁ, Jakub KOUKAL, Matyáš VLKOVSKÝ. 

Noví občánci města Prostějova 

Sportcentrum DDM
odloučené pracoviště vápenice 9, prostějov pořádá

Modelářské prázdniny

Termín:  27. 8. - 1. 9. - každý den od 9 do 15 hodin
Místo:   Sportcentrum DDM, Vápenice 9, Prostějov
Cena:   50 Kč na osobu a den
Cena zahrnuje:   modelářský materiál, dopravu na letiště a zpět, 
   věcné ceny do soutěží

hlavní cena: vyhlídkový let
program:  * modelářská činnost - stavba modelů, létání s modely
   * soutěže, hry
   * zábava a noví kamarádi
   * vhodné i pro úplné začátečníky
důležité:  cena nezahrnuje stravu!
   Stravu lze pro účastníky zajistit na vlastní náklady.
Informace:  Mgr. Marta Kmoníčková
   mobil: 605 239 789, telefon: 582 345 503
   e-mail: korela.klub@email.cz


