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ZÁBAVNÁ LETNÍ ŠKOLA ASTRONOMIE

Od pondělí 6. do neděle 12. srpna od 20 do 23 hodin proběhne  XIX. ZÁBAV-
NÁ LETNÍ ŠKOLA ASTRONOMIE „RANDE S PERSEIDAMI ANEB STOVKY 
SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“. 

Jde o přátelské, ryze prázdninové setkávání amatérských zájemců o astronomii, spo-
jené s pozorováními dalekohledy i jinými aktivitami. Ti během sedmi letních večerů 
získají  základní znalosti o meteorech, meteoritech, Měsíci a planetách, ale také o letní 
hvězdné obloze. 

Od 20 do 21.30 hodin budou probíhat lekce v přednáškovém sále, od 21.30 do 23 
hodin za bezmračné oblohy pozorovatelská praktika u dalekohledů. Ve dne možnost 
pozorování Slunce. 

Na zábavnou letní školu astronomie se mohou přihlásit všichni zájemci bez ohledu na 
věk, vzdělání apod. Podmínkou pro přihlášení je pouze zaplacení poplatku ve výši 
100 Kč, který zahrnuje i učebnici. Platby se přijímají od 1. července do naplnění kvóty 
účastníků. 

Lektorem bude RNDr. Jiří Prudký. Účastníci školy obdrží certifi káty absolventa. 

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 fi ktivním letem na Měsíc, během 
kterého budou popsány podmínky v kosmické lodi a v jejichž průběhu budou promítnuty 
fi lmy 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.
Změna programu vyhrazena.

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

Telefon 582 344 130, e-mail: prudky@hvezdarnapv.cz.

Antonín FALTÝNEK, Bětuška KOVAŘÍKOVÁ, František HRBATA, 
Jan VAŠULKA, všichni z Prostějova, Marie KRÁSENSKÁ z Prostějo-
va, části Žešov, Anna KRÁLÍKOVÁ, Věra ČUBOŇOVÁ, obě z Prostě-
jova, Marie MACHÁČKOVÁ z Prostějova, části Krasice, Marta SVO-
BODOVÁ z Prostějova, Karel HNÍZDIL z Prostějova, části Žešov.

Ladislav KUKLA z Prostějova, Miroslav GLACNER z Prostějova, čás-
ti Krasice, Josef DUCKÝ, Josef MIKULKA, Josef KUBÁLEK, Věra 
NAVRÁTILOVÁ, Marie VOJÁČKOVÁ, Eduard KREJČÍ, Štefan 
JURÁŠ, Bohumila VYKYDALOVÁ, Olga HONOVÁ, Jaroslava DVO-
ŘÁKOVÁ, Ladislav KRÖNER, Ján VLASKO, Božena OŠLEJŠKOVÁ, 
všichni z Prostějova. 

Vlasta BURGETOVÁ, Oldřich JEDLIČKA, Jan JANČÍK, Milada FAR-
NÁ, Květoslava HRDÁ, Jindřich NAVRÁTIL, Libuše PÁLENÍKOVÁ, 
všichni z Prostějova, Anna ROZKOŠOVÁ z Prostějova, části Krasice, 
Zdeněk ŠUSTER, Jindřich HANÁK, oba z Prostějova.

Marta MOUČKOVÁ, Miroslava VAŇKOVÁ, Aurora VYMAZALOVÁ, 
Božena KRUMPOLCOVÁ, Marie FULÍNOVÁ, Jindřiška VYROUBA-
LOVÁ, Vlasta BALZEROVÁ, Bohumil DIVIŠ, Filoména ZAJÍČKO-
VÁ, všichni z Prostějova.

Justina VONDRÁŠKOVÁ z Prostějova, František CRHONEK z Prostě-
jova, části Domamyslice, Marie ADAMCOVÁ z Prostějova. 

Anežka TICHÁČKOVÁ z Domamyslic, Julie JENDŘEJČÍKOVÁ 
z Prostějova. 

Anna OTAVOVÁ z Prostějova. 

Františka HÁJKOVÁ z Prostějova. 

Marie LALOŠÁKOVÁ z Prostějova. 
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Blahopřejeme
V měsíci červenci oslavili své životní jubileum: 

Dne 28. června 2007 byli v obřadní síni prostějovské 
radnice slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní 
knihy města Prostějova tito noví občánci města Prostějo-
va: 

Alexandra KVÍČALOVÁ, Marek VÍTEK, Lukáš KREJČÍ, 
Viktorie SKALICKÁ, Linda MATUŠČÍKOVÁ, Natálie GRY-
GAROVÁ, Ondřej KVÍČALA, Václav ANTL, Radim LETO-
CHA, Mikuláš ONDRA, Alexandra ŘEHULKOVÁ, Daniel 
LEHNERT, Markéta JANDEROVÁ, Vanessa JELÍNKOVÁ, 
Jonáš HÝŽĎAL, Michal FRANC, Lucie BALÁKOVÁ, Natá-
lie MUSILOVÁ, Petr CHYTIL, Lucie HABÁŇOVÁ, Johana 
DUBRAVOVÁ, Filip GÁBOR. 

Noví občánci města Prostějova 
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Ředitel prostějovské Městské knihov-
ny Miloš Kvapil převzal koncem června 
Cenu českých knihovníků 2007. Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků 
prostřednictvím ní ocenil zejména publi-
kační a vzdělávací činnost prostějovské 
bibliotéky.

„Už dávno nejsme zařízení, které se 
věnuje pouze půjčování knih. Naše čin-
nost je mnohem širší. Pravidelně napří-
klad pořádáme semináře pro knihovníky, 
kteří pracují s handicapovanými čtenáři, 
a organizujeme kurzy práce na PC. Co 
se týče publikační činnosti, vydáváme 
ročenku s názvem Štafeta a v rámci tzv. 
Prostějovské knižnice také tituly místních 
autorů nebo autorů píšících o Prostějovu,“ 
uvedl ředitel knihovny Miloš Kvapil s tím, 
že  udělení Ceny knihovníků mu udělalo 
velkou radost. (jg) 

Cenu českých knihovníků získal ředitel prostějovské knihovny

V pondělí 6. srpna od 11 hodin obnoví 
předprodejní středisko Městského divadla 
v Prostějově prodej abonentních vstupe-
nek na sezónu 2007 – 2008. Desítky před-
platitelů využily možnosti zajistit si místo 
v sále již v posledním červnovém týdnu.

V nabídce jsou tradičně  tři divadelní 
skupiny a  jedno koncertní abonmá. Rezer-
vace míst pro dvanáct stovek současných 
abonentů končí v pátek 24. srpna. „Po 
tomto datu si mohou uvolněná místa kou-
pit noví zájemci,“ sdělila  ředitelka Měst-
ského divadla v Prostějově Alena Spurná 
s tím, že prodej abonmá skončí 7. září.  

Informační letáky s nabídkou  pětadva-
ceti činoherních, baletních, muzikálových, 
operních, operetních a koncertních titulů 
obdrželi předplatitelé poštou již v červ-
nu. Informace o novém předplatném jsou 
k dispozici na plakátovacích plochách, 
vycházejí také v Radničních listech, které 
zdarma dostává do poštovní schránky kaž-
dá prostějovská domácnost. O programové 
skladbě informují rovněž webové stránky 
prostějovského divadla www.divadlo.pro-
stějov.cz.

 Vzhledem k tomu, že Prostějov nemá 
vlastní profesionální divadelní soubor, 
nabídka je jako obvykle sestavena z hostu-
jících souborů. Z pražských scén se v příš-
tí sezóně mohou diváci těšit například 
na Činoherní klub, Divadlo Na zábradlí, 
Dejvické divadlo, Rokoko či Divadelní 
společnost Jana Hrušínského.  „Každo-
ročně do předplatného zařazujeme také 
moravské scény. V následující sezóně 
diváci opět uvidí velmi úspěšné Slovácké 
divadlo Uherské Hradiště, po delší odmlce 
do Prostějova zavítá Městské divadlo Zlín. 
Ve výčtu moravských scén samozřejmě 
nemůže chybět Moravské divadlo Olo-
mouc,“ uvedla ředitelka Spurná. 

K dobré tradici prostějovského před-
platného patří uvádění titulů, které získaly 
nejvyšší ocenění v prestižních divadelních 

soutěžích. „Inscenace Teremin pražské-
ho Dejvického divadla,  kterou uvidí lidé 
ve skupině 5P, získala v Cenách Alfréda 
Radoka titul Divadlo roku 2006,“ infor-
movala ředitelka. V představení režírova-
ném Petrem Zelenkou hrají například Ivan 
Trojan, David Novotný, Martin Myšička 
či Lenka Krobotová. K výčtu hvězd, které 
se v průběhu sezóny  v Prostějově  prostří-
dají, přidala i další jména: Václav Vydra, 
Zlata Adamovská, Svatopluk Skopal, Petr 
Nárožný, Michal Pavlata, Michal Dlouhý, 
Miroslav Táborský, Marek Taclík, Bára 
Hrzánová, Radek Holub a další. 

„S výjimkou koncertního abonmá budou 
mít všechny předplatitelské skupiny první 
představení v říjnu,“ informovala ředitel-
ka Alena Spurná. Koncertní publikum se 

poprvé sejde v pondělí 24. září na koncer-
tu Pavla Šporcla s Moravskou fi lharmonií 
Olomouc. Posluchači po dvouleté pauze 
uslyší také dalšího virtuózního houslistu 
Václava Hudečka, který na společném 
koncertu představí letošního vítěze či 
vítězku proslulých luhačovických houslo-
vých kurzů. 

V sezóně 2007 – 2008  je na programu 
také řada koncertů a představení uvádě-
ných mimo předplatné. Ve čtvrtek 20. září 
hostuje v Prostějově s Lijavcem Divadlo 
Járy Cimrmana, o týden později je na 
programu koncert první dámy českého 
šansonu Hany Hegerové se skupinou Pet-
ra Maláska, děti a jejich doprovod potěší 
setkání se Spejblem a Hurvínkem, které je 
uchystané na sobotu 29. září.    (eze)

Divadelní nabídku na novou sezónu zdobí jména hvězd: 
Vydra, Hrzánová, Trojan, Holub, Nárožný, Skopal a další

„LO STUPENDO“ aneb TENOR NA ROZTRHÁNÍ je bláznivý příběh talento-
vaného, ale nesmělého a opomíjeného človíčka, který čeká na svoji životní 
příležitost.  Foto: archiv

Vstupní halu Nemocnice Prostějov 
oživila od konce června výstava soutěž-
ních prací žáků prostějovských základ-
ních a středních škol.  Jedná se o barevné 
i černobílé reportážní fotografi e  na téma 
„Všechno, co má kola“ a „Čas věcí“.

Jde o vítězné fotografi e z druhého roč-
níku fotosoutěže, jejímž vyhlašovatel 
byla ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov 
a kterou podpořilo město Prostějov.

Výstavu si můžete prohlédnout v prů-
běhu celých letních prázdnin. 

Výstavu vítězných reportážních 
fotografi í na téma „Čas věcí“ 
a „Všechno, co má kola“ si ve 
vstupní hale prostějovské nemocni-
ce můžete prohlédnout až do konce 
sprna.  Foto: archiv nemocnice

Výstava reportážních fotografi í

V prostějovské nemocnici se zastavil čas

Ano, málokdo mohl očekávat, že 
pravidelné vzdělávání seniorů může 
obsahovat něco jiného kromě předná-
šek. A přece - pravidelní návštěvníci 
prostějovské  Akademie III. věku  byli  
v poslední „lekci“ pozváni pod stinný 
zelený strom, a sice na exkurzi do Palír-
ny U zeleného stromu – druhé největší 
české továrny na lihoviny. 

Stálí návštěvníci zhlédli videoprojek-
ci o historii a současnosti  fi rmy a pak 
se obě skupiny posluchačů vypravily na 
prohlídku továrny, hlubokých sklepe-
ní, historické expozice a výrobní linky. 
Bez zajímavosti přitom jistě není, že 

tato tematika zaujala nejen muže, ale 
i ženy…

Exkurze ukončila první – zkušební běh 
tohoto vzdělávání seniorů.  A je velmi pří-
jemné napsat, že tento pokus se osvědčil 
- sál Duhy byl při každé z přednášek napl-
něn téměř bezezbytku. 

Po prázdninách tedy pochopitelně Aka-
demie III. věku začne znovu. Přinese celou 
řadu zajímavých přednášek. A již nyní se 
posluchači mohou těšit na jedno velké 
překvapení, které po prázdninách bude 
s naší akademií souviset….

Ivan Čech, 
spoluorganizátor Akademie III. věku

Patří exkurze k Akademii III. věku?

Lekce ve stínu zeleného stromu 

Ota Janeček – obrazy 

Muzeum Prostějovska v Prostějově 
vás zve na výstavu obrazů Oty Janečka. 
Prohlédnout si je můžete až do 2. září ve 
výstavních prostorách muzea na náměstí 
T. G. Masaryka 2, a to denně mimo pon-
dělí od  9.30 do 12 a od 13 do 17 hodin. 

Restaurované předměty 

Restaurované předměty ze sbírek 
Muzea Prostějovska je název výstavy, 
která je k vidění ve výstavních prosto-
rách muzea na náměstí T. G. Masaryka 2 
do 9. září. Prohlédnout si ji můžete denně 
mimo pondělí od 9.30 do 12 a od 13 do 
17 hodin.

Výstavy v muzeu


