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Při pohádce O smutném tygrovi, kterou 
v Prostějově v rámci prostějovských hodů 
odehráli  na zahradě Národního domu 
pražští loutkoherci Milan Forman a Simo-
na Cmíralová, si zahrálo i dětské publi-
kum. Kurážné děti vodily dřevěné loutky, 
aby však na ně dosáhly, musel je Milan 
Forman vyzvednout nebo „vzít na koně“. 

Národní dům, vystavěný v letech 1906 – 
1907 podle návrhů Jana Kotěry,  navštívi-
ly o hodech stovky lidí. V divadelním sále 
se v sobotu odpoledne a neděli odpoledne 
promítal nový dokument studia Video Theo 
Stoletý Národní dům1907 – 2007. Divadlo 
Hanácké obce připomnělo historii prostě-
jovského ochotnictva veselým pásmem 
Proč bychom se  netěšili. Obdiv budila 
také květinová výzdoba, kterou v různých 
zákoutích divadelního traktu naaranžovala 
Anna Beranová z Bouzova. Návštěvníci si 
nenechali ujít ani nově rekonstruovanou 
restauraci s replikaci osvětlovacích těles. 
 (eze), foto: Eva Zelená

Děti se proměnily v loutkoherce

4. října - 50. výročí startu první umělé družice Země sputniku 1

ASTRONOMICKÝ TÝDEN 1. – 7. ŘÍJNA 
4 V jeho průběhu je hvězdárna otevřena od pondělí do pátku vždy od 9.00 do 16.00 

hodin, kdy jsou mimo jiné nabízeny pohádky pro děti.
4 V sobotu v 15.30 hodin pohádka. 
4 Každé odpoledne v 15.00 hodin pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro konání 

pozorování je bezmračná obloha.
4 S výjimkou 4. 10. (večerní přednáška a vernisáž výstavy) každý večer od 20.30 do 

21.30 hodin pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Nutnou podmínkou pro konání 
pozorování je bezmračná obloha.
4 V neděli ve 14.00 hodin soutěž pro děti. 

VÝSTAVA KOSMONAUTIKA SLAVÍ PADESÁT ANEB KROKY DO VESMÍRU
PŘEDNÁŠKA BITVA O VESMÍR ANEB KOSMICKÉ ZÁVODY 
Ve čtvrtek 4. října se v 18.00 hodin uskuteční vernisáž výstavy „KOSMONAUTI-

KA SLAVÍ PADESÁT ANEB KROKY DO VESMÍRU“ spojená s přednáškou „BITVA 
O VESMÍR ANEB KOSMICKÉ ZÁVODY“. Přednáška přiblíží uvažování tehdejších 
soupeřů, jejich plány, důvody vedoucí k projektům a tvrdou realitu. 

Přednáší: ing. Tomáš Přibyl, Brno. Vstupné 10 Kč. 

SEMINÁŘ PRO UČITELE 
Ve středu 10. října ve 14.00 hodin proběhne XXXIX. SEMINÁř PRO UčITELE 

zaměřený tentokráte jednak na představení nového katalogu školních pořadů prostějov-
ské hvězdárny snažícího se přispět do Rámcového vzdělávacího programu v základních 
a středních školách a dále k 50. výročí praktické éry kosmonautiky. 

Lektor: RNDr. Jiří Prudký. Vstup volný.

astronomická poZorování 

POZOROVÁNÍ SLUNCE 
se konají každé pondělí a čtvrtek i o celém ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 15.00 do 
16.00 hodin. 

V úterý 23. října  ve 21.15 hodin přechází Slunce ze znamení Vah do znamení Štíra. 
V neděli 28. října se o třetí hodině středoevropského letního času posunou hodiny 

na druhou hodinu středoevropského času.

NOČNÍ POZOROVÁNÍ hVěZDNÉ OBLOhY DALEKOhLEDY 
se s výjimkou  4. 10. (večerní přednáška a vernisáž výstavy) konají každé pracovní 
pondělí a čtvrtek od 20.30 do 21.30 hodin. Měsíc je ve středu 3. 10. v poslední čtvrti, ve 
čtvrtek 11. 10. v novu, v pátek 19. 10. v první čtvrti a v pátek 26. 10. v úplňku. 

Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut 
před koncem otevírací doby.

XXXvi. ročník kluBu Gemini 

Zahájení školního roku 2007/8 se uskuteční ve čtvrtek 11. 10. 2007 v 16.30 hodin 
v přednáškovém sále hvězdárny. 

Xvi. ročník  kluBu HvěZdárníček 

Obsahem říjnových setkání bude seznámení se sluneční soustavou. 

poHádka Hrdina perseus 

Od 1. do 5. 10. v 10.00 a ve 13.30 hodin, každou říjnovou středu  v 15.30 hodin 
a v sobotu 6. 10. od 15.30 hodin POHÁDKA HRDINA PERSEUS. Perseus plní úkol 
uloženým králem, musí přinést hlavu gorgony Medúzy. Za pomocí vzácných darů, kou-
zelných střevíců a mošny úkol splní. Při zpáteční cestě zachrání i svou budoucí ženu, 
krásnou Andromedu. Děti se prostřednictvím pohádky seznámí s podzimními souhvěz-
dími, bude připomenut první podzimní den a podzimní rovnodennost. 

Vstupné 5 Kč. Rodinné vstupné pro dvě děti a dvě dospělé osoby 10 Kč.

nedělní dětská soutěž

V sobotu 6. 10.  ve 14.00 hodin NEDĚLNÍ DĚTSKÁ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 
2007/8 „hVěZDNÉ NEBE CELÝ ROK - KRÁLOVNA A TI DRUZÍ“. Soutěži  bude 
předcházet povídání o souhvězdích Kasiopeji, Cefea a Draka a ukázky  hvězdných glo-
busů i map hvězdné oblohy. Ten, kdo nejlépe odpoví na deset soutěžních otázek, obdrží 
odměnu. Všechny děti nakonec zhlédnou pěkné pohádky. 

Vstupné 5 Kč. Rodinné vstupné pro dvě děti a dvě dospělé osoby 10 Kč.
  

výstavY 

Z DěJIN PROSTěJOVSKÉ ASTRONOMIE
KOSMONAUTIKA SLAVÍ PADESÁT ANEB KROKY DO VESMÍRU
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.

Dne 12. července 2007 byli v obřadní síni radnice 
slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy 
města Prostějova tito noví občánci města Prostějova: 

Pavla MIKOVÁ, Tadeáš POLÁK, Martin VYMĚTAL, 
Adam DADÁK, Nela KRÁLOVÁ, Samuel KUTMON, 
Monika IRÁNKOVÁ, Adéla GOTTWALDOVÁ, Nicol 
Veronika MELZEROVÁ, Lenka STANÍKOVÁ, Eva 
NAVRÁTILOVÁ, Ema VEJMOLOVÁ, Jaroslav ŠIKULA, 
Matyáš Jan MACHALA, Veronika BÚDOVÁ, Nela EDE-
ROVÁ, Daniela NAGYOVÁ, Barbora PISCHOVÁ, Libor 
PEKARčÍK, Terezie PIŇOSOVÁ, Valérie ALÁNOVÁ, 
Dominika KRAJÍčKOVÁ, Adriana ŠMÍDOVÁ, Michaela 

KADLECOVÁ, Linda MOTALOVÁ, Jáchym PARÁK, Václav PARÁK. 

Dne 6. září 2007 byli v obřadní síni radnice slavnostně uvítáni do života 
a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občánci města Prostě-
jova: 

Kristýna KLÍMOVÁ, Zuzana KLÍMOVÁ, Adriana ŠVECOVÁ, Jana BĚLOHUBÁ, 
Adéla VLKOVSKÁ, Patrik FRÖMEL, Michaela ŠUŤJAKOVÁ, Barbora TRUNEč-
KOVÁ, Jakub JERGL, Klára LUŽNÁ, Jolana JANEčKOVÁ, David VALENTA, 
Melisa CHLUPÁŇOVÁ, Alice JIřÍčKOVÁ, Tomáš JURÍK, Michael NAZAD, 
Marie HOFMANOVÁ, Patrik KAMENÍK, Viktorie BALOGOVÁ, Pavel CÍREK, 
Matyáš JANOŠÍK, Adam čECH, Filip DOSTÁL, Amálie DUROŇOVÁ, Agáta 
ZAPLETALOVÁ, Samuel Jason HUTYRA, Jakub POLCR, Karolína POLCROVÁ, 
Denisa BARIENčÍKOVÁ, Antonín HOŠEK. 

Noví občánci města Prostějova 

Sestry Havelkovy v chambre séparée 
jsou prvním poprázdninovým pořadem, 
který Městské divadlo v Prostějově 
pořádá ke 100. výročí otevření Národ-
ního domu. Recitál se uskuteční  v pátek  
5. října v 19 hodin v nově rekonstruované 
restauraci, jež byla obnovena v původním 
duchu. „Jsem přesvědčená, že nablýskaná 
restaurace  s replikami původních seces-
ních lustrů a nábytku  a Sestry Havelkovy 
ve svých róbách  vytvoří neodolatelnou 
kombinaci a v pocitech vrátí publikum 
o desítky let nazpět,“ uvedla ředitelka 
Městského divadla v Prostějově Alena 
Spurná. 

Další akcí zasvěcenou oslavám stoleté-
ho Národního domu je hudebně literární 

pořad ze sonetů Williama Shakespeara 
Obnov svou sílu, lásko..., který je v před-
náškovém sále na programu v pondělí 15. 
října od 19 hodin. „Jména realizátorů toho-
to programu jsou nepochybně sama o sobě 
pozvánkou a  zárukou kvality,“ konstato-
vala ředitelka. Sonety o lásce přeložené 
Martinem Hilským přednesou Taťjana 
Medvecká s Ondřejem Kepkou, o hudební 
doprovod se postará harfenistka světového 
věhlasu Kateřina Englichová, zpívat bude 
Karolína Bubleová – Berková. 

V rámci oslav 100. výročí Národního 
domu již Městské divadlo ve spolupráci 
s Olomouckým krajem, městem Prostějov, 
společnostmi TK plus a OP Profashion 
uvedlo dvaadvacet  akcí, které návštěv-

níkům představily Národní dům jako 
působivý multifunkční celek. Dějištěm 
jednotlivých pořadů totiž nebyl jen hlav-
ní divadelní sál, ale také komorní prostor 
na jevišti za oponou, přednáškový sál se 
salonky, zahrada Národního domu, terasa, 
kavárna či restaurace.

Celoroční kalendář oslav zahrnuje na tři 
desítky koncertů, divadelních představení, 
výstav a dalších akcí. Oslavy odstartova-
ly 1. prosince 2006 koncertem Lucie Bílé 
s chlapeckým sborem Boni pueri a vyvr-
cholí letos 30. listopadu galakoncertem 
ke křtu výpravné publikace o Národním 
domě a 1. prosince koncertem pěvkyně 
Evy Urbanové s Moravskou filharmonií 
Olomouc.   (eze)

Oslavy stoletého Národního domu v říjnu pokračují

přítel(-kyně) 
městské knihovny 

v prostějově 

V průběhu týdne 
knihoven bude opět udě-
len čestný titul „Přítel 
(-kyně) Městské knihov-
ny v Prostějově“.

seminář veřejné knihovnické 
a informační služby  

pro handicapované uživatele 

Celostátní seminář určený především 
pracovníkům veřejných knihoven proběh-
ne v Městské knihovně v Prostějově v úte-
rý 25. září.

den otevřených dveří 

V pondělí 1. října v 16.00 hodin si 
mohou návštěvníci prohlédnout všech-
na oddělení Městské knihovny v Pros-
tějově i prostory veřejnosti běžně nepří-
stupné.

Burza vyřazených knih 

V úterý 2. a 9. října od 12.00 do 16.00 
hod. se v prostorách dětského odděle-
ní (v Domě dětí a mládeže, Vápenice 9) 
uskuteční prodej vyřazených knih. Za 
výhodné ceny bude možné si zakoupit 
starší dětské knihy.

den otevřených dveří  
pro dobrovolné knihovníky 

V úterý 2. října - určeno pro dobrovolné kni-
hovníky obecních knihoven na Prostějovsku.

internetové stránky  
městské knihovny v prostějově 

Ve středu 3. října v 16.30 hod. se mohou 
zájemci z řad našich čtenářů seznámit 
s nabídkou www stránek naší knihovny, 
naučit se vyhledávat knihy v elektronic-
kém katalogu, prodlužovat výpůjčky knih 
přes internet apod.

promítání filmu Účastníci zájezdu  

Speciální zvuková verze filmu určená 

pro těžce zrakově postižené a nevidomé 
čtenáře naší knihovny - koná se v úterý 16. 
října ve 14.00 hod. v prostorách studovny.

Z historie soukromého  
zemědělství na prostějovsku 

Beseda s regionálním autorem, rodá-
kem z Vřesovic Janem Přidalem, proběh-
ne ve středu 17. října v 17. hod. v čítár-
ně v přízemí knihovny. Srdečně zveme 
všechny, kteří se zajímají o historii naše-
ho regionu.

sovičkiáda 2007 

Slavnostní vyhodnocení každoroční lite-
rární soutěže pro děti proběhne ve čtvrtek 
18. října v dětském oddělení knihovny.

Burza vyřazených knih 

V úterý 23. a 30. října od 12.00 do 16.00 
hod. proběhne v prostorách čítárny pro-
dej vyřazených knih. Za výhodné ceny si 
budou moci zájemci nakoupit starší belet-
rii i naučnou literaturu pro dospělé.

V týdnu od 1. do 7. října proběhne ve veřejných knihovnách 
již 11. ročník Týdne knihoven

V Městské knihovně v Prostějově jsou pro vás v měsíci říjnu připraveny tyto akce: 

Městská knihov-
na v Prostějově 
připravila v rámci 
„Týdne knihoven“  
pro své čtenáře 
i veřejnost burzu 
vyřazených dět-
ských knih. Prodej 

se uskuteční v úterý 2. a 9. října vždy  
od 12.00 do 16.00 hodin v  prostorách 

dětského oddělení knihovny, Vápeni-
ce 9.

Zájemci si za výhodné ceny budou moci 
nakoupit beletrii i naučnou literaturu.

ceny vyřazených knih 

Brožovaná kniha1 ks  3 Kč
Vázaná kniha1 ks  5 Kč         

Burza vyřazených dětských knih

Z osmaosmdesáti souhvězdí je dvanáct 
mezi veřejností velmi oblíbených. říká se 
jim zvířetníková a jsou to ta souhvězdí, do 
kterých se v průběhu roku promítá poled-
ní poloha Slunce. Slunce se, nám pozem-
šťanům, ve skutečnosti promítá do třinácti 
souhvězdí. Méně se totiž ví, že Slunce při 
svém „putování“ mezi Střelcem a Štírem 
načas vstoupí  i do souhvězdí Hadonoše.  
Hadonoš se však ke zvířetníkovým sou-
hvězdím nepočítá. 

Ze zmíněných dvanácti zvířetníkových 
souhvězdí pak sedm nese skutečně pojme-
nování po zvířatech. Patří mezi ně Beran, 
Býk, Rak, Lev, Štír, Kozoroh a Ryby. Právě 
tyto tvory budou mít za úkol najít v nedě-
li 23. září v olomoucké ZOO na Svatém 
Kopečku děti, které se budou chtít zapo-
jit do soutěže NAJDI ZVÍřE, POZNEJ 
SOUHVĚZDÍ pořádané prostějovskou 

hvězdárnou. Až příslušného tvora v ZOO 
naleznou, budou tam mít také připravený 
obrázek stejnojmenného souhvězdí. Ten 
překreslí do hrací karty a budou-li mít štěstí 
a budou vylosovány, tak si mimo hrací karty 
s obrázky souhvězdí odnesou i nějakou další 

pozornost. Zbývá dodat čas určený v neděli 
pro soutěž: 13.00 – 16.00 hodin. Losování 
vítězů proběhne u vchodu do ZOO ve 14.00, 
15.00  a 16.00 hodin. Vstupné do ZOO 
obvyklé.   RNDr. Jiří Prudký, 

 ředitel prostějovské hvězdárny

Hvězdárna pořádá soutěž pro děti o ceny v olomoucké ZOO 
Stačí najít berana, býka, raka, lva, štíra, kozoroha a ryby

Nové obrazy 
v kavárně Galerie 

Posezení u kávy či 
čaje v kavárně Gale-
rie Národního domu 
Prostějov vám zpří-
jemní nová výstava. 
Tentokrát jde o obrazy 
Květoslavy Snášelové 

z cyklu Národnímu domu, která byla slav-
nostně zahájena 12. září. 


