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ce, finanční odbor) . 

Osmisměrka
Do 28. února 2007 mohou obyvatelé Prostějova navrhovat osobnosti nebo kolektivy 

na udělení Cen města Prostějova. Oceněny budou osobnosti, které v jakékoliv oblasti 
činnosti výrayně napomohly ke .../viz tajenka/. 

Použité výrazy:
ANODA, APROBACE, BALADA, BANKOMAT, BIDLO, BOLEST, BRANKÁŘ, 

DOLINKA, DOPAD, DREZINA, EXTÁZE, GAZELA, INKARNACE, KABINA, 
KAMERA, KLADIVO, KLAPKA, KOMÁR, KOMPROMIS, KOMTESA, KRAJTA, 
KRONIKA, LVOUN, MEDIK, NÁTĚLNÍK, NITRO, OBALOVNA, PIKLE, POMS-
TA, PORCE, PROSTĚJOV, PROTOKOL, PUKLICE, RÁDCE, SÉPIE, SJEZD, SKÁ-
LA, STISK, STRANICE

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, telefon: 582 330 883,

e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz,  
www.sportcentrumddm.cz 

Bruslení veřejnosti  
na zimním stadionu  

7. 2.  10.45 – 12.45 hodin
10. 2.  13.30 – 15.30 hodin 
11. 2.  10.00 – 12.00 hodin    

Provoz městských lázní 
8. 2. 6.00 –   7.00 hodin    1/2 bazénu 
 13.00 – 14.00 hodin       
9. 2. 6.00 –   8.00 hodin 

  (v době od 6.00 do 7.00 hodin  
1/2 bazénu)

 12.00 – 18.00 hodin  
10. 2. 11.00 – 20.00 hodin 
11. 2. 10.00 – 18.00 hodin  
12. 2. 14.00 -  15.00 hodin 
 19.00 – 22.00 hodin 
13. 2. 6.00 -    7.00 hodin    1/2 bazénu  
 8.00  - 16.00 hodin  
14. 2. 6.00 -    7.00 hodin    
 1/2 bazénu   
 8.00 – 17.00 hodin                  
 19.00 – 22.00 hodin

15. 2. 6.00 -    7.00 hodin     1/2 bazénu 
 8.00 – 15.00 hodin 
16. 2. 6.00 – 18.00 hodin 
  (v době od 6.00 do 7.00 hod.  1/2 

bazénu)
17. 2. 12.00 –  20.00 hodin 
18. 2. 10.00 –  18.00 hodin  
19. 2.   19.00 -  22.00 hodin
21. 2. 6.00 -    7.00 hodin    1/2 bazénu
 13.00 – 15.00 hodin 
22. 2. 6.00 –   7.00 hodin     1/2 bazénu 
            11.00 -  17.00 hodin 
            19.00 – 22.00 hodin    

 Mateřské centrum (MC) Cipísek oslaví 
v únoru letošního roku už 8. narozeniny. 
„Připravujeme karneval v Národním domě 
a minikarnevaly na obou pracovištích cen-
tra pro ty úplně nejmenší, výstavu foto-
grafií ze života centra a výtvarných prací 
dětí a maminek či přednášky pro rodiče,“ 
prozradila  koordinátorka MC Jitka Zaple-
talová.

 Mateřské centrum Cipísek má v sou-
časné době v provozu denně obě praco-
viště - ve Dvořákově ulici č. 5 i na Sídlišti 
Svobody č. 6. Děti s maminkami si mohou 
nejen hrát v herně, ale účastní se i společ-
ného programu. 

Děti od dvou let mohou navštěvovat 
Cipískovu školičku, kde se učí pod vede-
ním paní učitelky hrát si, malovat, zpívat 
či cvičit samy bez přítomnosti maminky. 

Pro ty nejmenší je určen mimiklub, 
kde probíhá pravidelně laktační poradna 
ve spolupráci s laktačními poradkyněmi 
novorozeneckého oddělení Nemocnice 
Prostějov. 

Pro vícečlenné rodiny je určen klub 
dvojčat. 

Kromě běžného programu pořádá mateř-

ské centrum celou řadu akcí, mezi nimi 
například  lampionový průvod, karneval, 
Mikulášské besídky, dopravní odpoledne 
nebo burzy dětského oblečení.

 V programu mateřského centra nechy-
bějí ani přednášky a besedy s odborníky, 
kreativní večery nebo výuka práce s počí-
tači a výuka angličtiny pro maminky. Pro 
ty je určen i kurz Zaměstnej sám sebe, 
který od ledna probíhá v prostorách fir-
my Habro. Děti maminek, které se kurzu 
účastní, pak tráví tři dopoledne v týdnu 
v centru pod dozorem pracovnic MC.

Občanské sdružení Mateřské centrum 
Prostějov vzniklo z iniciativy maminek 
na mateřské dovolené. V roce 1999 bylo 
otevřeno  Mateřské centrum v prostorách 
křesťanské mateřské školy  v Tylově uli-
ci a v tomtéž roce dostalo centrum jméno 
Cipísek. Kmotrou centra se stala světo-
známá psycholožka a spisovatelka dr. Jiři-
na Prekopová. O rok později se mateřské 
centrum přestěhovalo do areálu mateřské 
školy ve Dvořákově ulici. Pro velký zájem 
maminek s dětmi bylo v roce 2004 otevře-
no druhé pracoviště na Sídlišti Svobody.

„Díky pochopení a finanční podpoře 

města Prostějova, které je nejdůležitěj-
ším partnerem sdružení, centrum funguje 
už osmý rok a  mohou je za symbolický 
poplatek navštěvovat  opravdu všechny 
děti s rodiči,“ zdůraznila Jitka Zapletalo-
vá. 

Na obě pracoviště centra přichází denně 
až 50 dětí s maminkami. „A nejen s nimi. 
Chodí  tatínci, babičky i dědečci,“ pro-
zradily pracovnice centra. „A chodí jich 
opravdu hodně. Někdy tak  nemůžeme 
malovat nebo cvičit všichni současně 
a musíme se rozdělit. Ale důležitější je, že 
všichni odcházejí spokojení,“ dodávají.

„Pobyt v mateřském centru je nejen 
setkáváním maminek, které si mohou 
vyměnit spoustu mateřských zkušeností, 
ale především setkáváním dětí. Ty se tak 
nenásilnou formou seznamují s větším 
počtem svých vrstevníků, naučí se s nimi 
hrát, dělat některé věci společně pod vede-
ním paní učitelky a  poznávat tak blížící 
se „školkový“ svět s mámou nablízku. 
Jak potvrzuje mnoho učitelek mateřských 
škol, děti, které centrum navštěvují, se 
lépe začleňují do denního režimu školky,“ 
uzavřela Jitka Zapletalová.  (kdl) 

Cipísek oslaví v únoru 8. narozeniny
Díky podpoře města Prostějova mohou mateřské centrum navštěvovat všichni zájemci

pořádá ve dnech 

1. - 14. července2007
letní stanový tábor

Kladky – Bělá 
pro děti od 6 do 16 let.

Pojďte se s námi vydat po stopách indiánů a najít poklad ukrytý ve Stříbrném jezeře.

Ubytování:  stany s podsadou.
Doprava:  vlakem do Šubířova + 800 m pěšky.
Strava:  celodenní.
Cena:   2 900 Kč. 
Informace:  Mgr. Tereza Zajíčková, tel. 603 259 842
  Jiří Janeček, tel. 724 966 376

pořádá pro rodiče s dětmi (věk nerozhoduje)
a samostatné děti od 10 let 

od 8 do 15. července 2007

vodácký tábor OHŘE
Cena:   2 900 Kč.
Doprava:  vlakem, po celou dobu zajištěno doprovodné vozidlo.
Strava:    celodenní 
Ubytování:  stany 

Návštěva kulturních a přírodních památek: hrad Cheb, hrad Loket, Karlovy Vary 
apod. 

    
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, tel. 582 332 297, 739 141 103, e-mail: tzajicko-

va@sportcentrumddm.cz    
                   

Závazné přihlášky a zálohu 1 000 Kč je nutné odevzdat do 1. 6. 2007.

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 

pořádá od 15 do 24. června 2007

letní ozdravný tábor u moře 
jižní Itálie 

Cilentské pobřeží - Marina di Camerota

Doprava:   autobusem.
Strava:   česká polopenze.
Ubytování:   karavany pro 4 - 5 osob.
Cena zahrnuje:    dopravu, stravu, 7 x ubytování, pojištění CK proti úpadku, 

služby delegáta.
Cena nezahrnuje:  cestovní pojištění. 
Informace:    Mgr. T. Zajíčková 582 332 297, 739 141 103,  

e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz.

Pedagogický dozor zajištěn.
Závazné přihlášky a záloha do 28. 2. 2007.

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 

Nejbližší program 
Mateřského centra 

Cipísek:
     
7. února - 13.00 hodin - přednáška  

o dětské kosmetice Bubchen - MC Dvo-
řákova

19. února - 9.30 hodin - karneval - sál 
Národního domu

21. února - 10.00 hodin - minikarne-
val pro nejmenší - MC Dvořákova

13.00 hodin - přednáška o nošení dětí 
v šátcích – MC Dvořákova

22. února - 10.00 hodin - minikarne-
val pro nejmenší - MC Sídliště svobody

10.00 hodin - přednáška pedagogicko-
psychologické poradny - MC Dvořáko-
va

21. března - 10.00 hodin - přednáška 
Chystáme se do mateřské školy - MC 
Sídliště Svobody

      Autor: Ing. Bohdan Kousal

Tajenka minulého čísla zní ARCHITEKTA JANA KOTĚRY..
Výherkyní se stala paní Mir. Nepožitková, Vl. Ambrose, Prostějov,  která získává 

knihu Dějiny Prostějova. Může si ji vyzvednout v Informačním středisku městského 
úřadu na nám. T. G. Masaryka.  Blahopřejeme!

Klub Oáza a Středisko pro volný čas Oáza 
při Cyrilometodějském gymnáziu pořádají

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÉ PRÁZDNINY
12. a 14. února 2007 pro studenty i nestudenty CMG (od 8 let) 

Pondělí 12. února - plavání a hry v aquaparku ve Vyškově
Děti budou podle počtu pod dohledem minimálně jedné dospělé osoby.
Odjezd:   vlakem z Prostějova v 9.25 hodin (sraz 9.10 hodin na hlavním 

nádraží). 
Příjezd:  do Prostějova ve 14.33 hodin. 
Cena:    100 Kč (zlevněné vstupné 60 Kč/3 hodiny, cesta  40 Kč). 
Vedoucí:  Alexandra a Peter Markovičovi. 
Akce proběhne, pokud se přihlásí alespoň 7 dětí.

Středa 14. února – kreativní dílna
Předem si můžete vybrat, kterou aktivitu byste chtěli dělat. Na středu budou připra-
veny dvě aktivity, o které bude největší zájem. 
Přijít můžete kdykoliv mezi 10 a 16 hodinou. 
Vedoucí: Marie Klašková. 
Akce proběhne, pokud se přihlásí minimálně 7 dětí.

Ubrousková technika – dekorace květináče, trička, polštářku, tašky, apod. (cca 20 Kč)
- s sebou: květináč, tričko, polštář či tašku

Batikování triček nebo jiného oblečení (cca 20 Kč)
- s sebou: tričko, šál, polštář či tašku, provázky, umělé kolíky na prádlo, jehlu a rež-
nou nit

Dekorace svíček technikou lepení voskových plátů na svíčku (cca 20 Kč)
- s sebou: svíčky – různé barvy, velikosti, lépe silnější, vykrajovátka na cukroví

Společné promítání filmu - například Auta, O princezně se zlatým lukem, Medvědi 
(tygři), Doba ledová 1 a 2, Bílý medvědí král, Ramayana, Rafťáci, Deník princezny 1 
a 2, Za plotem, Lassie, Karlík a továrna na čokoládu, příp. další podle návrhů.

Informace – Marie Klašková, Peter Markovič, telefon: 582 302 541, 
email: klub@cmg.prostejov.cz

Na jarní příměstské prázdniny je třeba se předem přihlásit.

První únorový den proběhl v budově 
společnosti Habro Den otevřených dveří  
projektu Zaměstnání přes internet spolufi-
nancovaného z prostředků Evropské unie.  
V zahajovací den se o projekt zajímaly zhru-
ba tři desítky lidí, z nichž tři se stali hned 
v tento den účastníky projektu. 

 Každý účastník projektu obdrží potvrze-
nou permanentku umožňující užívat internet 
v pracovní dny od 13 do 16 hodin zdarma. 
Na permanentce jsou současně vyznačeny 
čtyři typy kurzů na PC, které mohou účast-
níci kurzu absolvovat také zdarma.

Rozpis termínů najdou zájemci na www.
habro.eu/terminy.pdf nebo mohou získat 
bližší informace u ing. Hamplové na tele-
fonním čísle  582 332 366.

Budova společnosti Habro je v ulici 
Hliníky č. 4. Pro projekt je určena učebna  
v 2 patře.

Cílem projektu je  inspirovat  jeho účast-
níky k aktivnějšímu přístupu při hledání 
zaměstnání a zprostředkovat jim prostřed-
nictvím internetu informace potřebné k nale-
zení a získání vhodného pracovního místa. 
Účastníkům projektu bude navíc pomáhat 
kvalifikovaný lektor nebo lektorka a získají 
informace v tištěné a elektronické podobě. 
Získané znalosti a postupy mohou účastní-
ci projektu využít kdekoliv, kde je internet, 
například  i v kioscích na úřadu práce nebo 
městském úřadu. Tím se zhodnocují již dří-
ve vynaložené prostředky státu do informač-
ních projektů.     Ing. Jan Navrátil

Projekt 
Zaměstnání přes 
internet spuštěn

Ilustrační foto z mateřského centra Cipísek.


