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Dne 1. února 2007 byli v obřadní síni prostějovské radnice 
slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města 
Prostějova tito noví občánci města Prostějova: 

Kateřina VYBÍRALOVÁ, Lukáš LEPŠA, Nikol DVORSKÁ, 
Nela KAŇOVSKÁ, Jiří LIŠKA, Tereza FRÖMLOVÁ, Veronica 
ČECHMÁNKOVÁ, Nela DRKOŠOVÁ, Daniel FLORÝK, Jakub 
URBAN, Šimon KOPECKÝ, Tomáš LIŠKA, Veronika SENOVI-
ČOVÁ, Josef PELÍŠEK, Tereza AUTRATOVÁ, Adriana CHUDÁ, 
Štěpán ŠOLC, Mariana LÁNÍKOVÁ, Adéla VÍTKOVÁ, Martin 
KANTOR, Barbora BORÝSKOVÁ, Nikol PAAROVÁ, Lenka 
BURIÁNKOVÁ, Eva CHAPČÁKOVÁ, Martin ŠNAJDR, Julie 
NOVOSADOVÁ, Marek KOUKAL, Anna VANČUROVÁ, Lukáš 
ROŽEK, Michal HRABAL.

Noví občánci města Prostějova 

Zápisy do mateřských škol se blíží 
a s nimi i otázka, zda je v prostějovských 
mateřských školách dostatek kapacity.

„K dnešnímu dni máme v našich škol-
kách volných celkem čtyřicet devět míst.  
Konkrétně v mateřské škole ve Sme-
tanově ulici je to sedm míst, v Květné 
pět, v Žešově čtyři  a na Husově náměstí 

dokonce třiatřicet volných míst,“ uvedl 
starosta Jan Tesař. 

Není tedy pravda, že by v Prostějově 

byl nedostatek mateřských škol. „Rodi-
če dětí, které nebyly přijaty do některé 
konkrétní mateřské školy do konce květ-
na 2006, byli informováni o volných 
místech v jiných školkách,“ doplňuje 

vedoucí odboru školství František Říha. 
Potvrdil se však názor ředitelek, že 
potřeba rodičů umístit dítě do mateřské 
školy není tak velká, aby vyhledali jinou 
školku, než kterou si původně vybrali. 

„Pokud by ale nastala akutní potřeba 
zvýšit počty míst v mateřských školách, 
jsme připraveni i na toto. Od 1. 9. 2007 
je možné v Základní a mateřské škole 
Jana Železného na Sídlišti Svobody 
otevřít další třídu mateřské školy pro 
maximálně 28 dětí, takže od tohoto data 
bude v Prostějově už celkem 77 volných 
míst. Pokud by ani to nestačilo, máme 
k dispozici dvě mateřská centra – na 
Sídlišti Svobody a ve Dvořákově ulici, 
z nichž některé bychom mohli v přípa-
dě nutnosti vrátit zpět ke svému úče-
lu, tedy pro potřeby mateřských škol,“ 
uzavřel starosta Prostějova Jan Tesař.
 (jg)

o volných místech v mateřských školách 

Muzikál Kocourek Modroočko potěší malé i velké diváky 
Ve středu 28. února v 19.00 hodin se 

v Městském divadle v Prostějově uskuteč-
ní premiéra muzikálové pohádky Kocou-
rek Modroočko. Jde o dramatizaci známé 
knihy J. Koláře Z deníku kocoura Modro-
očka. Hudbu k ní složil M. Eben.

Příběh malého kocourka, který pozná-
vá „ zač je toho pracka“, sehraje divadel-
ní soubor Hugo při ZUŠ Vl. Ambrose. 
V ambiciózním projektu se setkali žáci 
a učitelé všech oborů působících v základ-
ní umělecké škole - literárně dramatické-
ho, hudebního, tanečního i výtvarného. 

V hlavní roli hraje, tančí a zpívá Vítěz-
slav Lužný. Dále uvidíme Ninu Horáko-
vou, Miroslava Ondru, Petru Vaňkovou, 
Václava Lužného a celou řadu dalších. 
Kapelníkem a současně klavíristou hudeb-
ní skupiny je Zdeněk Pella. Taneční cho-
reografi e se ujala Pavlína Váňová, která 
vytvořila i kostýmy všech účinkujících. 

Kocourek Modroočko je pohádka, kte-
rou jsme si od první chvíle všichni zami-
lovali. Je dojemná i vtipná. Věřím, že její 
kouzelná atmosféra dýchne na premiéře 
i na vás.   Režisérka představení  

  Hana Korytová

MERKUR – hračky malých i velkých 

Starosta  města ing. Jan Tesař: 

„Jsme připraveni řešit i akutní potřebu 

navýšení počtu míst v mateřských školách.“

Informace pro rodiče

Kulturní klub DUHA a Divadelní spo-
lek HISTORIA v Prostějově pořádají 
v neděli 11. února v 17.00 hodin v klubu 
DUHA ve Školní ulici IV. DÁMSKOU 

JÍZDU - ZPÍVAJÍCÍ MLÁDÍ. V průbě-
hu večera zazní muzikálové a operetní 
melodie v podání Lenky Hadové, Hany 
Lavičkové, Jolany Machové a Milana 

Königa za klavírního doprovodu Mila-
na Hájka. Pořadem vás provedou Eva 
Suchánková a Ivan Čech.Vstupné je 
50 Kč.

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,

REÁLNÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA MĚSTA  PROSTĚJOVA,

ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA V PRAZE

si tímto dovolují na začátku Mezinárodního heliofyzikálního roku 2007 
pozvat žáky a studenty všech základních a  středních škol Olomouckého kraje 

na interaktivní výstavu 

SLUNCE – HVĚZDA ŽIVOTA A SMRTI,
která vznikla na Štefánikově hvězdárně v Praze. 

Výstava bude v období 5. února až 9. března 2007 přístupná 
v respiriu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova. 

Prohlédnout si ji budete moci  každý pracovní den v čase od 8 do 14.30 hodin, 
a to v následujících intervalech: 8.00, 10.00 a 12.30 hodin. 

Výstavu doprovodí stejnojmenné počítačové prezentace se živými komentáři 
uzpůsobenými věku a znalostem žáků a studentů, soutěž o nejrychlejší složení 
puzzle s astronomickou tématikou, včetně podání krátkého komentáře - to vše 

původem z prostějovské hvězdárny – a také unikátní český fi lm Slunce.

Celková doba pobytu jedné skupiny návštěvníků nepřesáhne dvě vyučovací hodiny. 
Vstupné 20 Kč/osobu. 

Protože prostory respiria při takovéto příležitosti pojmou maximálně 25 - 30 osob, 
je třeba termín návštěvy předem rezervovat na telefonním čísle 582 301 404 

nebo e-mailu: halas@rg.prostejov.cz.

RG a ZŠ města  Prostějova se nachází ve Studentské ulici č. 2 v Prostějově. 

Tipy na únorové výstavy 

Muzeum Prostějovska v Prostějově 
a Merkur Police o. p. s. pořádají výstavu 
MERKUR – hračky malých – velkých. 
Výstavu si můžete prohlédnout ve výstav-

ních prostorách na náměstí T. G. Masaryka 
2 od 8. února až do 15. dubna, a to denně 
mimo pondělí od 9.30 do 12 hodin a od 13 
do 17 hodin. 

O proutí a košíkách 
Muzeum Prostějovska v Prostějo-

vě a Morex, spol. s r. o. Morkovice vás 
zvou na výstavu  O prou-
tí a košíkách II spojenou 
s patchworkem D. Zajíč-
kové a M. Šlachtové. 
Výstavu je přístupná ve 
výstavním sále Špalíčku 
od 8. února do 15. dubna, 
denně mimo pondělí od 
9.30 do 12 hodin a od 13 
do 17 hodin. Na vernisáži výstavy, kte-

rá se uskuteční ve čtvrtek 8. února v 16 
hodin, vystoupí M. Ulmanová a děti ze 

ZŠ v Rejskově ulici. 
Součástí výstavy budou 

i workoshopy. Jednodenní 
na téma taška, polštář se 
uskuteční 15. února od 9 
do 17 hodin. Dvoudenní 
na téma deka vytvoře-
ná ze vzorníku proběhne 
2. března od 14 do 17 

hodin a 3. března od 9 do 17 hodin. 

Grand Prix 2006 Obce architektů 
Muzeum Prostějovska v Prostějově 

a Obec architektů vás zvou na výstavu 
Grand Prix 2006 Obce architektů, která 
je umístěna ve výstavních sálech muzea 

na náměstí T. G. Masaryka 2. Prohléd-
nout si ji můžete do 25. února denně 
mimo pondělí od 9.30 do 12 a od 13 do 
17 hodin.

Tipy na únorové kulturní akce 

V Dámské jízdě zazní muzikálové a operetní melodie

Q.B.F.F.F.S. 
Quod bonum, felix, faustum, for-

tunatumque sit
Kéž je to dobré, šťastné, příznivé 

a zdárné

Ve čtvrtek 15. února v 19 hodin se v před-
náškovém sále Národního domu uskuteční 

hudební a poetický večer  s názvem Malé 
připomenutí jedné události.  

Program:
Karel Řičánek: Pochod knihovníků - 

SVĚTOVÁ PREMIÉRA
Bohuslav Martinů: Sonatina pro klari-

net a klavír 
Miloš Kvapil:  Pastorální 

Ludwig van Beethoven: Trio B dur pro 
klarinet, klavír a cello

Účinkující:
Edita Müllerová, klarinet
Dana Drápelová, klavír
Bohdana  Onderková – Adámková, cello
Po uměleckém programu bude následo-

vat pozvání na číši vína. 

Hudební a poetický večer bude ve znamení 
Malého připomenutí jedné události 

Divadelní kavárna klubu DUHA uvádí 
ve čtvrtek 22. února v 19.30 hodin poe-
tickou komedii Pavla Nilina POPRVÉ 
VDANÁ. V přeloženém představení z 11. 
listopadu loňského roku účinkuje Taťjana 
Medvecká, režie se ujal Jaromír Pleskot. 

Prodrat se životem sama nebo to vyře-
šit jinak? Komedie  s vtipem a nadhle-

dem vypráví o láskách a neláskách jedné 
betonářky. Neřeší jen problémy jedné 
ženy, stejnou měrou je i o mužích, kteří jí 
vstupovali do života, i  o  její dceři a její 
rodině. Je to příběh o hledání normálního 
lidského štěstí, o lásce, porozumění. 

V postavě Antonie Nikolajevny podává 
Taťjana Medvecká strhující výkon, díky 
němuž si získala obdiv i uznání diváků 

a v divadelní sezóně 2003/2004 získala za 
tuto roli Cenu Thálie.

Vstupné je 130 Kč, prodej je možný i na 
fakturu a relaxpassy. Předprodej: pondělí 
až čtvrtek od  8  do 12 hodin a od 13 do 
16 hodin, pátek od 8 do 12 hodin. Dříve 
zakoupené vstupenky zůstávají v plat-
nosti!

Poprvé vdaná Taťjana Medvecká 

Muzikálovou pohádku Kocourek Modroočko představí na prknech měst-
ského divadla divadelní soubor Hugo při ZUŠ Vl. Ambrose.  Foto: archiv 

Kulturní klub DUHA vyhlašuje

SPÁDOVÉ KOLO PŘEHLÍDKY UMĚLECKÉHO PŘEDNESU pro rok 2007.

Středa 28. února 2007, začátek v 9.00 hodin.

Zúčastnit se může každý recitátor z regionu Prostějov, 

který ukončil základní školu a není starší 35 let.

Podrobné informace i přihláška jsou na www.klubduha.cz.

Ředitelka Charity Prostějov Marie 
Schwarzerová poděkovala dopisem staros-
tovi města Prostějova ing. Janu 
Tesařovi za spolupráci města 
při pořádání letošní Tříkrálové 
sbírky. V dopise uvádí:

Vážený pane starosto, 
přijměte upřímné poděková-

ní za spolupráci při Tříkrálo-
vé sbírce 2007, která se v našem regionu 
konala ve dnech 1. – 7. ledna. 

Slova vděčnosti patří rovněž všem vašim 
zaměstnancům, kteří spolupracovali při rea-
lizaci sbírky, vedoucím tříkrálových skupi-
nek, koledníčkům a samozřejmě i dárcům.

Velice si vážím toho, že se Město Pro-

stějov zapojilo do díla pomoci potřeb-
ným, zejména početným a neúplným 

rodinám, lidem bez domova, 
seniorům a osamoceným, lidem 
s postižením, nemocným i obě-
tem násilí, a to nejen u nás, ale 
také v zahraničí.

Děkuji za Vaši podporu Tříkrá-
lové sbírky.

S pozdravem 
  Marie Schwarzerová, 
  ředitelka Charity Prostějov

V letošní Tříkrálové sbírce bylo v regio-
nu Prostějovsko vybráno celkem 566 617 
Kč, z toho ve městě Prostějově 63 110,50 
Kč.                                (jg) 

Poděkování ředitelky Charity 

V Tříkrálové sbírce se na Prostějovsku 
vybralo téměř šest set tisíc korun

Informační centrum pro mládež 

ve spolupráci 

s Cyrilometodějským gymnáziem 

vás zve 

na výstavu zájmového útvaru

 ,,Výtvarný kruh“, 

který pod vedením 

PaedDr. Květoslavy Snášelové 

vystavuje práce svých členů. 

Od 21. února do konce měsíce 

března máte možnost navštívit 

GALERII PRO DUŠI 

v prostorách Cyrilometodějského 

gymnázia a prohlédnout si 

vystavovaná díla každý 

pracovní den 

od 9.00 do 18.00 hodin.


