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Alois Křupka, Eva Kvíčalová, Pavel Moravec, Miluše Šnajdrová, František 
Roba, Zdeněk Pechan, Taras Feščuk, Bruno Čehovský, Jitka Závodná, Mgr. 
Jaromír Hájek, všichni z Prostějova, Vladislava Ošlejšková z Prostějova, 
části Vrahovice, Olga Směšná, Vojtěch Šebestík, oba z Prostějova. 

Irena Vránová, Miroslav Koudelka, Vlasta Skřičková, všichni z Prostějova, 
Miroslav Jančík z Prostějova, části Vrahovice, ing. Marie Šuránková, Lubo-
mír Holinka, oba z Prostějova, Pavlína Pavlíková z Prostějova, části Vra-
hovice, Marie Antonyová, Jiří Geržík, Olga Novotná, Josef Švarc, všichni 
z Prostějova, Drahomíra Přidálková z Prostějova, části Vrahovice.

Karel Cinibulk, Libuše Škrobalová, František Herzig, všichni z Prostějo-
va, Hana Kovářová z Prostějova, části Domamyslice, Anežka Matoušková, 
Rudolf Vlach, Miroslava Zapletalová, MUDr. Ivo Vrba, Vlasta Juřenová, 
všichni z Prostějova. 

Františka Navrátilová z Prostějova, části Vrahovice. 

 
Štěpánka Klosová z Prostějova. 

Marie Švécarová, Marie Vávrová, obě z Prostějova, Alžběta Hradilová 
z Prostějova, části Čechovice, Helena Ivánková z Prostějova. 

Růžena Soldánová z Prostějova, části Domamyslice, Marie Winklerová 
z Prostějova. 
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Blahopřejeme
V měsíci říjnu oslavili své životní jubileum: 
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Od čtvrtka 25. října bude probíhat 
v prostějovském muzeu nová výstava 
Zdeňky Trnečkové, malířky, která se pro-
stějovské veřejnosti poprvé představila 
právě před deseti lety výstavou kona-
nou tehdy ještě ve výstavních prostorách 
prostějovského zámku. Zatím posled-
ní výstavou naší autorky byla kolekce 
s názvem Pocta Národnímu domu na jaře 
tohoto roku.

Současná výstava je i pro znalce díla 
naší autorky do značné míry překvapením. 
Autorka sice neopouští postsurrealistickou 
linii, ani se neodchyluje od svých oblíbe-
ných technik, stejně tak trvá na precizní 
řemeslné práci na díle, co je tu však nové, 
to jsou fotografi e. Malířka tu nezapře své 
vidění světa. Vnímá i drobné projevy 
života přírody jako svébytný kosmos plný 
náznaků, rychle se měnících forem, z nichž 
je možno zachytit jen výsostně a výlučně 
snivou formaci vypovídající o tajemství 
přírody více, než by to dokázaly suchopár-
né folianty badatelů bez fantazie.

Je v tom ovšem i snaha autorky vyjád-
řit svůj pohled na vesmír, zejména v jeho 
paradoxních rozměrech, v napětí mezi mik-
ro a makrokosmem. Autorčinou ctižádostí 
je zachytit ten snad téměř neuchopitelný 
okamžik, kdy mizí a zaniká jedno usku-
pení přírodních komponentů a vzniká jiné 
v nekonečném proudu času. 

Zdeňka Trnečková zásadně své foto-
grafi e počítačově neupravuje věrna svému 
pojetí, že nejvěrnější zachycení detailu 
je také nejkrásnější ve své jedinečnosti 
a neopakovatelnosti.Víme-li, že autorka 
vystavuje jen malou část své fotografi cké 
práce, pak lze jen doufat, že při některé 
příští výstavě budou prezentovány i ty 

fotografi e, které nyní pro nedostatek místa 
zůstaly v ateliéru.

Obrátíme-li pozornost k obrazům naší 
autorky, je třeba upozornit , že v souběhu 
s olejem používá i pro ni méně obvyklou  
techniku akrylu. V pětici velkých obrazů 
jsou zastoupeny tři oleje a dva akryly.
Autorka viditelně preferuje setkání dvou 
dominantních barev, např. oranžové a čer-
né nebo modré a bílé či žluté a zelené. To 
jen jeden akrylový obraz je výjimkou, je 
na něm použito všech dostupných barev.

Máme-li před sebou současnou aktuální 
prezentaci novějšího díla Zdeňky Trneč-
kové, vidíme-li vedle sebe deset obrazů 
a dvacet fotografi í, neunikne nám kontrast 
a z něj plynoucí napětí mezi obrazy vytvo-

řenými fantazií umělce a fotografi emi, 
které odrážejí jistou stránku přírody věrně 
a přesně, byť hledáček fotoaparátu podlé-
há oku a záměru fotografa.

Současná výstava je v mnohém ohledu 
zajímavá a podnětná. Nabízí se otázka, 
které oblast tvorby je pro Zdenu Trneč-
kovou existenciálně nutná, zda obrazy či 
fotografi e. Domnívám se, že vítězí malba 
obrazů jako ta pravá oblast sebeuskutečně-
ní autorčiny osobnosti.Ovšem díky tvůrčí 
celistvosti, tedy zásadní jednotě její osob-
nosti, vypovídají obě aktivity o jednom 
mocném proudu skutečné kreativity, která 
nesporně ve svých projevech musí zasáh-
nout každého citlivého diváka.

  Václav Kolář

Pozvánka na novou výstavu Zdeňky Trnečkové

Ředitel Městské knihovny v Pro-
stějově Miloš Kvapil udělil v pon-
dělí 8. října už třetí titul Přítel/Pří-
telkyně knihovny. Po Františku 

Vrchovi a Heleně Bajgarové se 
tentokrát stala Přítelkyní knihovny 
prostějovská zastupitelka a sená-
torka Božena Sekaninová.  (jg) 

Přítelkyní knihovny roku 2007 
je Božena Sekaninová 

Jaké je vysvětlení 
tohoto sloganu? Věřím, 
že jednoduché a pří-
jemné. Po úspěšném 
rozběhu prostějovské 
Akademie III. věku se 
ukázalo, že by seniory 
zajímalo také ovládání 

moderní techniky. Pak už nebylo daleko 
k tomu dát dohromady kurs počítačové 
gramotnosti - a ten nese právě výše uve-
dený název.   

Vše se mohlo uskutečnit díky pochope-
ní ze strany Švehlovy střední školy v Pro-
stějově, která ve své počítačové učebně na 
náměstí Spojenců tento kurs spolu s Kul-
turním klubem Duha pořádá. 

Celý kurs bude začínat v prvním listo-
padovém týdnu a bude obsahovat celkem 
13 lekcí po dvou hodinách. Protože zájem 

bude omezen kapacitou, pro začátek počí-
táme se dvěma běhy pracovně nazvanými 
červený (ten se bude konat každé úterý od  
13 do 15 hodin) a modrý (v pátek od 13 do 
15 hodin). V případě zájmu - po naplnění 
těchto dvou kursů - může být ještě kurs 
zelený (v pátek od 13 do 15 hodin), ovšem 
v jiné budově.

Všem je jistě zřejmé, že taková rozsáhlá 
akce nemůže být zdarma. Nicméně díky 
pochopení vedení školy je cena pro senio-
ry velmi příznivá - 450 Kč za kurs.  Pracu-
jící zájemci pak zaplatí 700 Kč.

Přihlášky do kursu můžete zasílat na 
korespondenčním lístku se zpáteční adre-
sou na: Duha, kulturní klub u hradeb, 
A III V, Školní 4, 796 01. Uveďte, prosím, 
barvu toho běhu, který vám nejlépe vyho-
vuje. A opravdu věřte, že s námi se neztra-
títe…. Ivan Čech

S námi se neztratíte?!

Kurs počítačové gramotnosti

Ve středu 7. listopadu 2007 se ve Spo-
lečenském domě v Prostějově, Komen-
ského ulice, uskuteční od 8.00 do 17.00 
hod. již 13. přehlídka středních škol 
pořádaná centrem služeb školám SCHO-
LA SERVIS ve spolupráci s Městem 
Prostějov. 

„Akce je určena zejména těm žákům 
základních škol, které v letošním škol-
ním roce čeká rozhodování, kam dál na 

studia či do učení,“ uvedl místostarosta 
Prostějova Pavel Drmola. „Právě tito žáci 
a jejich rodiče většinou tvoří stěžejní část 
návštěvníků burzy škol,“ doplnil. 

Na letošní přehlídce se tradičně objeví 
stánky středních škol z celého regionu, 
jako jsou gymnázia, obchodní akademie, 
střední průmyslové školy (strojírenské, 
oděvní, stavební, elektrotechnické), 
střední školy - lesnická, automobil-

ní, technická, polygrafi cká, řezbářská, 
polytechnická, oděvní, pedagogická, 
zdravotní, zemědělská, střední odborné 
školy a střední odborná učiliště se širo-
kým spektrem zaměření.

„Věřím, že i v letošním roce splní 
přehlídka škol svůj účel a žáci zde na-
jdou vhodnou inspiraci pro své uplatnění 
v dalším životě,“ zakončil místostarosta 
Prostějova Pavel Drmola.  (jg)

Burza škol

Kam jít studovat nebo kde se vyučit 

Vánoční koncert Javorů 
Společenský dům Prostějov, s. r. o., Komenského 6 pořá-

dá vánoční koncert Hany a Petra Ulrychových s Javory. 
Koncert se uskuteční v  pátek 30. listopadu v 19.30 hodin 
ve Společenském domě. Cena: 320, 300, 280 Kč. Předpro-
dej: Společenský dům Prostějov, telefon 582 333 003.

Společenský dům

V pátek 2. 11. 2007 proběhne 
v základní škole ve Vrahovicích 
podzimní slavnost zakončená lam-
piónovým průvodem a výstavkou 
dětských prací. Srdečně zveme 
všechny zájemce. Sraz na průvod 
bude v 17.00 hodin u samoobsluhy 

ve Vrahovické ulici v Prostějově.
Nechte se překvapit, co vyrobí-

me a přijďte se do naší školy podí-
vat. Vaše účast nás potěší.

Základní škola Prostějov, 
ul. Vl. Majakovského 1, 

Prostějov – Vrahovice.

Podzimní slavnost zakončí 
lampiónový průvod

Sovičkiáda 2007 – slavnostní 
vyhodnocení každoroční literár-
ní soutěže pro děti se bude konat 
dne 18. října 2007 v dětském 
oddělení knihovny.

Burza vyřazených knih – 

v úterý 23. a 30. října 2007 od 
12.00 do 16.00 hod. v prostorách 
čítárny proběhne prodej vyřaze-
ných knih. Za výhodné ceny si 
zájemci budou moci nakoupit 
starší beletrii i naučnou literaturu 
pro dospělé.

Týden knihoven

Doprovodné akce 
Městské knihovny Prostějov 

Den pro Izrael pořádá již počtvrté Sbor 
Církve bratrské v Prostějově ve spolupráci 
s českou pobočkou mezinárodní organiza-
ce Icej (International Christian Embassy 
Jerusalem). Součástí akce bývají přednáš-
ky, popřípadě fi lmové projekce na téma 
Izrael a Židé, program zpestřují izraelské 
tance v podání taneční skupiny Rut.

Proč Den pro Izrael? 

Historie města Prostějov je úzce spjata 
s dnes již zaniklou početnou židovskou 
komunitou. Naším cílem je připomenout 
tuto historii a také informovat o součas-
ném státu Izrael. 

Rovněž považujeme za důležité sezna-
movat veřejnost s událostmi holocaustu 
a varovat před důsledky antisemitských 
tendencí.

Čím je letošní 
Den pro Izrael výjimečný?

Díky spolupráci s městem Prostějov se 
uskuteční beseda s velvyslancem státu Izra-
el. PhDr. Marie Dokoupilová nabídne pohled 
do historie prostějovských Židů. Jaroslava 
Kolářová představí zajímavý projekt studentů 
Gymnázia Jiřího Wolkera. U příležitosti 80. 
narozenin Edny Amit (Lilly Bobaschové), 
prostějovské rodačky žijící v Izraeli, bude 
prezentována její básnická sbírka Kratičky.

Ke zhlédnutí bude připravena výstava 
Židovského národního fondu s fotografi emi 
z Izraele, výstava Muzea Prostějovska k his-
torii Židů v Prostějově a také nabídka cest do 
Izraele.

Současně bude představen projekt Národy 
světa píší Bibli izraelské organizace Bible 
Valley Society in the Holy Land.

Den pro Izrael v Prostějově

Jiří Velocha, 
klub papírových modelářů Delfín Prostějov 

Jménem klubu papírových modelářů 
Delfín Prostějov si tímto dovoluji  pozvat 
všechny zájemce o papírové modelaření 
na již tradiční podzimní pohárovou soutěž 
papírových modelářů s názvem Prostějov-
ský papír 2007. Ta proběhne ve dnech 19. 
až 20. října 2007 ve Sportcentru DDM na 
Vápenici.

Soutěž se bude konat pod hlavičkou klu-
bu již posedmé. Její součástí je i výstava 
všech soutěžních a ostatních zúčastněných 
modelů pro veřejnost dne 20. října od 9 do 

15 hodin. Máme připraveno i překvapení 
pro příznivce Rallye Dakar!

Kromě běžných pohárových kategorií je 
vyhlášena celá řada kategorií doplňkových, 
např. Cena starosty města Prostějova,  TT 
Special, Cena krále Ječmínka aj. Do sou-
těže se může přihlásit každý stavitel těch-
to modelů v jakékoliv oborové a věkové 
kategorii. Klub Delfín uvítá, pokud se mu 
ozvou modeláři, kteří by měli zájem na 
této akci za klub soutěžit.  Můžete o sobě 
dát vědět přímo na akci, e-mailové adrese 
acholev@centrum.cz, případně na telefon-
ním čísle 777 887 565.  Bližší informace 
na www.pvpapir2007.webgarden.cz.

Soutěž Prostějovský papír 2007


