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V regionu  svými taškařicemi proslu-
lý a oblíbený divadelní ansámbl Větřák  
z Pivína zavítá ve středu 28. března podru-
hé ve své šestnáctileté historii na prkna 
Městského divadla v Prostějově, aby zde 
v 19 hodin uskutečnil premiéru hry Diva-
dla Járy Cimrmana Záskok. Inscenace, 
jejíž děj se odehrává na české vesnici 
koncem předminulého století, pojednává 
o nešťastné premiéře hry Vlasta.

 „S odstupem více než dvou let se na 
vzácné a pro nás velmi drahé prostějovské 
jeviště vracíme znovu. A opět s inscenací 
od Cimrmanů,“  uvedl zakladatel,  prin-
cipál a prezident Větřáku Jiří Vrba a při-
pomněl veleúspěšnou premiéru Doby-
tí severního pólu, která se uskutečnila 
9. prosince 2004.

 Doménou pivínských ochotníků jsou 
autorská představení uváděná při nejrůz-
nějších příležitostech, jakými jsou napří-
klad Domlácená, Mikuláš či široko daleko 
proslavené tří až čtyřdenní Ostatke.

Na Cimrmany si Pivínští zdaleka 
netroufl i poprvé. V obecní sokolovně 
uvedli v minulosti Vraždu v salonním 
kupé nebo hru V chaloupky stínu. „Cimr-
manovské kusy hrajeme se souhlasem 
Zdeňka Svěráka,“ ujistil principál Vrba 
a doplnil: „Před několika lety jsem mluvil 
se Svěrákem a svěřil jsem se mu, že hraje-
me část jejich hry. A on řekl: hm...“ 

Cimrmanovské inscenace Větřák dosud 
uváděl jako premiéru i derniéru zároveň.  
„Tato praxe už neplatí,“ prohlásil Vrba 
s tím, že tentokrát dal Zdeněk Svěrák sou-

hlas ke třem uvedením hry. Vstupenky za 
lidovou cenu 70 korun jsou již v prodeji 
v divadelní pokladně. 

 (eze)

Větřák z Pivína zahraje v Prostějově 
Záskok od Cimrmanů

Divadelní ansámbl Větřák z Pivína si na Cimrmany netroufl  poprvé. Před 
dvěma lety se na prknech prostějovského městského divadla představil 
hrou Dobytí severního pólu.  Foto: archiv

Plno zábavy a veselých her s plyšáky 
a jinými hračkami čeká v sobotu 24. března 
od 10 hodin malé návštěvníky prostějovské-
ho divadla.  Michal Nesvadba, kterého děti 
důvěrně znají z televizního pořadu Kouzelná 
školka,  přijede do Prostějova se svým nej-
novějším pořadem Michalovi mazlíčci.

Michal si myslí, že už je moc velký na to, 
aby si hrál s dětmi. Jeho největší mazlíčci 
plyšáci ho však přesvědčí o tom, že z malé-
ho kluka ještě nevyrostl a může si s nimi 
klidně dál hrát.

Představení s Michalem Nesvadbou je 
posledním titulem pro děti a jejich rodiče či 
prarodiče v této divadelní sezóně. „V obno-
vené tradici představení pro nejmenší děti 
a jejich doprovod budeme samozřejmě 
v další sezóně pokračovat,“ ujistila ředitel-
ka Městského divadla v Prostějově Alena 
Spurná.  Prozradila současně, že do Prostě-
jova by se na podzim  po dvouleté přestávce 
mělo vrátit Divadlo Spejbla a Hurvínka, ve 
volném cyklu pro děti a rodiče se objeví také 
Mach s Šebestovou v nastudování Slezské-
ho divadla  v Opavě.  (eze)

Michal Nesvadba přiveze své mazlíčky

 Foto: archiv Pragokoncertu

Ve čtvrtek 15. břez-
na  se od 15 hodin 
v Městském divadle 
Prostějov uskuteční již 
7. oblastní kolo přehlíd-

ky „Prostějovská MATEŘINKA“. Zášti-
tu nad festivalem převzalo Ministerstvo 
školství mládeže a tělovýchovy, Česká 
komise pro UNESCO a zastupitelé města
Prostějov. 

Cílem projektu je přispívat k rozvoji 
osobnosti dítěte předškolního věku s důra-

zem na tvořivost, aktivitu, citlivost vůči 
druhým lidem i vůči životnímu prostředí. 
Pomáhat upevňovat význam rodiny jako 
nenahraditelného pilíře lidské společnos-
ti a napomáhat rozvoji vzájemné spolu-
práce mezi školou a rodinou. Vytvářet 
prostor pro výměnu zkušeností a odbor-
ných poznatků mezi pracovníky v oblasti 
předškolní výchovy a současně pomoci 
zvýraznit pozici předškolního školství 
v rámci celkového výchovně vzdělávacího 
systému v České republice. 

Letošního ročníku se se svými hudeb-
ními, tanečními či pohybovými vystou-
peními zúčastní 12 mateřských škol: 
MŠ Raisova (ředitelství MŠ Moravská), 
MŠ Rumunská, MŠ Libušínka (ředi-
telství MŠ Šárka), MŠ Žešov (ředitel-
ství MŠ Šárka), Speciální MŠ (SŠ, ZŠ 
a MŠ Prostějov, Komenského 10), MŠ 
Smetanova, MŠ Fanderlíkova (ZŠ a MŠ 
Melantrichova), MŠ Kostelec na Hané, 
MŠ Ivaň, MŠ Nezamyslice, MŠ Plum-
lov a rodiče s dětmi z Kralic na Hané.

Vojtěch SEDLÁČEK z Prostějova, Jiřina HRBATOVÁ z Prostějova, části 
Vrahovice, Hedvika ŠČUDLOVÁ, Jaroslav JAKEŠ, Zdeňka KŘENKO-
VÁ, Marta ŘEHULKOVÁ, Jaroslav NOVOTNÝ, Jarmila NIMMRICH-
TEROVÁ, všichni z Prostějova, Marie POŘÍZKOVÁ z Prostějova, části 
Krasice, Marie PAŘÍZKOVÁ, Marie VLČKOVÁ, Eva DREXLEROVÁ, 
Libuše HRUBÁ, všechny z Prostějova, Růžena LINETOVÁ z Prostějova, 
části Vrahovice, František CETKOVSKÝ, Alena JANDOVÁ, Margareta 
MALEŇÁKOVÁ, všichni z Prostějova. 

Ing. Vladimír KONEČNÝ, Zdeňka SUCHÁNKOVÁ, Zdeněk KUBÍ-
ČEK, Oldřiška KREJČÍ, Slavomíra GRULICHOVÁ, Františka NAVRÁ-
TILOVÁ, všichni z Prostějova, Jarmila NEHEROVÁ z Prostějova, části 
Vrahovice, Josefína URBANOVIČOVÁ, Alena CRHONKOVÁ, prof. 
MUDr. Boris MRŇA, DrSc., Věra ZAORALOVÁ, Libuše JERIČOVÁ, 
všichni z Prostějova, Ladislav GRYM z Prostějova, části Vrahovice, Libu-
še BRÁZDOVÁ z Prostějova. 

Marie BRUNOVÁ, Jiřina BUCHTOVÁ, Jiřina VANICKÁ, František 
JANOŠÍK, Jiřina JURKOVÁ, Irena SLADKÁ, Anna MNICHOVÁ, Jiři-
na VAŘEKOVÁ, Lubomír DOČKAL, Irena GREPLOVÁ, všichni z Pros-
tějova, Pavlína ČECHOVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Jarmila PILNÁ, 
Anežka PŘIKRYLOVÁ, Ludmila ZÁSTĚROVÁ, všechny z Prostějova. 

Zdeněk VRTAL, Emil DOKOUPIL, oba z Prostějova, Gabriela ŠKAR-
BANOVÁ z Prostějova, části Čechovice, František KOUPIL, Rudolf 
VYŽRÁLEK, oba z Prostějova. 

Amálie FAFÍLKOVÁ z Prostějova. 

 
Marie ČEČMANOVÁ, Drahomíra NEČESANÁ, obě z Prostějova. 

Josef SMEJKAL z Prostějova. 

Oldřich UHER z Prostějova. 

Marie MAZALOVÁ, Bohumila ZBOŘILOVÁ, obě z Prostějova. 

Alžběta NĚMCOVÁ z Prostějova. 

 

V měsíci únoru oslavili své životní jubileum: 
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15. 3. v 18.00 hodin přednáška „HVĚZDNÉ HAVÁRIE ANEB KDYŽ SE HVĚZDY 
SRÁŽEJÍ“. 

Přežili bychom srážku Slunce s bílým trpaslíkem? Hrozí Slunci něco takového? V kulo-
vých hvězdokupách a centrech galaxií jsou hvězdné havárie zcela běžné, navíc jejich akté-
rům prodlužují život. Přednáší: doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc., Ústav teoretické fyziky 
a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity  Brno. Vstupné 10 Kč.

19. – 25. 3.  ASTRONOMICKÝ TÝDEN K PRVNÍMU JARNÍMU DNI
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena:
- Od pondělí do pátku vždy od 9.00 do 16.30 hodin, kdy je nabízeno celé spektrum pořadů, 

včetně odpoledních pohádek pro děti (novinka).  
- Každé odpoledne ve 14.00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro konání 

pozorování je bezmračná obloha.
- Každý večer v 19.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Nutnou pod-

mínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.
- Novinka -  od pondělí do pátku vždy v 15.30 hodin  a v sobotu v 15.00 hodin na vyprá-

vění Poprvé na hvězdárně.  
- V pátek a v sobotu od 19.30 hodin na pozorovatelské praktikum pro členy klubu 

GEMINI. Nutnou podmínkou pro konání praktika je bezmračná obloha.
- V neděli od 15.00 hodin na soutěž pro děti. 

VYPRÁVĚNÍ – POPRVÉ NA HVĚZDÁRNĚ
Ve dnech 19. – 23. 3. v 10.00, 13.30 a 15.30 hodin, v sobotu 24. 3. v 15.00 hodin. Dále 

každou březnovou středu v 15.30 hodin. 
Povídání o střídání dne a noci i ročních období, včetně jarního. 
Vstupné 5 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a děti 10 Kč.

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
Pozorování Slunce se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o celém Astronomickém 

týdnu od 14.00 do 15.00 hodin. Ve středu 21. 3. v  1.07 hodin přechází Slunce ze znamení 
Ryb do znamení Berana. Začátek astronomického jara, jarní rovnodennost.

Večerní a noční pozorování hvězdné oblohy dalekohledy se konají každé pracovní pon-
dělí a čtvrtek (neplatí 15. 3. – večerní přednáška) i o  celém Astronomickém týdnu od 19.30 
do 21.00 hodin. 

Měsíc je  4. 3. v 00.16 hodin v úplňku (úplné zatmění Měsíce započne v sobotu 3. 3. ve 
22.29 hodin a skončí v neděli 4. 3. ve 2.11 hodin), 12. 3. v poslední čtvrti, 19. 3. nastává nov 
a 25. 3. první čtvrť.

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.

XV. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti. Schází se každou středu v 16.30 hodin a jeho náplní je seznamo-

vání se souhvězdími, planetami, kosmonautikou. Za bezmračné oblohy doplněno pozorová-
ním Měsíce, planet a souhvězdí.  Pololetní klubový poplatek 50 Kč.

XXXVI. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Členem  klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 11 - 20 let, koho láká 

poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových programů 
z astronomie.  Termíny setkání členů klubu: 1., 8., 29. 3. v 16.30 hodin teoretické lekce 
v přednáškovém sále, 23. a 24. 3. v 19.30 hodin pozorovatelské praktikum u dalekohledů, 
15. 3. v 18.00 hodin přednáška.  

Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč a platí se předem, nejpozději při první 
návštěvě klubu.

BŘEZNOVÁ NEDĚLNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI
Lidová hvězdárna v Prostějově  zve děti ve věku od pěti do jedenácti let s rodiči a pra-

rodiči v neděli 25. března do svých prostor. Pozorovatelna s dalekohledy umožňujícími za 
bezmračné oblohy bezpečně pozorovat sluneční skvrny a s výstavou Hvězdný vesmír bude 
přístupná po celý čas od 14.00 do 15.00 hodin. Nebude-li jasné počasí, uvidí děti zákresy 
Slunce z posledních dní a uslyší k nim komentář. Od 15.00 hodin se pak v přednáškovém 
sále děti seznámí slovem, obrazem a za pomocí hvězdných glóbusů se souhvězdími jarní 
oblohy, především se souhvězdím Lva. Pro vítěze jsou připravené malé dárky, pro všechny 
pak pěkné videopohádky. Vstupné 10 Kč.

Mateřinka 2007

Na pódiu prostějovského městského divadla 
se předvedou děti z dvanácti mateřských škol 

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

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

Mateřské 
centrum Cipísek 

Přednášky a besedy v březnu
 

☛ Beseda s logopedem Mgr. Jeřábkem 
- 13. března v mateřském centru ve Dvo-
řákově ulici č. 5, 14. března v mateř-
ském centru na Sídlišti Svobody č. 6.

☛ Chystáme se do mateřské školy 
- s ředitelkami mateřských škol 
- 20. března v mateřském centru ve Dvo-
řákově ulici č. 5, 21. března v mateř-
ském centru na Sídlišti Svobody č. 6. 

Informační centrum pro mládež ve 
spolupráci s Cyrilometodějským gym-
náziem vás zve na výstavu zájmové-
ho útvaru ,,Výtvarný kruh“, který pod 
vedením PaedDr. Květoslavy Snášelové 
vystavuje práce svých členů. Od 21. úno-
ra do konce měsíce března máte možnost 
navštívit GALERII PRO DUŠI v pro-
storách Cyrilometodějského gymnázia 
a prohlédnout si vystavovaná díla každý 
pracovní den od 9.00 do 18.00 hodin. 

Výstava

Osmisměrka
Až do 9. března 2007 je v respiriu Reálného gymnázia a základní školy města Prostě-

jova přístupná interaktivní výstava, která zahajuje Mezinárodní heliofyzikální rok 2007. 
Výstava vznikla za spolupráce Lidové hvězdárny v Prostějově, p. o., a Štefánikovy 
hvězdárny v Praze a nese název - Slunce ...viz tajenka. 

Uvedené výrazy: ARMÁDA, BLUDIŠTĚ, CEMENT, CENÍK, DCERUŠKA, DENÍK, 
DEŠTNÍK, DOPROVOD, DUBEN, FUTRÁL, HRABAL, HRUŠKA, HUSTOTA, KAS-
TOR, KOREK, KOŠTĚ, KOUKOL, KRASAVEC, LAŤKA, NÁDOR, NÁVOD, NEROST, 
NOTES, OBLOUK, OPTIK, OSMIVESLICE, PAMĚTNÍK, PODKOP, POKYN, POUČ-
KA, PRÁZDNO, PŘÍSLOVÍ, PŮLLITR, SARKASTA, SEMIŠ, SESTAVA, SILÁK, SMŮ-
LA, STRANA, SVETŘÍK, ŠÍDLO, TETÍN, TRASA, VÁNEK, VESMÍR, ZRCADLO.

    Autor: Ing. Bohdan Kousal
Tajenka minulého čísla zní ZVÝŠENÍ PRESTIŽE PROSTĚJOVA..
Výhercem se stal pan Martin Klabal, Horákova ul., Prostějov, který získává knihu 

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


