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ÚTERÝ 20. června

18.00 hodin 	 Zahájení 49. ročníku Wolkrova Prostějova.
   Letos zveme účastníky festivalu poezie k hudebnímu
   pavilonu v městském parku.
   Kromě hodiny a místa je tentokrát vše překvapením!
	 	 	 V případě nepříznivého počasí bude zahájení v restauraci
      Národního domu (Vojáčkovo nám.1).

18.45 hodin  Položení kytice k pomníku Jiřího Wolkera

20.00 hodin	 	 Karel Hynek Mácha – MÁJ 
KK	DUHA	 	 v podání BARBORY HRZÁNOVÉ
Inspirativní představení  - pořad pražské Violy
      - scénář a režie: Miloš Horanský, hudba: Emil Viklický
      - scéna: Ivo Žídek, kostýmy: Ivana Brádková   

STŘEDA 21. června 

7.30 – 8.15 hodin	 	 	Je ráno …..s tím nic nenaděláte, ale můžete zkusit 
přednáškový sál ND  hlasovou rozcvičku s ing. Liborem Vackem
      k „nastartování“ recitátorů sólistů a dalších zájemců
	 	 	 	
9.00 – 16.20 hodin		 I. kolo soutěže recitátorů sólistů
přednáškový sál ND

18.00 hodin	 	 ZAMRAČENE DĚTI, Plzeň
KK DUHA    FIXNÍ IDEA 
N       Leonid Andrejev, scénář Jiří Reichel
(nominace z krajského kola)   

19.30 hodin  DOHRÁLI JSME, ZUŠ Uherské Hradiště
přednáškový sál ND	 AUCASSIN A NICOLETTA  
N      překlad Hanuš Jelínek, scénář Hana Nemravová + soubor

20.30 hodin  Dramatický kroužek NABOSO, Boskovice
DUHA      MAGORŮV SBOR
N       I. M. Jirous, scénář Tomáš Trumpeš + kolektiv DK NABO-

SO

22.00 hodin		 	 	Je pozdě večer ... s tím také nic nenaděláte, ale máte-li 
KK DUHA      výdrž, čeká vás ještě povídání poroty, účinkujících a divá-

ků  o zhlédnutých představeních.

ČTVRTEK  22. června

7.30 – 8.15 hodin	 	 Je ráno …..s tím nic nenaděláte, ale můžete zkusit 
přednáškový sál ND   hlasovou rozcvičku s ing. Liborem Vackem k „nastartování“ 

recitátorů sólistů a dalších zájemců o tento způsob zaháje-
ní dne

9.00 – 15.30 hodin		 II. kolo soutěže recitátorů sólistů
přednáškový sál ND

18.00 hodin 	 HOP – HOP, ZUŠ Ostrov
KK DUHA    V BLUDIŠTI MÉHO SRDCE 
N      světoví autoři, scénář soubor HOP - HOP

19.15 hodin	 	 MIMO PATRO, ZUŠ Liberec
přednáškový sál ND  JEDNOMU NEROZUMÍM (Rimbaudovy variace)
N      Jean Arthur Rimbaud, scénář Jaromír Typlt a kolektiv

20.15 hodin  STUDIO STARÁ HASIČKA, Brno 	
KK DUHA    JIŘÍHO PASTÝŘE SMUTEK SEBESÁM   
N      Jiří Pastýř, dramaturgie Zdeněk Šturma
      - režie Roman Mach, hudba Vít Šmérek a Pavel Rybička

22.30 hodin   Je pozdě večer ...  s  tím  také nic nenaděláte, ale máte-li 
KK DUHA      výdrž, čeká vás ještě povídání poroty, účinkujících a divá-

ků o zhlédnutých představeních

PÁTEK 23. června

8.00 – 10.00 hodin		 Rozborové semináře s recitátory sólisty
salonky Národního domu      

10.00 hodin	 	 DIVADLO JESLIČKY, ZUŠ Na Střezině, 
DUHA   Hradec Králové
N	 	 	 OKNA
      - autor: celý soubor, režie: kolektiv Supervize, 
      pedagogické vedení Ema Zámečníková

12.15 hodin	 	 TRIARIUS, Česká Třebová
DUHA      JISTÝ POČET ROZHOVORŮ (čili úplně předělaný 
N       snář)
      Alexandr Vveděnskij

13.45 hodin 	 DS NaKopTyjátr, Jihlava
DUHA      ÚSVIT ANDĚLŮ (Adagio „F“)     
N      Vratislav Effenberger, režie Petr Soumar

15.30 hodin  Ještě není večer .... i přes to vás čeká poslední
KK DUHA      povídání  poroty,  účinkujících  a  diváků  o  zhlédnutých 

představeních

17.00 hodin	 	 Máchův Máj v proměnách
přednáškový sál ND  Seminář pro účastníky WP povede Rudolf Matys

20.00 hodin	 	 Závěrečný večer Wolkrova Prostějova.
KK	DUHA	 	 Přehlídka oceněných recitátorů a vyhlášení
   výsledků WP 2006.

21.00 hodin	 	 A WP 2006 skončil .... ani s tím nic nenaděláme,
   ale  můžeme se už těšit na ten příští, jubilejní padesátý!
	 	 	 Což vám nebrání navštívit letos naposledy prostějovské
      hospůdky či restaurace, které jste si v průběhu festivalu 
      oblíbili. Mějte se hezky a za rok nashledanou!

EVROPSKÉ FÓRUM 
VĚDY A TECHNIKY 

vyhlásilo pro celou Evropu 
na 23. června termín 

již druhého ročníku přibližování 
vědy a techniky občanům 

VĚDA A TECHNIKA 
V ULICÍCH.

Po úspěšném loňském experimentu 
v Praze přijal tuto myšlenku za svou, 

rovněž už podruhé, 
projekt ČESKÁ HLAVA. 

Do tohoto projektu letos vstoupí jako 
jedna z mála mimopražských institucí 
i PROSTĚJOVSKÁ HVĚZDÁRNA. 

Ta umožní	na náměstí  T. G. M. 
v Prostějově v prostoru sochy TGM 

v pátek 23. června 
od 10 do 15 hodin zájemcům 

bezpečně pozorovat 
speciálním 

dalekohledem 
sluneční fotosféru 

se skvrnami. 

Pozorování bude provázeno
 předvedením zajímavého fyzikálního 

experimentu studentů Reálného 
gymnázia a základní školy 

města Prostějova. 

Pozorování se uskuteční jen 
za bezmračné oblohy.

49. ročník WOLKROVA PROSTĚJOVA 20. – 23. června
Pořádají Město Prostějov, DUHA – kulturní klub u hradeb v Prostějově, NIPOS ARTAMA Praha,

pod záštitou starosty města Prostějova ing. Jana Tesaře,
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci s Městským divadlem v Prostějově.

WP 2005: Závěrečný program – přehlídka laureátů.  Foto: archiv WP 2005: Ustaf Brno -  Jakub Kostelník.  Foto: archiv

Provozní doba 
městské knihovny 

o prázdninách 
PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ 

+ ČÍTÁRNA 

Skálovo nám. 6, telefon: 582 345 012

pondělí a středa  8.00 – 17.00 hodin
úterý  zavřeno
čtvrtek a pátek  8.00 – 16.00 hodin 
sobota  zavřeno

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Vápenice 9, telefon: 582 345 012

pondělí – pátek (mimo úterý) 
9.00 – 11.00 hod., 12.00 – 16.00 hod. 
úterý a sobota     zavřeno

POBOČKY 
NA SÍDLIŠTI SVOBODY 

A VE STUDENTSKÉ ULICI
v budově Reálného gymnázia a ZŠ 
města Prostějova budou po dobu 

prázdnin uzavřeny.

Od 31. 7. do 13. 8. bude knihovna se 
všemi svými pobočkami uzavřena.

Občanské  sdružení  Aeroklub  Jose-
fa  Františka,  které  se  zabývá  leteckou 
a sportovní činností pro děti a mládež, 
uspořádalo v rámci Bambiriády dětskou 
výtvarnou soutěž s leteckou tématikou. 
„Soutěže  se  zúčastnilo  126  dětí,  které 
malovaly obrázky letadel,“ uvedl před-
seda Aeroklubu  Josefa Františka Libor 
Šebestík.
Hodnotící  komise  vybrala  z  obrázků 

dva  nejhezčí  a  autoři  dalších  čtyř  byli 
vylosováni. „Všichni ocenění autoři zís-
kali vyhlídkový let na větroni L-13 Bla-
ník a mohou si prohlédnout letiště a areál 
prostějovského  aeroklubu  v  doprovodu 
rodičů,“ upřesnil Šebestík. 
Aeroklub Josefa Františka má v sou-

časné  době  zhruba  osm  desítek  členů. 
„O členství projevili zájem i čtyři noví 
patnáctiletí adepti bezmotorového létá-
ní,“  dodal  předseda  klubu  s  tím,  že  na 
větroních lze létat po dovršení patnácti-
leté věkové hranice. 

Činnost  Aeroklubu  Josefa  Františka 
je  finančně  podporována  městem  Pro-
stějovem.  „I  díky  této podpoře  se nám 
podařilo  zakoupit  větroň VT-16  Orlík. 
V  letech,  kdy  se  u  nás  začínalo  s  bez-
motorovým  létáním,  bylo  zvykem,  že  
křest  prováděl  významný  představi-
tel města. Chtěli  jsme  se  k  této  tradici 
vrátit,  a  proto  jsme  o  pokřtění  nového 
bezmotorového letadla požádali staros-
tu  města  Jana  Tesaře,“  objasnil  Libor 
Šebestík s tím, že starosta žádosti letců 
vyhověl. 
Větroň  dostal  jméno  Prostějov.  Jan 

Tesař  jej  pokřtil  u  příležitosti  letošní 
Bambiriády, na které byl stroj vystaven. 
„Málokdo dnes ví, že ustavující schůze 
Aeroklubu  Josefa  Františka  proběhla 
v prosinci 1934 v restauraci mého děda 
Jana Tesaře na Husserlově náměstí. Na 
počest  této události dostal hotel  jméno 
Avion,“ zavzpomínal při této příležitos-
ti starosta města.    (kdl)

Nový větroň, který pokřtil starosta města Jan Tesař, dostal jméno Prostějov
Výherci výtvarné soutěže Aeroklubu Josefa Františka se vznesou nad město a okolí 

Větroň pokřtěný starostou Janem 
Tesařem dostal jméno Prostějov.

Výherce soutěže: Michael Křížek, Prostějov.

Výherce soutěže: Jiří Strouhal, Prostějov.
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