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Doslova za dveřmi je chvíle, kdy pros-
tějovské divadlo, uzavřené několik měsíců 
kvůli náročné celkové rekonstrukci interié-
rů, opět přivítá své příznivce. Vůbec první 
akcí bude v úterý 14. listopadu od 17 hodin 
již tradiční koncert Jožky Černého, kte-
rý pro seniory, postižené občany a jejich 
doprovod pořádá Svatolazarská komenda 
v Prostějově. 

„Díky podpoře, kterou nám poskytlo 
Město Prostějov, je stejně jako v minulých 
letech vstup volný. Všechny vstupenky 
jsou však už rozebrány,“ informovala orga-
nizátorka koncertu Věra Palacká. Vzácným 
hostem, který prostějovské divadlo v sou-
vislosti s charitativním koncertem navštíví, 
bude podle jejích slov olomoucký arcibis-
kup Jan Graubner.

„Z velkého zájmu o vstupenky na všech-
na ohlášená představení soudím, že našim 
divákům divadlo už hodně chybělo. Dou-
fám, že je v krásně opravených prostorách  
čekají jen samé umělecky hodnotné a spo-
lečensky příjemné zážitky,“ uvedla ředitel-
ka Městského divadla v Prostějově Alena 
Spurná. 

Listopadová programová nabídka je vel-
mi bohatá. „Přestože provoz zahajujeme až 
v polovině měsíce, do jeho konce stihne-
me uspořádat devatenáct akcí. A v prosin-
ci to bude podobné,“ prohlásila ředitelka 
a dodala: „Chceme zkrátka návštěvníkům 
vynahradit tu dlouhou přestávku.“ 

V listopadu jsou na programu první před-
stavení pro všechny předplatitelské cykly. 
Ve středu 15. listopadu účinkuje v rámci 
koncertního abonmá v divadelním sále 
Adamusovo trio, které si  jako hosta přizva-
lo vynikajícího pianistu Emila Viklického. 
Skupina 5P, kterou  až na dvaatřicet míst  
vykoupili předplatitelé, zhlédne v pondě-

lí 27. listopadu představení Divadla Bez 
zábradlí  Praha Každý rok ve stejnou dobu  
režírované Jiřím Menzelem. O dva dny 
později se do Prostějova po dvou letech 
vrátí dnes už legendární Hrdý Budžes 
příbramského divadla s excelující Bárou 
Hrzánovou v hlavní roli. Příběh devítile-
té Helenky Součkové, která je svéráznou 
průvodkyní roky husákovské normalizace, 
uvidí abonenti skupiny A. Skupina B má ve 
čtvrtek 30. listopadu na programu nesmr-
telnou hudební komedii Jiřího Suchého 
a Jiřího Šlitra Kdyby tisíc klarinetů, kterou 
uvede početný soubor Městského divadla 
v Brně.

Stálicemi prostějovské podzimní diva-
delní  nabídky jsou pražské soubory Sklep 
a Divadlo Járy Cimrmana, jejichž předsta-
vení Besídka 2006 a Němý Bobeš jsou na 
programu 23. a 24. listopadu. Ve středu 22. 
listopadu vystoupí v Prostějově v rámci 
koncertního turné The Best Of  Tour 2006 
zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová. 

Ve výčtu listopadových akcí nelze vyne-
chat ani představení „domácího“  původu: 
v pátek 17. listopadu od 18 hodin oslaví 
pořadem Debe decke tak belo 35. výročí 
svého založení Hanácký soubor písní a tan-
ců Klas z Kralic na Hané. Mužský pěvecký 
sbor  Orlice nebude v sobotu 25. listopa-
du chybět mezi účinkujícími XII. festivalu 
mužských pěveckých sborů.

� (eze)

Prostějovské městské divadlo chystá 
po rekonstrukci bohatou nabídku

V  listopadu se do Prostějova vrátí  legendární Hrdý Budžes příbramského 
divadla s Bárou Hrzánovou v hlavní roli.   Foto: archiv 

Hudební komedii Kdyby  tisíc klarinetů uvede soubor Městského divadla 
v Brně.   Foto: archiv 

Městské divadlo 
v Prostějově se ve 
středu 22. listopadu 
stane jedním z míst, 
kde v rámci svého 
podzimního turné po 
divadlech a kultur-
ních domech v celé 
republice koncertu-
je známá zpěvačka, 

kytaristka, skladatelka a textařka Lenka 
Filipová. Při dvouhodinovém vystoupení 
zazpívá a zahraje své nejznámější písně, 
ale i několik skladeb klasického repertoá-
ru. Hostem recitálu The Best Of Tour 2006 
je irský harfenista Sean Barry.

„Koncert Lenky Filipové bude bezpo-
chyby dalším v řadě programů prostějov-
ského divadla, které jsou pohlazením pro 
duši návštěvníků.  Z těch minulých připo-

menu například koncerty Hany Hegerové, 
Marie Rottrové, Karla Plíhala, sourozenců 
Ulrychových či Jaromíra Nohavici,“ uved-
la ředitelka Městského divadla v Prostějo-
vě Alena Spurná. 

Lenka Filipová debutovala v roce 1982 
deskou Zamilovaná. Za reprezentativní 
dvoualbum Tisíc způsobů, jak zabít lásku 
a The Best Of Lenka Filipová  z roku 2005 
převzala Filipová Zlatou desku.  (eze)

Lenka Filipová koncertuje v Prostějově

Již několik sezón je představení pražské-
ho divadla Sklep neodmyslitelnou součás-
tí podzimního menu Městského divadla 
v Prostějově. Jména protagonistů  Tomá-
še Hanáka, Davida Vávry, Jiřího Burdy, 
Roberta Nebřenského, Lenky Vychodilové 
a dalších fungují na „sklepácky“ zaměře-
né publikum doslova jako magnet. „Sklep 
mívá v prostějovském divadle skutečně 
nabito. A bývá hodně veselo,“ potvrdila 
ředitelka divadla Alena Spurná.

Přitom každoročně obměňované před-
stavení Sklepu Besídka je pro pořadatele, 
ale i pro diváky pokaždé tak trochu zají-
cem v pytli. „O představení víme vždycky 

jen to, že je sestavené z nejlepších nápadů, 
písniček, skečů a scének, k nimž  osazen-
stvo svérázného divadla  velmi často inspi-
rují křiklavé události současné politické 
či společenské scény,“ popsala Spurná 
a dodala: „Doufám, že Besídka 2006 bude 
stejně jako předešlá představení  příjem-
ným překvapením, ale i příležitostí, jak na 
průšvihy, trapasy či tragédie našich dnů 
nahlédnout z té veselejší stránky.“  (eze)

Besídka  2006  pražského  souboru 
Sklep bude na programu ve čtvrtek  
23. listopadu.    Foto: archiv

Sklep pobaví publikum nejnovější Besídkou

V krátké době už podruhé zavítal na 
prostějovskou radnici štáb České televize 
Brno, který zde natáčel poslední díl třetí 
řady úspěšného seriálu Četnické humores-
ky. Na Zemské velitelství, tedy do prostor 
radnice, tentokrát znovu přijíždí Karel Ara-
zim v podání Tomáše Töpfera a také Bed-
řich Jarý (Ivan Trojan). 

„Arazim potřebuje nutně vyzvednout 
ve spisovně materiál ke svému případu, 
ovšem zdá se, že získat tento spis nebu-
de tak jednoduché,“ prozradila něco málo 
z děje posledního dílu nazvaného Epilog 
produkční Darina Levová. „Jak všechno 
dopadne, uvidí diváci v příštím roce. Česká 
televize nejprve odvysílá reprízy předcho-
zích dvou řad, na které naváže nejnovější 
třetí řada,“ upřesnila Levová. 

Kromě „matadorů“ seriálu, kterými jsou 
Tomáš Töpfer a Ivan Trojan, si na prostě-
jovské radnici tentokrát zahráli také Vik-
tor Preis a Marek Vašut. „Moje postava 
– strážmistr Skrčílek – není mezi četníky 
moc oblíbená. Je to takový protekční poli-

cajt, kterého by se ostatní 
nejraději zbavili,“ prozra-
dil Preis. 

Co se vztahu k Pros-
tějovu týče, jsou na tom 
prvorepublikoví strážníci 
poměrně dobře. Všichni 
už naše město navštívili 
a někteří zde mají i užší 
kontakty. „Hrával jsem 
basket, a tak jsem natá-
čení v Prostějově spojil 
s návštěvou svého kama-
ráda, basketbalisty Petra 
Czudka. Domluvili jsme 
se, že u něho před natáče-
ním přespím,“ prozradil 
Ivan Trojan.  (jg)

Četníkům se na prostějovské radnici zalíbilo

Prostějovská  radnice 
se koncem října opět 
přeměnila  v  Zemské 
velitelství.  Foto: J. Gáborová  
     

Květoslava CHYTILOVÁ z Prostějova, Anna HRUBÁ z Prostějova, 
části Vrahovice, Miloslava SUCHÁ, Alois ČERNÝ, Jitka ŘÍHOVÁ, 
všichni z Prostějova, Oldřich VITÁSEK z Prostějova, části Čechovice, 
Maxmilian KAŠPÁREK, Ludmila VYROUBALOVÁ, Marie SVOBO-
DOVÁ, všichni z Prostějova, František KOHOUTEK z Prostějova, části 
Vrahovice, Božena POSPÍŠILOVÁ, Bohumír DANĚČEK, Jan ŠČUKA, 
Pavel HERRMANN, všichni z Prostějova. 

František LYSICKÝ, Jiřina MACHAČOVÁ, František POKORNÝ, 
Marie MÜLLEROVÁ, Jaroslav VYSLOUŽIL, Aleš VLACH, všichni 
z Prostějova, Irena KOUTNÁ z Prostějova, části Krasice, Jan HADRA 
z Prostějova, části Vrahovice, Jarmila LOUTOCKÁ, Miroslav ROSYPAL, 
Libuše HRADILOVÁ, Antonín RANDÁČEK, František VIDMUCH, 
František PINTNER, všichni z Prostějova, Miloslav STRUPEK z Pros-
tějova, části Krasice, Františka FRIDRICHOVÁ z Prostějova. 

Břetislav POSPÍŠIL z Prostějova, části Čechovice, Hedvika FRŇKOVÁ, 
Jarmila POSPÍŠILOVÁ, Miloslav PŘIKRYL, Naděžda RICHTEROVÁ, 
Miroslava NEPOŽITKOVÁ, Jaroslav BÁBEK, Anežka HAJNYŠO-
VÁ, Marie ŠEVČÍKOVÁ, Mojmír ŠKOBRTAL, Olga PELIKÁNOVÁ, 
všichni z Prostějova. 

Vlasta ČERNÁ, Marie PAVLÍKOVÁ, Ladislav DOLEŽEL, všichni 
z Prostějova, Marie MAZALOVÁ z Prostějova, části Čechovice, Anna 
ZAHRADNÍČKOVÁ, Jan ČELECHOVSKÝ, Růžena ZATLOUKALO-
VÁ, Jan GOROŠ, Věra NAVRÁTILOVÁ, všichni z Prostějova. 

Marie ŠVÉCAROVÁ, Marie VÁVROVÁ, obě z Prostějova, Alžbě-
ta HRADILOVÁ z Prostějova, části Čechovice, Helena IVÁNKOVÁ 
z Prostějova. 

Růžena SOLDÁNOVÁ z Prostějova, části Domamyslice, Marie WIN-
KLEROVÁ z Prostějova. 

Bedřiška LUDMILOVÁ, Vlasta HUBALOVSKÁ, obě z Prostějova. 

Marie SLAVÍKOVÁ z Prostějova, části Čechovice, Jarmila KLOSOVÁ 
z Prostějova. 

V měsíci říjnu oslavili své životní jubileum: 

75

70

80

85

90
91

93

Blahopřejeme

92

Dne 7. září 2006 byli v obřadní síni prostějovské radnice 
slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy měs-
ta Prostějova tito noví občánci města Prostějova: 

Markéta POŘÍZKOVÁ, Vojtěch KOVÁŘ, Dominik VYROU-
BAL, David STRIZEL, Adriana SNÁŠELOVÁ, Filip PFEIFER, 
Anna FOJTOVÁ, Tomáš MAJER, Karolína VAŠUTOVÁ, Fran-
tišek SMÝKAL, Matěj MUCHA, Barbora MUCHOVÁ, Petr 
ŠKVÍŘ, Tereza KLIMEŠOVÁ, Michaela DOSTÁLOVÁ, Marek 
MOUDRÝ, Adam RÝDL, Renée ŠOLCOVÁ, Matyáš SVOBO-
DA, Daniela OULEHLOVÁ, Denisa KREJČÍ, Adriana HRUBÁ, 
Ernest GAMBA, Barbora IVÁNKOVÁ, Michaela POSPÍŠILO-

VÁ, Šimon PŘECECHTĚL, Nicol BENÍŠKOVÁ, Lukáš KAPEC. 

Dne 21. září 2006 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni do živo-
ta a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občánci města Prostějova: 

Jiří JAKUBOVSKÝ, Linda KOBEDOVÁ, Kristýna BOŽKOVÁ, Denisa MICHAL-
COVÁ, Jakub JOZÍFEK, Michal STUDÝNKA, Zuzana ZAPLETALOVÁ, Anna SNÁ-
ŠELOVÁ, Michal ČECH, Karolína HUŇKOVÁ, Jana PŘIKRYLOVÁ, Ivana PŘIKRY-
LOVÁ, Nikol ŠTENCLOVÁ, Václav LÍNEK, Oliver HLAVA, Kryštof VRÁNA, Albert 
KLOC, Marie NOVOTNÁ, Ondřej MOJŽÍŠEK, Magdaléna KOLÁŘOVÁ, Patrik 
LABUŤ, Nikola LABUŤOVÁ, Justýna LABUŤOVÁ, Dita PŘÍBRSKÁ, Denisa Kubová, 
Lubomír LAKOMÝ, Richard GROŠOV, Josef HORÁK, Jan MACOUREK, Kristýna 
ČERNÁ. 

Dne 19. října 2006 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni do živo-
ta a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občánci města Prostějova: 

Karla KITTNEROVÁ, Natálie ZAPLETALOVÁ, Kateřina HLÁVKOVÁ, Michal 
VYCHODIL, Tobiáš JEMELKA, Lukáš KROUTIL, Karolína BATELKOVÁ, Franti-
šek ŠANDERA, Kristýna KOPECKÁ, Jiří HAMPL, Roman HOLOMEK, Radek RIND, 
Kristýna MUSILOVÁ, Klára ZATLOUKALOVÁ, Daniel ČÍŽEK, Kristýna VILÍM-
KOVÁ, Matěj KLOUDA, Patrik ŠTEIGL, Martin MLČOCH, Tomáš BRABEC, Anna 
ŠEVČÍKOVÁ, Eliška SPÁČILOVÁ, Adéla KUDLÁČKOVÁ, Jana MATOUŠKOVÁ, 
Justine HRUBÁ, Barbora MICHLOVÁ, Lukáš SZABÓ. 

Noví občánci města Prostějova 

Městská policie Prostějov 
v rámci zapojení města Prostějova 

do projektu „Zdravé město“�

vyhlašuje�

literární soutěž pro žáky 7. tříd základních škol, 

kteří se zúčastnili besed v rámci 

„Evropského dne bez aut“.

Do konce měsíce března 2007 mohou žáci zasílat své literární práce 
(volný slohový útvar) na téma: Chováme se podle dopravních předpisů? 

Práce musí obsahovat: jméno a příjmení autora, název školy a třídu.

Nejlepší autoři budou vyhodnoceni a odměněni věcnými cenami 
při příležitosti „Dne bez aut“ v září 2007. 

Literární práce lze doručit: 
4 poštou na adresu: Městská policie, Havlíčkova 2 – 4, Prostějov
4  osobně: na služebnu městské policie, Havlíčkova 2 – 4, Prostějov, �

II. patro (nepřetržitý provoz)
4  e-mailem na adresu: prevence@mestopv.cz nebo �

petra.mejzlikova@mestopv.cz. 

Obálku nebo předmět zprávy označí účastníci soutěže heslem 
„literární soutěž“.


