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Dne 2. února 2006 byli v obřadní síni prostějovské  radnice
slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy  města
Prostějova tito noví občánci města Prostějova: 

Matěj VRBA, Simona KÝROVÁ, Martin FURIŠ, Hana PINKA-
VOVÁ,  Vendula VYMLÁTILOVÁ, Anežka RYCHVALSKÁ, Sá-
ra JIŘÍČKOVÁ, Adéla  KREBSOVÁ, Tomáš DOHNAL, Pavlína
SEDLÁČKOVÁ, Adam SMÉKAL, David  MIMRA, Jiří KOVÁŘ,
Robin ŠAFRA, Romana ŠAFAŘÍKOVÁ, Veronika  VESELÁ, Ne-

la PROCHÁZKOVÁ, Terezie CHUDOBOVÁ, Alex BALHER, Hana  VYSLOUŽILO-
VÁ, Jakub SLECHAN, Tadeáš Aleš HÁJEK, Lukáš FORET,  Hana LUČANOVÁ, Ši-
mon ANDRÉS, Vojtěch COUFAL, Adéla KOUDELKOVÁ,  Zuzana KORNELOVÁ.

Noví občánci města Prostějova

V Prostějově opět funguje středisko 
pro volný čas dětí a  mládeže

Navštěvovat jej mohou žáci a studenti všech prostějovských škol

Experti odstartovali na Moravě
v prostějovském Metru 70 

Koncert sourozenců Hany a Petra Ul-
rychových se skupinou Javory  otevře 
2. března v 19 hodin jarní programovou
nabídku  Městského divadla v Prostějo-
vě. Hana Ulrychová představuje již  celá
desetiletí stálici na české hudební scéně.
Autorem většiny  písní je její bratr Petr
Ulrych, od poloviny sedmdesátých let  je
s vystoupeními sourozenecké dvojice
spojena doprovodná  skupina Javory. 

„Březen s celkem šestnácti akcemi bu-
de zřejmě jakýmsi  vyvrcholením této di-
vadelní sezóny,“ uvedla ředitelka Měst-
ského  divadla v Prostějově Alena Spur-
ná . Většinu představení pro tři  divadelní
a jedno koncertní abonmá už divadlo
odehrálo. „Musíme  poněkud zkrátit se-
zónu. V polovině května budou totiž za-
hájeny  práce na rekonstrukci interiéru
divadelní části Národního domu.  Do té
doby musíme dohrát všechny abonentní
cykly včetně  představení pro školy. 

A samozřejmě chceme divákům nabíd-
nout i  něco navíc,“ prohlásila ředitelka.

Ve 3. předplatitelské skupině uvidí di-
váci skvěle obsazenou  komedii Neila
Simona ...Vstupte! o nekončících patáli-
ích dvou  klaunů na penzi. Režisér Pavel
Háša vybral do čtyř rolí Petra  Nárožné-
ho, Ladislava Mrkvičku, Jana Čenského
a Libuši Švormovou,  tedy obsazení, kte-
ré je zárukou dobré zábavy. 

Mimo předplatné uvidí v pondělí 13.
března v 19 hodin  návštěvníci operetu
Johanna Strausse Cikánský baron v pro-
vedení  Moravského divadla Olomouc.
Opereta v poněkud rozvernějším  duchu
je na programu také ve středu 22. března.
„Uvádíme  Vinobraní v Ypsilonce aneb
Dožínky operety,“ prozradila Spurná.
Celá pěvecky, herecky i pohybově zdat-
ná a výkonná pražská  Ypsilonka v čele
s protagonisty Lábusem, Dejdarem, Vac-
kem,  Synkovou, Šteflíčkovou a dalšími

předvede divákům nazkušování  Nedba-
lovy operety Vinobraní. „O autorství té-
to veselé a  barvité podívané se s Oska-
rem Nedbalem podělil také režisér 
a  vůdčí osobnost Ypsilonky Jan Schmid.
A jak je v Ypsilonce  odjakživa zvykem,
své k tomu přidal doslova každý člen an-
sámblu,“ prohlásila ředitelka divadla.
Přidala informaci, že Jan  Schmid získal
za Vinobraní Cenu Divadelních novin za
tvůrčí  počin v oboru hudební divadlo.

Pro předplatitele 4. skupiny je ve stře-
du 29. března v 19 hodin  na programu
Oddací list nedávno zesnulého izrael-
ského autora  Ephraima Kishona. S ro-
dinnou komedií pro vdané, ženaté i  svo-
bodné přijede do Prostějova pražské di-
vadlo Rokoko.  Inscenace provokuje
diváky otázkou: Vzal(a) byste si ji (ho)
znovu? V režii Zdeňka Potužila účinku-
jí Taťjana Medvecká, Jan  Vlasák a dal-
ší. (eze)

Divadlo v březnu: koncert Ulrychových,
opereta, Ypsilonka i Rokoko

Herecké obsazení komedie Neila Simona ...Vstupte! je zárukou  dobré zábavy. Foto: archiv

Ivana Řezáče ze Švandova divadla Pra-
ha, nominovaného na Cenu  Thálie za rok
2005 za ztvárnění role Arnulfa v Moliēro-
vě Škole  pro ženy, měli příležitost vidět
právě v této úloze i  návštěvníci Městské-
ho divadla v Prostějově. Pětiaktová kome-
die  byla na programu v pondělí 13. února
pro abonentní skupinu 5P.  O tom, zda Ře-
záč cenu získá, se rozhodne 25. března při
vyhlášení cen Thálie 2005 v Národním di-
vadle v Praze. Spolu s ním byli v katego-
rii činohra za mužské herecké výkony  no-
minováni také Martin Huba a Ivan Trojan.

Škola pro ženy poprvé pobavila publi-
kum v roce 1662. Hlavní  postavu postar-
šího ženicha Arnulfa ztvárnil tehdy sám
Moliēre.  Škodolibé hlasy tvrdily, že hraje
tak přesvědčivě proto, že  příběh důvěrně
zná ze svého soukromí. 

Pro milovníky klasické komedie je
v únoru na programu ještě  Lhář Carla Gol-
doniho v nastudování pražského Divadla
v Dlouhé .  „Záznam inscenace, kde v roli
Lélia herecky přímo exceluje Jan  Vondrá-
ček, uvedla nedávno Česká televize. Hra-
jeme ji 28. února  od 19 hodin,“ upozorni-
la ředitelka divadla Alena Spurná a  připo-

mněla, že hra je určena návštěvníkům 
3. předplatitelské  skupiny. Zbylé lístky

jsou k dispozici v předprodejním  středis-
ku divadla. (eze)

Milovníky klasické komedie potěší Lhář, 
kterého nedávno uvedla i Česká televize

Lhář v nastudování pražského Divadla v Dlouhé potěší milovníky  klasické ko-
medie koncem února. Foto: archiv 

Výstavu devatenácti barevných grafik
z dílny táborské autorky  Marie Michaely
Šechtlové, která byla k vidění ve foyer
Městského divadla v Prostějově, ukončila
ve středu 15. února  dernisáž. „S pořadate-
li výstavy v divadle i s autorkou jsme se
dohodli na slavnostním ukončení výstavy,
které je méně obvyklé  než vernisáž, kterou
výstavy začínají,“ uvedl kurátor výstavy
Josef Dolívka. Grafiky zaměřené tématic-
ky na divadelní svět  zdobily foyer od pro-
since minulého roku. Obrázky viděly sko-
ro  čtyři tisíce lidí. 

„Výstavy jsou v divadle vysloveně do-
plňkovou činností. Patříme  však k nejnav-

štěvovanějším výstavním prostorám ve
městě,  protože každý návštěvník divadla je
vlastně i návštěvníkem  výstavy,“ uvedla
ředitelka divadla Alena Spurná. 

Městské divadlo promění drobnou expo-
zici několikrát do roka.  Kromě renomova-
ných umělců zde nacházejí místo k prezen-
taci také  prostějovské školy. „Výstavu
Marie Šechtlové vystřídají práce  studentů
Gymnázia Jiřího Wolkra,“ prozradila ředi-
telka divadla  s tím, že studentská a žákov-
ská výtvarná tvorba nachází v divadelní
chodbě prostor zcela oprávněně, neboť dě-
ti a mládež  patří k velmi častým návštěv-
níkům divadla. (eze)

Výstavu ukončila dernisáž 

Leo NĚMEC, Miroslava HUTEROVÁ, Miluše JELÍNKOVÁ, Alois
KNILL,  všichni z Prostějova, Zdeněk NÁHLÍK z Prostějova, části  Če-
chovice, Jiří PLAŠTICA, Jiřina BURIANOVÁ, oba z Prostějova,  Antonín
HROMADA z Prostějova, části Držovice.

Zdeněk ANTL, Antonín BRABLEC, Miroslav KUČERA, Aloisie  PA-
POUŠKOVÁ, Františka ZEDNÍKOVÁ, Jiřina PŘECECHTĚLOVÁ,
všichni  z Prostějova, Miloslav ARNOŠT z Prostějova, části Vrahovice,
Dušan ZEIDLER z Prostějova, Libuše VYSLOUŽILOVÁ z Prostějova,
části Vrahovice, Helena HORŇÁKOVÁ, Jiřina KADANÍKOVÁ, Marie
SUCHÁNKOVÁ, MUDr. Antonín MLČOCH, Jaroslav KRISTEK, Arnošt
ČUNDRLA, Oldřich ŠTAFA, Věra VENCOVSKÁ, Josef MAZAL, ing.
Jan  JANČÍK, Josef NAVRÁTIL, Anna ČECHOVÁ, Adolf MAREK,
všichni z Prostějova. 

Libuše SLEPÁNKOVÁ, Jarmila VITÁSKOVÁ, Jaromír HRUBAN,
všichni z Prostějova, Anežka KRATOCHVÍLOVÁ z Prostějova, části Če-
chovice,  Vladimír ZATLOUKAL, Božena STRAKERLOVÁ, Věra ZLÁ-
MALOVÁ,  Miroslav JAHODA, Jana KRÁTKÁ, všichni z Prostějova. 

Ladislav BARDIOVSKÝ z Prostějova, Františka KUČEROVÁ z Pro-
stějova, části Čechovice, Vincenc RŮŽIČKA z Prostějova,  Edita ŠTĚR-
BOVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Horymír ŠVÉDA z Prostějova. 

Marie ČEČMANOVÁ, Drahomíra NEČESANÁ, Ludmila COKLANO-
VÁ, všechny  z Prostějova. 

Božena VÍTKOVÁ, Josef SMEJKAL, oba z Prostějova. 

Oldřich UHER z Prostějova. 

Marie MAZALOVÁ, Bohumila ZBOŘILOVÁ, obě z Prostějova. 

Alžběta NĚMCOVÁ z Prostějova. 
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V Prostějově opět funguje středisko pro
volný čas dětí a  mládeže. Zařízení začalo
nedávno provozovat prostějovské  Cyrilo-
metodějské gymnázium v Komenského
ulici. Zdejší středisko  volného času zařa-
dil do školské sítě Krajský úřad Olomouc-
kého  kraje, a tak už nic nebrání tomu, aby
mladí lidé mohli využívat  široké nabídky
kroužků, tvůrčích dílen nebo vzdělávacích
kurzů.

„Škola se systematicky věnuje nejen
vzdělávání studentů,  ale pečuje i o jejich
volný čas,“ uvedl ředitel  Cyrilometoděj-

ského gymnázia Jaroslav Fidrmuc. „Pro
děti ve věku  žáků základních škol zde má-
me klub Oáza; pro studenty nejen  naší,
ale i ostatních škol z Prostějovska nyní při-
bylo zmíněné  Středisko pro volný čas.
Smyslem našeho snažení je nenechat  děti
v jejich volnu napospas ulicím nebo her-
nám, ale nabídnout  jim kvalitní zábavu,“
vysvětluje vznik mimoškolních klubů  Fi-
drmuc. 

Žáci a studenti přicházející do klubů při
Cyrilometodějském  gymnáziu si zde mo-
hou například zahrát stolní fotbal či šipky,

připravuje se studentská kavárna, ve které
se bude o  přestávkách vařit káva a čaj.
Klub je pro žáky otevřen už od  10 hodin a
uzavírá se až kolem 18.30 hodiny.

„K nejbližším klubovým akcím, na kte-
ré zveme i žáky a  studenty, kteří naše za-
řízení ještě nenavštívili, bude patřit  28.
února maškarní ples,“ připomněl ředitel
Cyrilometodějského  gymnázia Jaroslav
Fidrmuc. Všechny akce pořádané kluby
najdou  zájemci na webových stránkách
školy a některé z nich i na  webových
stránkách města Prostějova.

Moravské slavnostní premiéry nového
českého filmu EXPERTI,  která se usku-
tečnila ve čtvrtek 9. února v kině Metro
70, se  zúčastnil i starosta města ing. Jan
Tesař. Ve vestibulu se  společně s dalšími
návštěvníky setkal s tvůrci a protagonisty
filmu, mezi něž patřil i Michael Foret
z Prostějovska,  finalista druhé řady pě-
vecké soutěže ČESKO HLEDÁ SU-

PERSTAR.  Film Experti režiséra Karla
Comy je určen širokému publiku.  Vyprá-
ví příběh maturanta Oskara, který miluje
počítače a dívku  Lucii. Aby získal její zá-
jem, rozhodne se prosadit v počítačovém
světě a stát se úspěšným podnikatelem.
Oskar se však dostává do  šíleného kolo-
toče bizarních situací, ze kterých není úni-
ku... 


