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Jiří Langmajer,  Kateřina Brožová nebo 
Martina Válková, Kateřina Hrachovco-
vá nebo Nela Boudová, David Suchařípa 
a další herci vystoupí v neděli 2. dubna od 
19 hodin  v Městském divadle v Prostějo-
vě v brilantní komedii Marca Comolettiho 
s názvem ... A do pyžam!  Představení , 
které je posledním titulem sezóny pro  
3. abonentní skupinu, uvede pražská agen-
tura AP Prosper.

„Na víkendové dny zařazujeme předsta-
vení jen zcela výjimečně. Jiný termín se 
nám ale s divadelní agenturou přes veš-
kerou snahu najít nepodařilo,“ vysvětlila 
ředitelka Městského divadla v Prostějo-
vě Alena Spurná neobvyklý hrací den. 
Komedie kultivovaně oživuje neselháva-
jící principy francouzské bulvární frašky. 
Autor má mimořádný cit pro vtip, situační 
a slovní komiku, umí vytvořit zajímavou 
zápletku a najít vtipné rozuzlení děje. 

Dva zajímavé pořady jsou v dubnu při-
pravené také v komornějších prostorách 
Národního domu. V pondělí 10. dubna 
se v 17 a 19 hodin v přednáškovém sále 
uskuteční promítání filmového medailo-
nu Oldřich Machač – král bodyčeků, kte-
ré pořádá  studio Adnoc.  Na středu 12. 
dubna od 19 hodin naplánoval ochotnic-
ký ansámbl Divadlo Hanácké obce první 
reprízu Ženského boje, což je obrozenecká 
klasika V. K. Klicpery v moderním poje-
tí a úpravě Hany Lužné. „Představení se 
koná na jevišti za oponou, jeho premiéra 
v rámci březnového festiválku MEDart 
diváky nadchla,“ prohlásila Spurná.

Staropražskou veselohru z pera Olgy 

Scheinpflugové o tom, co všechno může 
způsobit jedno nevinné okénko po nočním 
flámu, uvidí abonenti 4. předplatitelské 
skupiny ve středu 26. dubna od 19 hodin. 
„Do Okénka obsadil režisér Pavel Háša 
jedinečné herce – Květu Fialovou, Danu 
Batulkovou, Petra Štěpánka a další,“ 
vyjmenovala Spurná obsazení komedie, 
jejíž nedílnou součástí jsou notoricky zná-

mé staropražské písničky, které se „dědí“ 
doslova z generace na generaci.

Na duben plánuje divadlo také osm 
představení pro děti a mládež. „Všech-
ny školní cykly už vlastně dohráváme. 
V květnu už hrajeme pro školy jen výji-
mečně. Je to  spíše čas výletů, škol v pří-
rodě a také maturit,“ uvedla Spurná.                                                                            
 (eze)

Duben v divadle: herecké osobnosti i ochotníci

Pokud lze o některém současném kulturním 
„podniku“ říct, že jde doslova na dračku, pak 
je to koncert Jaromíra Nohavici, s nímž od 
ledna objíždí republiku. Derou se o něj pořa-
datelé a v okamžiku, kdy jej pro svůj kulturní 
stánek získají, nastává boj o vstupenky, kterých 
je mnohem méně než zájemců o zpěv, kytaru 
a heligonku oblíbeného písničkáře.

„Právě zažíváme to, co už někteří pořadate-
lé mají za sebou  a jiní před sebou. Na jedné 
straně jsme velmi šťastní a potěšení, že se nám 
Jaromíra Nohavicu podařilo pro Prostějov po 
čtyřleté pauze získat. Bolí nás ale, že mnoho 
lidí se na koncert nedostane, protože  zkrátka 
v divadelním sále není víc místa,“ povzdych-
la si ředitelka Městského divadla v Prostějově 
Alena Spurná  s tím, že prostějovský koncert 
se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna  od 19.30 
hodin.

Mimořádný zájem o vstupenky si  vyžádal 

poněkud zvláštní režim jejich prodeje: „Lístky 
začne naše předprodejní středisko prodávat  
3. dubna od 11 hodin, nelze si je rezervovat pře-
dem a každý, kdo vystojí frontu, může zakou-
pit nanejvýš šest kusů,“ informovala ředitelka 
Spurná. Zdůraznila současně další podmínku 
prodeje, podle níž nemají na koncert přístup 
děti mladší 12 let.

Pro fanoušky, na které už nevyjde vstupen-
ka, je asi jen malou náplastí skutečnost, že situ-
ace je obdobná všude, kam Nohavica zamíří.  
„O Jarkovy koncerty je velký zájem a on je 
jen jeden. Snažíme se projet zemi křížem 
krážem, ale všude bychom museli udělat as-
poň tři koncerty a možná by to ani nestačilo,“ 
tvrdí koncertní manažerka Jana Linková a na 
webových stránkách k tomu dodává: „Jediný 
způsob, jak vyhovět všem, je zřejmě jezdit 
po sportovních halách, ale to nechceme.“                                           
 (eze)

Koncert Jaromíra Nohavici: odměna i trest

ČSOP - Regionální      582 338 278 
sdružení Iris 603 298 039
Husovo nám. 67                                iris@iris.cz
796 01 Prostějov                               www.iris.cz

Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris
pořádá v dubnu tyto akce:

 pátek 7. dubna Tradiční kraslice 
	 (Více v informačním servisu na straně 4) 

 sobota 8. dubna Hledání jara na Velkém Kosíři 
	 -  sraz v 10.20 hodin na hlavním nádraží, odjezd vlakem do Čele-

chovské Kaple  
 -  výlet pro děti i dospělé spojený s účastí v celostátní akci ČSOP 

Hledání jara 
 - budeme hledat následující příznaky jara: 
 4 kvete modřín? 
 4 je v přírodě ještě sníh či led? 
 4 jsou vidět na kupce mravenci? 
 -  navštívíme rozkvetlou přírodní památku Vápenice, prozkou-

máme mraveniště v přírodní památce Studený kout, budeme 
vyhlížet kvetoucí modřín a případné zbytky sněhu 

pátek 14. dubna Velikonoce v Kovárně 
	 (Více v informačním servisu na straně 4) 

sobota 15. dubna Úklid Hloučely 
 - sraz v 9 hodin u bistra U Abrahámka 
 - přijďte nám pomoci zbavit probouzející se Hloučelu odpadků 
 -  s sebou vezměte pracovní rukavice (pokud máte) a starou ige-

litovou tašku na sbírané odpadky 
 -  po práci si ještě trochu zasoutěžíme, zahrajeme a občerstvíme 
 - dozor pro děti a občerstvení pro všechny zajištěno  

sobota 22. dubna Den Země v Prostějově       od 9 do 12 hod. na nám. T. G. Masaryka  
	 - ekojarmark, lidoví řemeslníci, biopotraviny, biozemědělci
 - Ivan Zwach s obojživelníky a plazy 
 - koza s kůzlaty z kozí farmy Rozinka 
 - hravé aktivity pro děti i dospělé
 -  informační panely, ankety o životním prostředí, výstava  

vítězných prací z výtvarné soutěže ke Dni Země 
 -  informace o činnosti ČSOP, stánek ČSOP

sobota 29. dubna Národní přírodní rezervace Žebračka 
 - výlet pro rodiny s dětmi 
 -  sraz před budovou hlavního nádraží v Prostějově v 8.30 hodin, 

odjezd vlakem v 8.41 hodin 
 -  výlet pro rodiny s dětmi i všechny ostatní zájemce do blízkosti 

Přerova, kde leží národní přírodní památka Žebračka, krásný 
lužní les v nivě řeky Bečvy, který je v jarním období plný kve-
toucích jarních rostlin 

 - návrat podle počasí, nejpozději v 17.30 hodin 

Akce Ekocentra Iris jsou finančně podpořeny městem Prostějovem. 

Město Prostějov 
a Městské divadlo v Prostějově 

vyhlašují pro umělce nejen z Prostějova 
soutěž s názvem 

100 LET NÁRODNÍHO DOMU 
V PROSTĚJOVĚ
(1907 – 2007)

Cílem soutěže je umělecké ztvárnění významné secesní památky. 
Technika a formát jsou libovolné. 

Uzávěrka soutěže je 31. října 2006. 
Místo odevzdání: Kancelář starosty Městského úřadu v Prostějově. 

  Vítězové soutěže budou vyhlášeni a oceněni 
v rámci oslav 100 let Národního domu. 

Vítězná díla budou vystavena ve spolkových prostorách Národního domu 
a dále publikována.

Až do 23. dubna si ve výstavním sále 
Špalíčku můžete prohlédnout výstavu 
s názvem O proutí a košíkách, kterou při-
pravilo Muzeum Prostějovska v Prostě-
jově ve spolupráci se společností Morex 
Morkovice. Součástí výstavy jsou do 12. 
dubna dílny pro školy. V sobotu 22. dubna 

od 9 do 17 hodin bude dílna pro veřejnost 
pod vedením Jitky Petříčkové z firmy Cech 
pletení z pedigu (přihlášky na telefonním 
čísle 582 330 991). 

Výstavu si můžete prohlédnout denně 
mimo pondělí od 9.30 do 12 a od 13 do 
17 hodin. 

Výstavy v Muzeu Prostějovska 

Tapiserie Artprotis 
Jitky Tláskalové můžete obdivovat v budově 
Muzea Prostějovska na náměstí T. G. Masa-
ryka 2 až do 21. května. Výstava, kterou při-

pravilo Muzeum Prostějovska v Prostějově, 
je otevřena denně mimo pondělí od 9.30 do 
12 a od 13 do 17 hodin. 

O proutí a košíkách 
Součástí výstavy bude i dílna pro veřejnost 

je název výstavy, kterou Muzeum Prostě-
jovska v Prostějově připravilo ve spoluprá-
ci s Ekocentrem Iris, základní organizací 
Českého svazu ochránců přírody Hořep-

ník. Potrvá až do 30. dubna a prohlédnout 
si ji můžete denně mimo pondělí od 9.30 
do 12 a od 13 do 17 hodin v budově muzea 
na náměstí T. G. Masaryka 2. 

České a slovenské 
orchideje ve fotografii

V měsíci březnu oslavili své životní jubileum: 
František ČERNÝ, Jan ZAPLETAL, Ludmila ZAHRADNÍČKOVÁ, 

Eliška KROUPOVÁ, všichni z Prostějova, Marie GREPLOVÁ z Prostě-
jova, části Vrahovice, Jiřina NOVÁKOVÁ, Věra BĚHALOVÁ, Jindřich  
FOJT, Irena GERŽÍKOVÁ, Josef PALATKA, Josef NAVRÁTIL, Marie 
POKORNÁ, Terezie KOŘENÁ, Alois ŽELEZŇÁK, Anna PÁCLOVÁ, 
všichni z Prostějova, František DOLÁK z Prostějova, části Čechovice, 
Alena HÁJKOVÁ, Františka VERUŇÁKOVÁ, obě z Prostějova. 

Bohumila KAŠTYLOVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Jozefa SEKA-
NINOVÁ, Drahomíra FRAUSOVÁ, Františka POLÁKOVÁ, Alena 
GREPLOVÁ, všechny z Prostějova, Josef VLÁČIL z Prostějova, části 
Žešov, Věra KREUZIGEROVÁ, Jan STAROBA, Věra KRUPIČKOVÁ, 
Ludmila ŠŤASTNÁ, Marie JAVŮRKOVÁ, Zdeněk KADLČÍK, Rudolf 
SMÉKAL, Božena PAROBKOVÁ, Anežka BURIÁNKOVÁ, Milan 
KOHOUTEK, Zdeněk HOŘAVA, Marie SKOPALOVÁ, Zdeněk ŠVEC, 
Antonín HANÁK, Stanislav PINKAVA, všichni z Prostějova. 

Iljič VALÁŠEK, Zlatuška VACKOVÁ, Vojtěška JURKOVÁ, Jiřinka 
KARÁSKOVÁ, Věra WURSTOVÁ, Naděžda UHROVÁ, Božena DĚDI-
ČOVÁ, Jan RADIČ, Zdenka VÁCLAVKOVÁ, Věra PROVAZNÍKOVÁ, 
Marie HORÁČKOVÁ, Miroslav ČEŘOVSKÝ, Ladislav OPLETAL, ing. 
Jiří KOLMAR, všichni z Prostějova. 

Helena PLUHÁČKOVÁ, Jiřina PETRŽELOVÁ, Josef FRYČ, Marie 
KAŠTYLOVÁ, Jaroslav WEBER, Anna OHARKOVÁ, Alois NAVRÁ-
TIL, všichni z Prostějova, Ladislav PÁN z Prostějova, části Domamysli-
ce, Marie ADAMOVÁ z Prostějova, části Čechovice, František VRCHA 
z Prostějova. 

Hubert ŠEBELA, Josefa DARAGANOVÁ, Matylda LUBĚNKOVÁ, 
František PETRÁSEK, Eduard SLABÝ, všichni z Prostějova. 

Marie MUSILOVÁ z Prostějova, části Domamyslice, Zdeňka ZAPLE-
TALOVÁ z Prostějova. 

Anastázie POSPÍŠILOVÁ z Prostějova, části Držovice. 

Justina PŘIKRYLOVÁ z Prostějova. 

Blahopřejeme
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Velikonoční 
jazzový večírek
se uskuteční v pátek 7. dubna od 19 
hodin v kavárně Národního domu. 
Účinkuje The Original EINTOPF Jazz 
Band a Vocal Absolut.

Pozvánka 
na výstavu 

žákovských prací 
Základní a mateřská škola Prostějov, 

Palackého třída 14, vás zve na výstavu 
žákovských výtvarných prací, která pro-
běhne od 6. do 30. dubna v baru 12 opic 
v Partyzánské ulici v Prostějově. 

Dubové podlahy, schody, 
a střešní okna - nabízíme.

Tel.: 777 788 164.

Účetní 
poradenství

Vedení 
účetnictví

MILENA KAŠPAROVÁ
Pustiměřské Prusy 142,

683 21 Pustiměř

☎ 605 78 18 43,
IČO: 621 23 921

Pronajmu garáž 
ve Šmeralově ulici 
od 1. dubna 2006. 
Tel.: 731 175 311

AUTOOPRAVNA ŠTĚTOVICE
● ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB ●

SERVISNÍ PROHLÍDKY A OPRAVY V PRŮBĚHU
ZÁRUČNÍ DOBY U NOVĚ ZAKOUPENÝCH VOZIDEL

D Á L E  P R O V Á D Í M E :
- karosářské opravy všech typů vozidel včetně rovnání na rovnacím rámu
- veškeré mechanické a elektro opravy
- výměny všech náplní SHELL
- lakování, míchání barev firmy RM

- zajistíme veškeré náhradní díly
- vyřídíme pojistné události za Vás bez Vás

Provozovna Štětovice 124, Po-Pá 7.00-15.00, tel. nonstop: 582 382 223, 602 322 864

Nabízíme:

Prodám rozkládací
jídelní stůl, 

cca 124x75 cm 
+ 4 židle, vše velmi 
zachovalé, vhodné i

na chatu. 
Cena 2100 Kč. 

Tel. 607 816 893

Koupím 
Tatru 815 S3 

do 280 000 Kč. 
Nabídněte

Tel.: 776 638 977

Nabízím ubytování v horských apartmánech 
(4 a 6 lůžkových) v Loučné nad Desnou v Jeseníkách.

Infomace na tel.: 582 381 167, 739 074 119 

nebo na http://ubytovani-radost.xf.cz

...sledujte nově...

wwwwww.spolecnepr.spolecneproproprostejoostejovv.cz.cz

- dovoz sypk˘ch materiálÛ 
(písek, kámen, uhlí, koks, kaly)

- odvoz suti
- demolice
- zakládání staveb
- zemní a v˘kopové práce
- inÏen˘rské sítû

Zajímavé ceny, moÏnost dlouhodobé 
spolupráce a pfiepravy vût‰ích objemÛ.

Tel.: 776 638 977, pan Stanûk

Účetnictví 
BYTAX

Vedení účetnictví
- pro podnikatele
- pro společenství vlastníků bytových

jednotek

Kontakt: 
Eva Pávková, tel.: 724 255 954

Denisa Švecová, tel.: 608 337 647
Provozovna: U Hřbitova 9, 

Prostějov - Držovice
Tel.: 582 302 108

www.bytax.cz

VZDĚLÁVACÍ AKCE

6. 4. 18.00 KLUB REIKI modrý salonek

čt Záhadná záření a psychosomatické zóny. Velmi zajímavá

přednáška o zvláštních fenoménech kolem nás. 

Přednáší známá prostějovská biotronička a ekoložka 

Mgr. Erika Bábková.

Harmonizačně-léčebná meditace. Dr. Ladislav Hodek - prezi-

dent Asociace reiki /www.asociacereiki.cz/. 

Zveme všechny zájemce. Vstupné 90 Kč

7. 4. 16.00 REIKI I. stupeň modrý salonek

pá Přednáška pro širokou veřejnost /asi 1 hod/. Následuje semi-

nář pro zájemce o inicializaci na I. stupeň reiki. 

Přednáší Dr. Ladislav Hodek - prezident Asociace reiki.

8. 4. 10.00 REIKI II. stupeň modrý salonek

so Seminář s inicializací na II. stupeň reiki.

Přednáší Dr. Ladislav Hodek - prezident Asociace reiki

8. 4. 15.00 VÝBĚROVÝ SEMINÁŘ podle zájmu. modrý salonek

so Možnosti:  Reiki III. st., Karuna KI I. a II. st., Filipínský mag-

netismus I. nebo II. st. 

Přednáší Dr. Ladislav Hodek - prezident Asociace reiki. 

INFO: 582 336 195 /zázn./

Kontakt inzerce:
607 816 893


