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Bolka Polívku s jeho dcerou 
Annou, Jiřího Pechu, Martina 
Trnavského a další herce brněn-
ského Divadla Bolka Polívky 
uvidí 25. února v 19 hodin 
návštěvníci Městského divadla 
v Prostějově ve hře Variace na 
chlast. Mottem inscenace, kterou 
napsal Boleslav Polívka společně 
s režisérem Dodo Gombárem, 
se stal citát prokletého básníka 
Charlese Baudelaira: „Opíjejte se, 
abyste nepociťovali, jak hrůzné 
břímě času láme Vám bedra 
a sráží Vás k zemi. Ale čím? Ví-
nem, poezií  nebo ctností? Čím je 
Vám libo. Opíjejte se však.“

„Vstupenky na toto před-
stavení jsou již bohužel vy-
prodané,“  uvedla ředitelka 
prostějovského divadla Alena 
Spurná. Slíbila však, že Bolek 
Polívka by se v jiné inscenaci 
měl letos v Prostějově objevit 
ještě jednou: „To je ale vše, co 
mohu v této chvíli prozradit.“

Silné obsazení nabízí také dal-
ší titul, který má v únoru pros-
tějovská stagiona na programu 

- Druhá kapitola Neila Simona 
o spisovateli, který se nemůže 
vyrovnat se smrtí manželky. 
V pražském Divadle Palace 
nastudoval inscenaci s herci 
Davidem Prachařem, Davidem 
Matáskem, Valérií Zawadskou 
a Martinou Hudečkovou režisér 
Petr Hruška. Abonenti skupiny 
B ji uvidí v úterý 19. února v 19 
hodin, několik desítek vstupe-
nek je dosud k dispozici v diva-
delní pokladně. 

V únoru nepřijdou zkrátka 
ani malí diváci s rodičovským 
doprovodem, pro které Prago-
koncert pořádá pod názvem 
Michal maluje nejnovější show 
s Michalem Nesvadbou. Také 
na toto představení zbývá něko-
lik posledních vstupenek. (eze)

Divadla nabídnou v únoru silné obsazení

S inscenací Neila Simona 
Druhá kapitola o spisovate-
li, který se nemůže vyrovnat 
se smrtí manželky, k nám 
zavítá pražské Divadlo Pa-
lace.   Foto: archiv

Pohodový zážitek chystá pro své 
návštěvníky Městské divadlo v Pros-
tějově na pátek 14. března v 19 hodin. 
Po pětileté přestávce se do Prostějova 
vrací sourozenecké trio - Bratři Ebe-
novi. 

V jejich hudbě se proplétají vlivy 
klasiky, folku, rocku či jazzu „řezané“ 
prvky osobitého vytříbeného hu-
debního humoru. V kontextu české 
populární hudby tvoří Bratři Ebenovi 
osobitou skupinu, která nezapadá do 
žádného hudebního proudu. 

Spojení Markovy kytary, Kryštofo-
va klavíru či flétny a Davidova klari-
netu a sopránsaxofonu vytváří bohatý 
ebenovský sound obohacený dalšími 
nástroji. Jemný svižný slovník, neo-
třelé rýmy a cit pro písňovou pointu 
v  Markových textech si získaly pří-
zeň publika napříč hudebními žánry. 
  (eze)

Bratři Ebenovi se po pěti letech 
vrací do Prostějova

V kontextu české populární hudby tvoří Bratři Ebenovi osobitou skupi-
nu, která nezapadá do žádného hudebního proudu.  Foto: archiv 

Milovníci hudby v Prostějově 
mají zcela jedinečnou příležitost 
slyšet špičkovou českou klavírist-
ku  Jitku Čechovou v předpremi-
éře recitálu chystaného pro Dvo-
řákovu síň pražského Rudolfi na. 
S programem nazvaným Světová 
klavírní tvorba vystoupí evrop-
skou kritikou vysoce oceňovaná 
klavíristka  v Městském divadle 
v Prostějově ve čtvrtek 28. února 
v 19 hodin.

„Koncert uvádíme v rámci abo-
nentního cyklu jako předposlední 
z nabídky na sezónu 2007 -2008,“ 
informovala ředitelka Městského 
divadla v Prostějově Alena Spurná 
a dodala: „Slyšet v předpremiéře 
recitál určený pro věhlasný mezi-

národní  hudební festival Pražské 
jaro určitě není pro zdejší publi-
kum všední záležitostí.“

Jako sólistka vystupuje Čechová 
na velkých hudebních scénách 
Evropy i v zámoří, spolupracuje 
s velkými orchestry. Komorní 
hudbě se věnuje jako členka 
Smetanova tria, které je rovněž 
velmi oceňovaným hudebním 
tělesem. Těžištěm repertoáru Jitky 
Čechové jsou díla českých autorů 
B.  Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka či 
B. Martinů. 

Prostějovské publikum uslyší 
v jejím podání Mefi stův valčík 
č. 1 a Sonátu h moll F. Liszta a dále 

díla Z. Lukáše, M. Ravela a C. Du-
bussyho.  (eze)

Klavíristka Čechová uvede v Prostějově 
program chystaný pro Pražské jaro

Špičková česká klavíristka Jitka Čechová je vyso-
ce oceňována i evropskou kritikou.  Foto: archiv 

V létě 2005 
myšlenka na ob-
novení Akademie 
znovu ožívá. Ivan 
Čech přichází se 
záměrem využít 
reprezentativní 
část kulturního 

klubu Duha, jehož zřizovatelem je Měs-
to Prostějov, a probudit „spící“ Akade-
mii III. věku (AIIIV) do života. Je čas 
najít spolupracovníky. Do hry vstupuje 
„ostřílená akademička“ Věra Hegerová, 
která se ochotně nechává odvolat z její-
ho zaslouženého odpočinku a chopí se 
organizační stránky projektu. 

Oba dva potom sbírají informace 
zejména na webových stránkách, ale 
i jinde. Hledají a nacházejí inspiraci 
všude tam, kde již lze hovořit o tradi-
cích. Každá rada je dobrá, každá zkuše-
nost bývá užitečná. Nejbližší podobná 
instituce funguje při Knihovně Karla 
Dvořáčka ve Vyškově, kde se odehrává 
setkání obou zmíněných organizátorů 
s paní Adlerovou, zakladatelkou taměj-
ší AIIIV. 

Znovuzrození Akademie
III. věku v Prostějově 

Vybaveni základními informacemi, 
radami a užitečnými kontakty Ivan 
Čech a Věra Hegerová ofi ciálně zahajují 
činnost znovuzrozené Akademie III. 
věku v našem městě.  Nově zrekon-
struované prostory a kvalitní technické 
i další zázemí kulturního klubu Duha 
jsou základním předpokladem, že věci 
budou fungovat tak, jak mají. Díky 
entusiasmu a aktivitě Věry Hegerové, 
která neúnavně navštěvuje bývalé 
frekventanty, se sál brzy plní lidmi tou-
žícími poznávat nepoznané, vstřebávat 

nová vědění, či nutit paměť vydávat to, 
co už kdysi jednou vstřebala a chová 
v tajnosti.

Dobré dílo se podařilo a v lednu 2006 
vstupuje AIIIV na prostějovskou scénu 
s prvním počinem, s cílem přinést 
stříbrné generaci poučení i rozptý-
lení. První zájemci se rekrutují z řad 
bývalých frekventantů a se vzrůstající 
oblibou akcí roste i počet návštěvníků 
„nováčků“. Sál se pravidelně plní 80 
až 90 posluchači. Časovou osou nové 
koncepce je setkávání jednou za měsíc, 
vždy každý třetí čtvrtek dopoledne. 
Kulturní klub nabízí i šatnu, bar s ob-
čerstvením během seminářů a výtah 
pro případ imobilních občanů.

Koncepce AIIIV se mění 
s každou další akcí 

Při tvorbě programu oba organizáto-
ři přihlížejí k tomu, co lidi nejvíce zají-
má. Diskutují s nimi, ptají se v průběhu 
přednášek na jejich názory. Koncepce 
se přetváří s každou akcí. Smyslem této 
i všech ostatních podobných Akademií 
je pomoci seniorům zachovat si psy-
chické, komunikační a sociální aktivity 
až do nejvyššího věku. Ani paměťové 
schopnosti se nemusejí s věkem ztrá-
cet, ba právě naopak, duševní činností 
lze intelektové schopnosti udržovat 
a dokonce i rozvíjet v každém věku. 
Současně je plněna i společenská funk-
ce, veškerá setkávání tedy uspokojují 
i potřebu kontaktu, která bývá v seni-
orském věku často z mnoha důvodů 
zanedbávána.  Bc. Jitka Spurná

(Autorka článku je posluchačkou 
magisterského oboru andragogika na 
Filosofi cké fakultě Univerzity Palacké-
ho v Olomouci.)

  Příště -  Setkávání minulá i příští

Akademie třetího věku 
aneb Návrat na scénu

Vítání občánků má v našem městě už 
letitou tradici. Desítky rodičů i praro-
dičů se svými dětmi a vnuky pravidelně 
přicházejí do obřadní síně prostějovské 
radnice, aby zde  nově narozená dítka 
byla slavnostně zapsána do Pamětní 
knihy města, přivítána do života a jejich 
zákonní zástupci získali fi nanční dárek. 

„Předání peněžního daru je pod-
míněno osobní účastí rodiče nebo 
zákonného zástupce s dítětem na ví-
tání. Kulturní klub DUHA, který tuto 
slavnost organizuje, písemně pozve 
rodiče na konkrétní termín. Pozvánku 
posíláme maximálně dvakrát. Pokud se 
rodiče s dítkem nedostaví, ztrácí dítě, 
a tím i zákonný zástupce dítěte, nárok 
na peněžitý dar,“ vysvětlila Martina Dr-
molová z kulturního klubu DUHA. 

„Samozřejmě, pokud je kojenec 
nemocný a rodič jej řádně omluví, 
mohou přijít v náhradním termínu. 
Stává se nám také, že rodiče nemohou 

nebo z nějakého důvodu nechtějí na 
vítání přijít a požadují, abychom peníze 
poslali přímo na jejich účet. Toto však 
nelze. Dále je třeba, aby rodič uvedl, na 
jakou adresu máme pozvánku poslat 
(pokud je odlišná od adresy trvalého 
bydliště). Pozvánka pak mnohdy čeká 
ve schránce trvalého bydliště a rodiče
o vítání vůbec nevědí. Bohužel, 
i v takovém případě přijdou o fi nanční 
dárek,“ doplnila Drmolová.

Závěrem tedy ještě jednou upozor-
ňujeme, že dle platného usnesení rady 
města je peněžitý dar ve výši dva tisíce 
korun poskytován v hotovosti nově na-
rozeným občánkům města u příležitos-
ti slavnostního aktu „Vítání občánků“ 
spojeného se zápisem do Pamětní kni-
hy města Prostějova. Zákonný zástupce 
je obeslán maximálně dvakrát a pokud 
se nedostaví bez omluvy, ztrácí dítě, 
a tím i zákonný zástupce dítěte, nárok 
na peněžitý dar.

Noví občánci města Prostějova 
Dne 31. ledna 2008 byli v obřadní 

síni prostějovské radnice slavnostně 
přivítáni do života a zapsáni do pa-
mětní knihy města Prostějova tito 
noví občánci města Prostějova: 

Julie Hynková, Ondřej Mrazík, Filip 
Pekr, Dominika Dosedělová, Marké-
ta Znojilová, Aneta Ryšavá, Natálie 
Čurejová, Klára Vajdečková, Monika 

Krchňavá, Petr Kubečka, Tomáš Krej-
čí, Nikol Součková, Daniel Čecháček, 
Amelia Orlíková, Agatha Orlíková, 
David Janeček, Jan Faltýnek, Michal 
Kyzlink, Jakub Kravák, Anita Lukešová, 
Martin Trunda, Lada Ropová, Vojtěch 
Hasa, Lara Kubalka, Kateřina Sedláčko-
vá, Magdaléna Žvátorová, Aneta Mike-
šová, Nikol Kadlecová, Maxim Mrva. 

Peněžitý dar novým občánkům lze 
předat jen na slavnostním vítání 

Patrně nikomu neušlo, že v Městské 
knihovně Prostějov se od počátku loň-
ského Adventu opisovala Bible. Byla to 
akce neplánovaná, spontánní a velmi 
zdařilá. Patrně se zeptáte, jak k ní došlo. 
Odpovím rád. Náhodou. 

Byl jsem pozván na loňský, tuším už 
čtvrtý, Den pro Izrael a tam jsem viděl 
opisování Bible. Ihned jsem se dohodl 
s organizátorkou, slečnou Alžbětou 
Šafrovou, a od počátku Adventu se 
Bible opisovala i v městské knihovně. 
To neušlo pozornosti psaných i elek-

tronických médií.  Po Novém roce akce 
pokračovala a blížila se úplnému závě-
ru.  Poslední leden byl také posledním 
dnem, kdy bylo možné si opsat verš 
- konkrétně v Prostějově se opisovaly 
Žalmy. 

Šlo o spontánní akci, žádnou kampaň 
se sledovanými výsledky. Malý svátek 
pro každého, kdo se zúčastnil. Patrně se 
zeptáte, kolik těch zúčastněných bylo. 
Tady je má odpověď -  celkem 182. 

PhDr. Miloš Kvapil, 
ředitel prostějovské knihovny

Národy světa psaly Bibli 

Město Prostějov věnuje svým seni-
orům trvalou pozornost. Její součástí 
je mimo jiné také blahopřání jubilan-
tům u příležitosti jejich významného 
životního výročí. Péči o jubilanty za-
bezpečuje z pověření města od roku 
1998 Kulturní klub u hradeb DUHA. 

Občané, kteří oslavují sedmdesát, 
pětasedmdesát, osmdesát a pětaosm-
desát let, jsou  v příslušném měsíci 
zváni na setkání jubilantů. Na tomto 
společenském setkání je pro ně při-
praveno malé pohoštění, gratulace 
s předáním symbolického dárku 
a také kulturní program - dárek dětí. 

Příjemná je také možnost setkat se 
se svými vrstevníky a popovídat 
a zavzpomínat si s nimi při reprodu-
kované hudbě. 

Devadesátiletým a starším spo-
luobčanům přejeme při osobních 
návštěvách, od pětadevadesáti let je 
navštěvujeme společně se zástupcem 
města.

Důležitou podmínkou pro pozvání 
jubilanta na setkání jubilantů nebo 
pro osobní návštěvu je jeho písemný 
souhlas.  Proto rozesíláme s předsti-
hem jednoho až dvou měsíců jubilan-
tům dopis od starosty města, jehož 

součástí je jednak souhlas jubilanta 
s evidencí osobních dat za účelem 
připomínky jeho životního jubilea, 
jednak souhlas s případným zveřej-
něním životního výročí v Radnič-
ních listech v rubrice Blahopřejeme.  
Pokud jubilant z nějakého důvodu 
nedá svůj písemný souhlas nebo jej 
neodešle zpět, je vyřazen z evidence. 
Tím naplňujeme zákon č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů.

Zveřejnění v Radničních listech 
v rubrice Blahopřejeme není zpoplat-
něno.     Mgr. Miloš Plotz,

                        kulturní klub DUHA

K pozvání oslavenců na setkání jubilantů 
i pro jejich návštěvu je nutný písemný souhlas 


