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Břetislav PAPOUŠEK, Vladislav KUBICA, Karla PECINOVÁ, Marie 
KOLDASOVÁ, Oldřich HRADEČNÝ, Antonín ZATLOUKAL, Fran-
tišek KYŠA, Zdeněk MACHARÁČEK, Ludmila GBELCOVÁ, Jindřich 

SPEITZ, všichni z Prostějova, Jaroslav STANĚK z Prostějova, části Domamyslice, 
Růžena NETESALOVÁ, Olga MARČÍKOVÁ, Jaroslav REITER, Jarmila LISICKÁ, 
Jana HRABALOVÁ, Adolf DOLÁK, všichni z Prostějova.

Ladislav BEDNÁŘ, Marie MRÁKAVOVÁ, Marie PETRUŠČÁKOVÁ, 
Vlasta HOŘAVOVÁ, Ladislav JUGAS, všichni z Prostějova, Květoslava 
MENŠÍKOVÁ z Prostějova, části Čechovice, Helena NOVÁKOVÁ, Věra 

VOMELOVÁ, obě z Prostějova, Lubomír ŠILER z Prostějova, části Vrahovice, 
Vladimír MLATEČEK, Vojtěch ROZSYPAL, Jindřiška VYCHODILOVÁ, Zdeněk 
ZAORAL, Vladimír DOBEŠ, Svatopluk ŠPICA, Ctibor CHLUMSKÝ, Vojtěch 
LANÍK, Ludmila HADROVÁ, Ludmila SMOLKOVÁ, Rudolf FRANTIS, Jaroslava 
POSPÍŠILOVÁ, Jitka MORAVCOVÁ, Libuše PRŮŠOVÁ, všichni z Prostějova. 

Jaroslav KUBA, Oldřich HORŇÁK, Božena PÍSKOVÁ, Alena ŠTĚ-
PÁNKOVÁ, Milada Krestýnová, všichni z Prostějova, Věra MÜLLE-
ROVÁ z Prostějova, části Domamyslice,  Františka SEKANINOVÁ, 

Květoslava SNÁŠELOVÁ, obě z Prostějova, Milka PACHLOVÁ z Prostějova, části 
Vrahovice, Vladimír FRÖMEL, Karel HAVLÍČEK, Josef MAČKAL, Bohumil DO-
KOUPIL, Oldřich MÜLLER, všichni z Prostějova. 

Marie PEČÍNKOVÁ, Marie ALBRECHTOVÁ, Miloslav DVOŘÁČEK, 
Anna VŠETIČKOVÁ, Jiřina LASOVSKÁ, Jiřina JELÍNKOVÁ, Marta 
KULKOVÁ, všichni z Prostějova, Oldřich VOLEK z Prostějova, části 

Vrahovice, Ludmila VÍŠKOVÁ z Prostějova. 

Amálie FAFÍLKOVÁ z Prostějova. 

Blahopřejeme
V měsíci únoru oslavili své životní jubileum: 

 Dne 14. února 2008 byli v obřadní 
síni prostějovské radnice slavnostně 
uvítáni do života a zapsáni do pamět-
ní knihy města Prostějova tito noví 
občánci města Prostějova:  

Jaromír Lepařík, Zuzana Všetičková, 
Ludmila Zábojová, Viktorie Šestáková, 
Hana Blumensteinová, Barbora Babá-
ková, Kryštof Janeček, Lenka Halám-

ková, Nikolas Kovařčík, Jan Blahute, 
Tomáš Mezuliánek, Adam Štork, Elisa-
beth Horvátková, Jakub Šlejmar, Tereza 
Jelínková, Sandra Podhorská, Nikola 
Pišťáková, Aneta Pšeničková, Svatava 
Krásna, Tadeáš Šídlo, David Očenášek, 
Lucie Havlíková, Soňa Svetová, Karo-
lína Šmudlová, Vojtěch Mezl, Matyáš 
Bodrogi, Michal Jaroslav Musil. 

Noví občánci města Prostějova

Dojemnou i rozpustilou exkur-
zi do dosud neprobádané oblasti 
slibuje inscenace Monology vagí-
ny, s níž v Městském divadle v Pro-
stějově ve středu 5. března hostuje 
Intimní divadlo Dáši Bláhové. 

Hra na poněkud tabuizované 
téma měla světovou premiéru 14. 
února 1998 v New Yorku, kde před 
Hammerstainovou halou čekaly 
dva a půl tisíce lidí. Mezi účin-
kujícími se objevily i takové osob-
nosti jako jsou Whoopi Goldberg, 
Susan Sarandon, Glen Close, Wi-
nona Ryder, Marisa Tomei, Shirley 
Knight, Lois Smith, Kathy Najimy, 
Calista Flockhart a další hvězdy. 
Dle slov autorky hry Eve Ensler se 
ten večer vybralo sto tisíc dolarů 
a bylo založeno hnutí V-Day, které 
se zaměřuje na boj s násilím pá-
chaným na ženách. Od té doby se 
představení stalo velmi úspěšným 
i v jiných zemí. Autorka za hru 

dokonce získala broadways-
kou cenu Obie za nejlepší text 
a inscenaci roku a byla přelo-
žena do pětatřiceti jazyků. 

V České republice se hraje 
již třetím rokem a dosáhla  
více než dvou stovek repríz.

Monology vagíny nejsou 
klasickou divadelní hrou. 
Jedná se o soubor monologů. 
Při líčení desítek ženských 
životních osudů se střídají 
herečky Dáša Bláhová, Anna 
Polívková a Michaela Sajlero-
vá. Režie odvážné hry se ujala 
Irena Žantovská. 
 (eze)

Intimní divadlo Dáši Bláhové 
uvede Monology vagíny

Při líčení desítek ženských 
životních osudů se střída-
jí herečky Dáša Bláhová, 
Anna Polívková a Micha-
ela Sajlerová.  Foto: archiv
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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 

Březen měsíc Internetu 
- „Internet - výhoda 
pro znevýhodněné“

Jedenáctý ročník akce Březen měsíc 
internetu chce upozornit na význam, 
který má internet pro znevýhodněné 
skupiny obyvatel, jako jsou lidé se 
zdravotním postižením, senioři, matky 
na mateřské dovolené, nezaměstna-
ní, cizinci apod. V knihovně budete 
mít po celý březen k dispozici letáky 
s užitečnými www adresami - seznámí 
vás s některými webovými stránkami 
zaměřenými na zmíněné skupiny oby-
vatel.

Poradna pro spotřebitele

Ve čtvrtek 6. března od 14 do 16 ho-
din vám Mgr. Eva Urbánková ze Sdru-
žení obrany spotřebitelů pomůže řešit 
vaše spotřebitelské problémy (poradna 
se koná každý první čtvrtek v měsíci ve 
studovně).

Tvorba webových stránek 
malých knihoven

Seminář určený dobrovolným 
knihovníkům obecních knihoven na 
Prostějovsku se bude konat v úterý 11. 
března od 9 hodin ve studovně.

„Česko čte Čapka“

 Druhý březnový týden letošního 
roku byl vyhlášen Týdnem čtení a byl 
věnován  Karlu Čapkovi. Připravili 

jsme pro vás besedu o této zajímavé 
osobnosti. S osudy Karla Čapka a jeho 
tvorbou vás seznámí Jana Zikmundo-
vá ve středu 12. března v 17 hodin ve 
studovně.

Slámový den

Ve čtvrtek 13. března od 13.30 do 
15.30 hodin si můžete v dětském 
oddělení knihovny (v Domě dětí na 
Vápenici) sami vyzkoušet  pletení veli-
konočních slámových ozdob.

Internetové stránky 
Městské knihovny Prostějov

Chcete se naučit vyhledávat knihy 
v elektronickém katalogu, prodlužovat 
si výpůjčky a zadávat si rezervace přes 
internet? Přijďte ve středu 19. března 
v 16.30 hodin do studovny. Připravili 
jsme malé školení určené úplným za-
čátečníkům.

Promítání fi lmu Vratné lahve 

Speciální zvuková verze fi lmu je 
určená pro těžce zrakově postižené 
a nevidomé čtenáře naší knihovny. Pro-
mítání se koná v úterý 25. března ve 14 
hodin v prostorách studovny.

Noc s Andersenem

Nezapomenutelná noc v knihov-
ně! Akce pro děti se koná v pátek 28. 
března v dětském oddělení knihovny 
na Vápenici. 

Březnový kalendář akcí 
městské knihovny 

Senátorka Božena Sekaninová vyhlašuje soutěž 

„O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRÁDKU“.
Občané, kteří mají zájem o účast, se mohou přihlásit 

v informačním středisku Městského úřadu v Prostějově 
na náměstí T. G. Masaryka 12-14. 

Vyhodnocení proběhne v měsících červen - červenec 2008. 
Jistou výhrou pro každého přihlášeného je kupón na slevu 20 % 

na nákup barevných hobby sáčků v prodejně SEMO.

Pro nezájem o vstupenky se v úterý 
18. března neuskuteční večerní před-
stavení maňáskové grotesky Tři muš-
ketýři, se kterou v Prostějově po tři dny 
hostuje plzeňské divadlo Alfa.

„Prodané vstupenky se dlouhodobě 
ustálily na počtu devět,  to je skutečně 
málo,“ informovala ředitelka Městské-
ho divadla v Prostějově Alena Spurná 
s tím, že představení plánované na 
večer odehrají herci odpoledne ve 14 
hodin: „Poptávka škol po této hře, která 
se pyšní prestižní cenou Inscenace roku 
2006, naopak převyšovala původně 
nasmlouvaný počet představení. Hro-
zilo, že budeme muset některé školy 
odmítnout, proto jsme se s divadlem 
Alfa domluvili na této změně.“

Lidem, kteří si na večerní předsta-
vení zakoupili vstupenky, vrátí diva-
delní pokladna vstupné, případně jim 
umožní návštěvu kteréhokoliv škol-
ního představení. Divadlo Alfa hraje 
Tři mušketýry podle A. Dumase st. na 
jevišti za oponou ve dnech 17., 18, a 19. 
března vždy od 9 a 11 hodin, v úterý 18. 
března také ve 14 hodin. (eze)

Tři mušketýři jen pro školy

Maňásková groteska Tři mušketýři se pyšní prestižní cenou Inscenace 
roku 2006.  Foto: archiv 

Kapela Kryštof, držitel řady hudeb-
ních cen Anděl, vyrazí na jaře 2008 
opět za svými fanoušky. Připravila 
druhé kolo koncertní šňůry 
Akustik Best of Tour, které 
navazuje na úspěšné pod-
zimní divadelní turné.

Jarní část Kryštof Akustik 
Best of Tour odstartuje na 
konci března ve Středočes-
kém divadle v Kladně a vy-
vrcholí první květnový den 
v Národním domě v Trut-
nově. O den dříve, tedy 30. dubna, kon-
certuje Kryštof s Richardem Krajčem v 

Městském divadle v Prostějově. Před-
prodej na prostějovský koncert probíhá 
od 18. února.

„Celá ‚divadelní‘ šňůra pro 
nás byla jako zjevení. Moc jsme 
si to užili. K rozhodnutí přidat 
další řadu akustických koncer-
tů nás přiměl ohlas fanoušků,“ 
říká lídr kapely, zpěvák a muzi-
kant Richard Krajčo.

Jarní akustické turné čítá cel-
kem šestnáct koncertů po čes-
kých a moravských divadlech, 

kde kapela dosud nehrála. „Nechceme 
opakovat stejné štace, když je po celé 

zemi tolik krásných divadelních stán-
ků,“ podotýká Krajčo. „Opět s sebou be-
reme houslistky, aby se i chlapi měli na 
co koukat, a diváci budou mít možnost 
se nás ptát na cokoliv. Nejhezčí dotazy 
znovu odměníme cenami,“ podotýká 
Krajčo a nabízí stručný popis koncertu. 

Na fanoušky čeká většina známých 
písní, které kapela na podzim vydala 
na svém prvním výběru největších hitů 
nazvaném Poločas/Best Of. Alba se 
dosud prodalo přes dvacet tisíc kusů, 
za což si vysloužila platinovou desku, 
a stále se drží mezi nejprodávanějšími 
tuzemskými tituly.

Kryštof při jarním turné dorazí i do Prostějova 


