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Libuše VAŇKOVÁ z Prostějova, části Krasice, Jitka ŠLÉZAROVÁ, 
Ludmila ROSYPALOVÁ, Jiří PROCHÁZKA, Věra DOSTÁLOVÁ, Jozef 
SNOVÁK, všichni z Prostějova, ing. Augustin STEHLÍK z Prostějova, 

části Čechovice, Magdaléna VALIČOVÁ, Květoslava MIKULENKOVÁ, František 
NEVRTAL, Ludmila KUBALČÍKOVÁ, Eva FOJTÍKOVÁ, Jana HAVLÍČKOVÁ, 
všichni z Prostějova, Libuše ČECHOVSKÁ z Prostějova, části Vrahovice, Olga 
DVOŘÁKOVÁ, Jana PÁTKOVÁ, oba z Prostějova. 

Miloslav HRADEČNÝ, Marie KOVAŘÍKOVÁ, Klement SKOPAL, 
Andrej HURAJČÍK, Milan JANEČEK, Květoslava MIKULKOVÁ, Jiřina 
SEDLÁŘOVÁ, Zdenka SPÁČILOVÁ, Dagmar KUČEROVÁ, Miloslava 

ŠKVÁROVÁ, Marie FAJSTLOVÁ, Jaromíra PAŤCHOVÁ, Josef GOLDEMUND, 
Irena ROLENCOVÁ, všichni z Prostějova, Jarmila TOMEČKOVÁ z Prostějova, 
části Vrahovice, Vojtěch MÜLLER, Marie VLKOVÁ, oba z Prostějova. 

Josef KRÁSENSKÝ z Prostějova, části Žešov, Česlava ZEDNÍČKOVÁ, 
Bohumil SEDLÁČEK, Ludmila POSPÍŠILOVÁ, Radomír PAROBEK, 
všichni z Prostějova, František HASAL z Prostějova, části Vrahovice, 

Vilém JIROUŠEK, Věra HANÁKOVÁ, Květoslava ŠVÁBOVÁ, Alenka WICHTER-
LOVÁ, všichni z Prostějova, Květoslava VOLKOVÁ z Prostějova, části Vrahovice. 

Anežka ŠMÉRKOVÁ, Adolf NOVÁK, Věra SEDLÁKOVÁ, Jarmila KU-
ČEROVÁ, Jiřina VYSLOUŽILOVÁ, Jan JANČÍK, všichni z Prostějova. 

Karel FADRNÝ, Josef CHYTIL, oba z Prostějova. 

Matylda LUBĚNKOVÁ, František PETRÁSEK, Marie ČEČMANOVÁ, 
Drahomíra NEČASOVÁ, všichni z Prostějova.

Zdeňka ZAPLETALOVÁ, Josef SMEJKAL, oba z Prostějova. 

Bohumila ZBOŘILOVÁ z Prostějova. 

Alžběta NĚMCOVÁ z Prostějova. 

Šedesát let společného života oslavili 7. března 2008 Alice Sedláčková a MUDr. Jaro-
slav Sedláček z Prostějova. K tomuto významnému jubileu jim srdečně blahopřejme. 

Blahopřejeme
V měsíci březnu oslavili své životní jubileum: 

Dne 6. března 2008 byli v obřadní 
síni prostějovské radnice slavnostně 
uvítáni do života a zapsáni do pamětní 
knihy města Prostějova tito noví občán-
ci města Prostějova: 

 Jakub Havel, Andrea Klabníková, Ka-
rolína Štecová, Pavel Čech, Lukáš Mačkal, 
Jan Mucha, Monika Cardová, Jakub Me-

zuliánek, Michal Pitela, Adam Jankovič, 
Natálie Šnajdrová, Jiří Vymlátil, Kateřina 
Horká, Eliška Brabencová, Ondřej Do-
stál, Adam Štuchal, Simona Šanovská, 
Olivie Skalíková, Andrej Jaworek, Jan 
Ander Gomez, Darina Kudláčková, To-
máš Marek, Jaroslav Chromec, Michal 
Mareš, Gabriela Slezová.

Noví občánci města Prostějova

Představení Mandragora pražského 
Divadla Na Jezerce otevře „aprílovou“ 
programovou nabídku Městského 
divadla v Prostějově. Hvězdně obsa-
zená inscenace s Miroslavem Vlady-
kou, Radkem Holubem, Martinem 
Preissem, Zdeňkem Hruškou, Janem 
Hrušínským, Lenkou Krobotovou, Mi-
luší Šplechtovou a dalšími herci je na 
programu v sobotu 5. dubna od 19 hodin 
a uvidí ji abonenti skupiny B.

„Komedii renesančního mistra Ni-
coly Machiavelliho uvádíme místo pů-
vodně vypsané opery Trubadúr, kterou 
Slezské divadlo nemůže v Prostějově 
odehrát z technických důvodů,“ sdělila 
ředitelka Městského divadla v Prostě-
jově Alena Spurná. Vyslovila současně 
naději, že rozvernou Mandragoru bu-
dou návštěvníci vnímat jako nanejvýš 
hodnotnou náhradu.

Divadlo Na Jezerce se v Prostějově 
v dubnu objeví ještě jednou, a to 
v neděli 20. dubna, kdy  pro skupinu 
5P uvede divadelní přepis psycholo-
gického románu Jaroslava Havlíčka 
Petrolejové lampy. Tato předloha je 

známá díky stejnojmennému fi lmu  re-
žiséra Juraje Herze s Ivou Janžurovou a 
Petrem Čepkem v hlavních rolích. Juraj 
Herz přijal výzvu z Jezerky a ujal se i di-

vadelní režie. Do stěžejních úloh vybral  
tentokrát Báru Hrzánovou s Radkem 
Holubem. Také obsazení dalších postav  
Milošem Hlavicou, Vilémem Udatným, 

Věrou Kubánkovou a dalšími slibuje 
mimořádnou podívanou. 

Jubilejní 50. repríza připadá na pros-
tějovské představení hry Kena Ludwiga 
Lo stupendo aneb Tenor na roztrhání, 
jež je pro diváky skupiny A připraveno 
na neděli 27. dubna v 19 hodin. V hlav-
ních rolích komedie, kterou pražská 
agentura Harlekýn převzala z Divadla 
Na Vinohradech, se představí Václav 
Vydra, Simona Postlerová, Svatopluk 
Skopal, Zlata Adamovská či Jana Bouš-
ková, Gabriela Vránová a další známí 
herci. 

S populární herečkou Gabrielou 
Vránovou uchystalo městské divadlo 
také příjemné odpolední setkání. 
V přednáškovém sále je téhož dne od 
16 hodin na programu Poetický salón 
Gabriely Vránové a Jiřího Zbořila.  He-
rečka zavzpomíná na herecké legendy, 
jakými byli Vladimír Menšík, Vlastimil 
Brodský či Josef Kemr.   (eze)

Duben v divadle: zadáno 
pro hvězdy prken, co znamenají svět

Hvězdně obsazená inscenace Mandragora pražského Divadla Na Jezer-
ce je na programu v sobotu 5. dubna.  Foto: archiv 
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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 úspěš-
né podzimní divadelní turné.

Jarní část Kryštof Akustik Best 
of Tour odstartuje na konci března 
ve Středočeském divadle v Klad-
ně a vyvrcholí první květnový den 
v Národním domě v Trutnově. O den 
dříve, tedy 30. dubna, koncertuje Kryš-
tof s Richardem Krajčem v Městském 
divadle v Prostějově. Předprodej na pro-
stějovský koncert probíhá od 18. února.

„Celá ‚divadelní‘ šňůra pro nás byla 
jako zjevení. Moc jsme si to užili. K roz-
hodnutí přidat další řadu akustických 
koncertů nás přiměl ohlas fanoušků,“ 
říká lídr kapely, zpěvák a muzikant Ri-
chard Krajčo.

Jarní akustické turné čítá cel-
kem šestnáct koncertů po českých 
a moravských divadlech, kde kapela 
dosud nehrála. „Nechceme opakovat 
stejné štace, když je po celé zemi tolik 
krásných divadelních stánků,“ podo-
týká Krajčo. „Opět s sebou bereme 
houslistky, aby se i chlapi měli na co 
koukat, a diváci budou mít možnost 
se nás ptát na cokoliv. Nejhezčí do-
tazy znovu odměníme cenami,“ po-
dotýká 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 nejprodá-
vanějšími tuzemskými tituly.

Kryštof dorazí i do Prostějova 
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Diamantová svatba

Do stěžejních úloh divadelního přepisu psychologického románu Jaro-
slava Havlíčka  Petrolejové lampy vybral filmový a současně i divadel-
ní  režisér Juraj Herz Báru Hrzánovou a Radka Holuba.  Foto: archiv 

Tento článek si určitě zaslouží výběr 
toho nejlepšího, tedy „top“ akce, které 
sklidily mimořádný ohlas. Je však prav-
dou, že naprosto všechny akce si zaslou-
ží obdiv a poděkování jak pořadatelům, 
tak lektorům.

Žít a nechat žít: přednáška spojená 
s promítáním fi lmu, v němž senioři hrají 
sami sebe v ohrožujících situacích. Před-
nášel ředitel Policie ČR Prostějov Zdeněk 
Riedinger a tisková mluvčí Policie ČR 
Alena Slavotínková. (osobní obrana při 
napadení, obrana proti nekalým podo-
mním obchodům, bezpečnost v bytě či 
domě apod.).

Můj (ne)přítel mobil aneb jak úspěšně 
vyhrát boj s tímto potřebným pomocní-
kem poradil na slovo vzatý odborník ze 
společnosti O2. Užitečná přednáška spo-
jená s praktickými ukázkami, při kterých 
se účastníci sami „poprali“ s nástrahami 
nejmodernějších přístrojů a přesvědčili 
se, že pod slupkou zdánlivé složitosti se 
mohou skrývat i věci zcela jednoduché. 

Srdeční infarkt, ale také Mongolsko, 
země kočovníků a volnosti - přednášel 
oblíbený MUDr. Martin Kaláb z kardio-
chirurgické kliniky FN Olomouc.

Exkurze do Palírny u zeleného stro-
mu. Autorka tohoto textu nemůže podat 
komentář, ale vřele doporučuje zeptat se 
účastníků na jejich spokojenost s touto 
výjimečnou akcí.

Co prozatím přinesl 
druhý běh akademie

V současnosti je v plném proudu 
druhý běh. V této souvislosti vás jistě 
bude zajímat, co kulturní klub Duha 
v rámci Akademie třetího věku připravil. 

20. 12. 2007 - Historie módy pohle-
dem milovnice starých dobrých časů. 

17. 1. 2008 - Soužití několika gene-
rací.

21. 2. -  Rodina Mánesů a panská 
sídla.

20. 3. -  Umělé klouby v ortopedii 
a chirurgii.

Program od dubna 2008

17. 4. -  Tváře současného divadla.
15. 5. -  Trápí nás…. ALERGIE!
Červnové téma je překvapení!
Případné změny jsou vyhrazeny 

pořadateli!

Budoucnost hranic nezná

Znovuzrozená Akademie je ještě mla-
dičká dívenka, hledající svoji dospělou 
tvář. Ivan Čech a Věra Hegerová, kteří 
o ni pečují, vymýšlejí nové a nové podoby. 
Vycházejí zejména z diskusí se seniory. 

Velkým tahákem, plnícím sál do 
posledního místa, jsou semináře se 
zdravotnickou a léčitelskou tematikou. 
Důraz je kladen na to, aby přednášky 
vedli odborníci s širokým vědomost-
ním záběrem. 

V blízké budoucnosti je v plánu 
například pohled do mnoha „Tváří 
současného divadla“. Dalším tahákem 
je kunsthistorie, jako první v pořadí 
stojí malíř Mánes s rodinou. Chystají se 
témata o alergiích. Uvažuje se o dalších 
přednáškách s tématy: Sokol a Pros-
tějov, „Libri prohibiti“, zvyky, obyčeje 
a zapomenutá řemesla, velké postavy 
českého fi lmu, ochotnické spolky včera 

a dnes, cestopisné přednášky, jak si za-
chovat optimismus, ze salónu i kuchyně 
M. D. Rettigové a mnoho dalších okru-
hů čekajících, aby uspokojily vzdělávací 
potřeby posluchačů.

 
Počítačová gramotnost 

a BIO Senior 
     
     Na základě spolupráce prostějov-

ské Akademie III. věku se Švehlovou 
střední odbornou školou v Prostějově 
vznikla akce s názvem „S námi se ne-
ztratíte“. Jde o kurz získání základů 
počítačové gramotnosti, v němž zku-
šený lektor provádí frekventanty celou 
anabází, od prostého zapojení počítače 
do zásuvky až po napsání e-mailu. 
Účast pro seniory je nabízena s výraz-
nou fi nanční slevou, přístup je otevřen 
široké veřejnosti. Tato akce je však v 
těchto dnech kapacitně obsazena, bu-
deme se tedy těšit na její další ročníky. 

V rámci aktivit Kulturního klubu 
Duha zde funguje Bio Senior, už dobře 
známé a oblíbené odpolední promítání 
pozoruhodných fi lmových snímků. 

Na závěr mi dovolte uvést fragment 
z rozhovoru s Věrou Hegerovou, dob-
rovolnou organizátorkou aktivit Aka-
demie III. věku při kulturním klubu 
Duha v Prostějově:

Jitka Spurná:  „Lidé by se měli dozvě-
dět, že i v seniorské fázi života je velmi 
důležité se   zajímat o věci kolem sebe 
a dál se  vzdělávat.“

Věra Hegerová: „Ale to my u nás 
v  Akademii v Prostějově  už dobře 
víme.“  Bc. Jitka Spurná

(Autorka článku je posluchačkou 
magisterského oboru Andragogika na 
Filosofi cké fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci. Za poskytnuté informa-
ce, které napomohly ke vzniku tohoto 
článku, děkuje Ivanu Čechovi, Věře 
Hegerové, Mgr. Erice Bábkové a Miluši 
Drozdové.)

Akademie třetího věku 
aneb Setkávání minulá i příští

Kapela Kryštof bude v Prostějově koncertovat 30. dubna.  Foto: archiv


