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Dne 3. června 2004 byli v obřadní síni prostějovské radnice
přivítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občán-
ci města Prostějova:

Kryštof HEMZA, Jan KARAFIÁT, Dominik DOLEŽAL, Mar-
kéta KARÁSKOVÁ, Ondřej MATOUŠEK, Eliška POSPÍŠILÍKO-
VÁ, Filip ŘEPA, Valerie PETŘÍKOVÁ, David TRAN, Natálie HO-
RÁKOVÁ, David ŠÁNA, Denis DOSEDĚL, Martin KOMÁREK,
Eva KONEVIČOVÁ, Veronika ŠMÍDOVÁ, Anna LIŠKOVÁ, Ive-

ta Marie HERÁKOVÁ, Sára ŠINCLOVÁ, Vanessa VOBEJDOVÁ, Alex PŘECECH-
TĚL, Filip STRÁŽNICKÝ, Tereza LÁNÍKOVÁ, Gabriela KEJÍKOVÁ. Richard DU-
DA, Zuzana VACULÍNOVÁ, Šimon HUDEČEK, Tereza JANČÍKOVÁ, Šimon LA-
TÝN, Jakub KORNEL.

Noví občánci města Prostějova

Josef KRATOCHVÍL, Pavla PYTELOVÁ, Ludmila MYNAŘÍKO-
VÁ, Jindřich ANDRLE, Bedřich SKŘIČKA, PhDr. Jiljí ŠPIČÁK, Ma-
rie MUSILOVÁ, ing. Sofia MATVEJEVOVÁ, Anna SPÁČILOVÁ, Lu-
bomír DREXLER, Marta POSPÍŠILOVÁ, Ludmila HRUBANOVÁ,
Vlasta FRANTOVÁ, Zbyšek PŘÍBRSKÝ, Miroslav KLÍČ, Milena SU-
CHÁNKOVÁ, Ludmila SADÍLKOVÁ, Věra BRUNEROVÁ, Eva
HUDSKÁ.

Marie KRÁLOVÁ z Prostějova, části Domamyslice, MUDr. Milan
BOČEK, Marie DANĚČKOVÁ, Vlastimil RÖSSLER, Svatopluk PAV-
LÍK, Stanislav BÁBEK, Marie DUŠKOVÁ, všichni z Prostějova, Rů-
žena KORHOŇOVÁ, z Prostějova, části Čechůvky, Josef KOVAŘÍK,
Stanislav VYBÍHAL, Ferdinand KONVIČKA, Dobroslav POSPÍŠIL,
Antonín POSPÍŠIL, Danuška PRÁŠILOVÁ, Anna DEUTSCHOVÁ,
Drahoslava DOHNALOVÁ, Zdeňka SMRKOVSKÁ, Olga ZEMANO-
VÁ, František ŽUPKA, všichni z Prostějova, Vojtěch ČERNÝ z Pro-
stějova, části Čechovice, Věra MAČÁKOVÁ, Jaroslava TRÁVNÍČKO-
VÁ, obě z Prostějova.

Milan KYZLINK, Růžena MACHÁŇOVÁ, Zdeněk VYROUBAL,
Miloslav KVAPIL, Josef PULLER, všichni z Prostějova, Vlasta VA-
VERKOVÁ, František FILOUŠ, oba z Prostějova, části Vrahovice,
Emilie VYROUBALOVÁ, Květoslava SVOBODOVÁ, Ladislav KO-
VALOVSKÝ, všichni z Prostějova.

Antonín MAŇAS, ing. Bohuslav HORN, Růžena SPISAROVÁ,
všichni z Prostějova.

Anna KVAPILOVÁ, Anežka KRÁLÍČKOVÁ, Věra WÁGNEROVÁ,
Marie PŘEHNALOVÁ, všechny z Prostějova.

Zdeňka JISKROVÁ z Prostějova, Marie LISICKÁ z Prostějova, čás-
ti Držovice, Rudolf KOMÍNEK z Prostějova.

Ludmila KOČÍ, Jaromír DVOŘÁK, oba z Prostějova.

Aloisie OŠLEJŠKOVÁ, Zdenka URBANOVÁ, obě z Prostějova.

Marie VÁŇOVÁ z Prostějova.
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Blahopřejeme
V měsíci červnu oslavili své životní jubileum:

Program kulturních akcí na červenec

v Národním domě Prostějov

NÁRODNÍ DŮM Prostějov, o. p. s., Vojáčkovo nám. 1,
tel./fax: 582 336 840, mobil: 602 789 045
Rezervace - informace: 10.00 - 22.00 hodin
DIVADELNÍ RESTAURACE - KAVÁRNA „GALERIE“
LETNÍ ZAHRADA

Kavárna GALERIE
23. 6. - 20. 7. 2004

IVAN SÝKORA, Žďár nad Sázavou, ČR
Výstava obrazů

*
Zahrada Národního domu

3. 7. - 9. 7. 2004
II. TVŮRČÍ DÍLNA ŽÁKŮ UMĚLECKÝCH ŘEMESEL 

- obor umělecký řezbář
Účast absolventů a žáků z České republiky a Slovenska

*
Zahrada Národního domu

3. 7. - 31. 8. 2004
Hudební produkce amatérských hudebních skupin a zpěváků 

- studentů uměleckých škol
III. PROSTĚJOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO

*
Kavárna GALERIE

21. 7. 2004 v 17.00 hod.
JAROSLAVA ZÁRECKÁ - MUCHOVÁ, Prostějov, ČR
Vernisáž výstavy pastelů - pocta prostějovské malířce

*
Kavárna GALERIE
21. 7. - 7. 8. 2004

JAROSLAVA ZÁRECKÁ - MUCHOVÁ, Prostějov, ČR
Výstava pastelů

*
Zahrada Národního domu 

- Smetanovy sady
24. 7. - 7. 8. 2004

Volná sochařská tvorba s mezinárodní účastí
III. MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM 

HANY WICHTERLOVÉ V PROSTĚJOVĚ
7. 8. 2004

Slavnostní vernisáž sochařského sympozia v zahradě Národního domu

Divadelní předplatné mohou lidé zaplatit kartou
O několik týdnů dříve než v minulosti

začne 28. června Městské divadlo v Pro-
stějově prodávat předplatné na divadelní
sezónu 2004 - 2005. Lidé si tak mohou
zajistit „svá“ sedadla v divadelním sále
ještě před odjezdem na dovolenou.
V předprodejním středisku na ně čeká
ještě jedna novinka. Permanentky i jed-
notlivé vstupenky mohou nově uhradit
platebními kartami.

„Jsme rádi, že se platební terminál po-
dařilo zprovoznit právě v době, kdy za-
čínáme prodávat předplatné. Lidé, kteří
tento způsob úhrady upřednostňují před
platbou hotovými penězi, to jistě přiví-
tají. Na možnost zaplatit kartou se totiž
v poslední době dost často ptali,“ uvedla
ředitelka prostějovského divadla Alena
Spurná s tím, že terminál je v provozu od
poloviny června a první zákazníci už
službu využili.

Také zahájením prodeje předplatného
již v červnu zareagovalo vedení divadla
na požadavky svých návštěvníků. „Vlo-

ni byly permanentky v prodeji od 4. srp-
na. Mnozí lidé ale odjíždějí na dovole-
nou nebo na chaty a chtějí si abonentku
koupit co nejdříve, aby nepřišli o místa,
na kterých jsou zvyklí sedět,“ řekla ředi-
telka. Upozornila současně, že pro své
věrné návštěvníky divadlo uchystalo bo-
nus: „V týdnu od 28. června do 2. čer-
vence si mohou zájemci předplatné ob-
novit za zvýhodněnou cenu. Další tři
týdny je divadelní pokladna zavřená
a prodej permanentek pokračuje od 26.
července až do uzávěrky stanovené na
10. září.“

V nadcházející sezóně je pro milovní-
ky Thálie z Prostějova a okolí připrave-
no pětadvacet činoherních, operních,
operetních, muzikálových, baletních
a koncertních titulů. Město nemá vlastní
soubor, nabídka je proto sestavena ze za-
jímavých hostujících souborů. Z praž-
ských ansámblů vystoupí na prostějov-
ských prknech například herci Činoher-
ního klubu, Divadla na Vinohradech,

Divadla Na zábradlí, Divadla pod Pal-
movkou, Dejvického divadla, Violy
a dalších. S pozoruhodnými inscenacemi
však přijedou i mimopražské scény -
Klicperovo divadlo Hradec Králové, Vý-
chodočeské divadlo Pardubice, Morav-
ské divadlo Olomouc, Slovácké divadlo
Uherské Hradiště, Městské divadlo v Br-
ně či brněnské HaDivadlo.

Velmi dlouhý by byl také výčet herec-
kých osobností, na které se mohou divá-
ci těšit: Boris Rösner, Jiří Langmajer,
Kateřina Macháčková, Zuzana Bydžov-
ská, Ivan Trojan, Tatiana Vilhelmová,
Richard Krajčo, Jana Hlaváčová, Petr
Nárožný, Naďa Konvalinková, Milena
Dvorská, Jan Hrušínský a mnoho dal-
ších. V nabídce jsou aktuálně zařazeny
hry, jejichž představitelé byli oceněni
prestižními cenami Thálie 2003. Báru
Hrzánovou lidé uvidí v představení Hrdý
Budžes, Petra Kostku zase ve Smíšených
(po)citech.

(eze)

Dne 14. srpna se v areálu TJ Krumsín
uskuteční od 10 do 19 hodin první setká-
ní zdravotně postižených občanů z pro-
stějovského regionu.

Součástí celodenního programu bude
mimo jiné i výstava kompenzačních po-
můcek a ručních prací zdravotně posti-
žených, turnaj v šipkách a v pentangu,
ukázky práce kynologů, taneční vystou-
pení a další.

Akci pořádá Centrum pro zdravotně

postižené Olomouckého kraje, regionál-
ní pracoviště Prostějov, a TJ Krumsín
v bezbariérovém areálu. Vstupné: do-
spělí od 15 let 30 Kč, občerstvení je za-
jištěno. Vstupenky prodávají jednotlivé
organizace zdravotně postižených
a Centrum pro zdravotně postižené Olo-
mouckého kraje, regionální pracoviště
Prostějov, Kostelecká 17, telefon 582
345 712, 737 253 123. Doprava bude za-
jištěna.

První setkání zdravotně postižených

Má dráp, kterým rozetne tě v půli
a z tvých vnitřností 
jak z antické věštby bude číst.
Za vlákno zatáhne a pozmění tvou vůli
a krví NEVĚŘÍM napíše na nepopsaný list.

Má dráp, kterým rozetne tě v půli.
Tvá duše zvolí jednu, či druhou přítomnost.
Paralelně vedle sebe, však nespojí se kvůli
NEVĚŘÍM, které boří každý most.

Každý z nás si ve svém těle
vzbuzuje své nepřátele.
Každý z nás si ve svém šeru
buduje svou nedůvěru.

Podívej se do své hlavy!
Podívej se tam!
Zda nedůvěra nerodí se
z toho, že nevěříš si sám.

NEDŮVĚRA

Napůl tváře je výjimečná sbírka studentů Gymnázia J. Wolkra
Ojedinělému publikačnímu počinu napo-

mohlo nedávno na svět Gymnázium Jiřího
Wolkra. Jeho titul zní Napůl tváře a jde
o básnickou sbírku zdejší devatenáctileté
studentky Dagmar Pospíšilové, která se svou
prvotinou hlásí mimo jiné k prokletým bás-
níkům nebo k francouzskému symbolismu.
Fotografie, které knihu dotvářejí, nafotil její
o dva roky mladší spolužák Jan Kobler.

Kniha, kterou mladí autoři věnovali pa-
mátce zesnulého bývalého ředitele gymná-
zia Mgr. Jana Šverdíka, je s ohledem na je-
jich věk mimořádná jak svým obsahem, tak
grafickým zpracováním. Obsahuje šestadva-
cet básní a stejný počet fotografií, které spo-
lečně vytvářejí příběh. „Jsem rád, že jsme
v naší škole dali opět šanci talentu a že jsme
se s ním vyrovnali tímto způsobem,“ uvedl
ředitel Gymnázia Jiřího Wolkra ing. Michal
Šmucr.

Křestu knihy v Národním domě, který si
nenechali ujít ani prostějovští zastupitelé
a profesoři a studenti gymnázia, se ujali Žo-
fie Šverdíková, vdova po Mgr. Janu Šverdí-
kovi, a krajský radní a prostějovský zastupi-
tel ing. Pavel Sekanina. „Kniha se mi zalíbi-
la na první pohled. Když jsem si přečetla
dedikaci, vhrkly mi slzy do očí,“ přiznala
Žofie Šverdíková. „Věnování si velmi cením
a pokud se na nás Honza shora dívá, tak ur-
čitě také. Neumím si představit, jak lépe by
studenti mohli uctít jeho památku. Autorům
přeji hodně úspěchů v jejich další tvorbě
a samozřejmě také to, aby se po jejich knize
jen zaprášilo,“ dodala na závěr.

„Poezie mi zpříjemňuje a obohacuje ži-
vot,“ uvedl ing. Pavel Sekanina. „Před dvě-
ma měsíci jsem dočetl verše, jejichž autorem
je polský avantgardní básník Konstanty

Galczynski. V oblibě mám i básně Václava
Hraběte, Jaroslava Seiferta a brněnských
básníků Jana Skácela a Oldřicha Mikuláš-
ka,“ dodal ing. Sekanina. Svými slovy tak
potvrdil, že výběr druhého kmotra básnické
sbírky nebyl ani zdaleka nahodilý. Verše ze
sbírky Napůl tváře na křtu mimo jiné recito-
val i bývalý herec a dramaturg Hanackého
divadla Miloš Forst.

Vzniku knihy víceméně napomohla náho-
da. S nápadem spojit poezii Dagmar Pospí-
šilové s fotkami Jana Koblera přišel profesor
gymnázia Aleš Pospíšil. Výběr z básní a fo-
tografií měl být původně součástí ročenky
ke 105. výročí založení Gymnázia Jiřího
Wolkra. „Vzhledem k tomu, že se nám fotky
i texty zdály zcela výjimečné, usoudili jsme,
že by stálo zato, vydat je samostatně, “ ob-
jasnila další okolnosti vzniku básnické sbír-
ky Mgr. Ivana Juráková, ředitelka obecně
prospěšné společnosti Gaudeamus, která vy-
dání zajímavého díla mladých autorů finanč-
ně podpořila. Společnost, jejíž činnost je
z převážné míry závislá na sponzorských da-
rech, podporuje studenty gymnázia J. Wol-
kra, kteří vynikají v různých oborech, tedy
nejen v umělecké sféře. „V nejbližší době se
budeme podílet na financování muzikálu
Oliver Twist, který nastudovali členové dra-
matického kroužku GJW pod vedením Ale-
še Procházky a který bude mít premiéru
u příležitosti oslav 105. výročí založení pro-
stějovského gymnázia,“ dodala Mgr. Jurá-
ková.

„Texty obsažené v básnické sbírce vzni-
kaly v průběhu tří let,“ upřesnila jejich au-
tor-ka Dagmar Pospíšilová. Jako první se
podle jejích slov zrodila báseň s nejdelším
názvem - Syndrom předčasného pochope-

ní nikdo řádně neocení - doplněná fotogra-
fií absurdní postavy. „Básničky píšu od de-
víti let. Je to můj životní styl - někdo mlu-
ví, já píšu,“ dodala za sebe devatenáctiletá
letošní absolventka gymnázia, která po
prázdninách začne studovat biotechnolo-
gii.

Autor fotografií Jan Kobler je naopak
pevně rozhodnut prosadit se v uměleckém
světě. „Půjdu studovat režii buď na pražskou
FAMU nebo na Kalifornskou univerzitu,
což je nejlepší režijní škola na světě. Problé-
mem je sice vysoké školné, ale kdo chce, ce-
stu si vždycky najde,“ uzavřel sedmnáctile-
tý autor čtyř amatérských filmů, který právě
točí další.

Jeho slova jsou dokladem toho, že gym-
názium vychovává už generaci, která si na-
sazuje laťku hodně vysoko a nechce ji pře-
dem snižovat bez toho, aniž by se nejdříve
pokusila se přes ni přenést.

„Mám velkou radost z toho, že mezi mla-
dými lidmi je zájem o poezii a umění. Mu-
sím uznat, že to nejen pro mě byl překrásný
zážitek,“ vyznal se ze svých pocitů na křtu
místostarosta Bc. Alois Mačák. „Pevně vě-
řím tomu, že oba autoři budou ve své tvorbě
pokračovat,“ dodal Bc. Mačák, který před
dvěma roky vydal básnickou sbírku Slunce
pro Vorvaňku a další se chystá vydat na pod-
zim.

„Sbírka se dá nejen číst, ale dá se na ni
i dívat. Závěr básně Nedůvěra se je podle
mého názoru geniální,“ vyjádřil svůj názor
po prolistování sbírky místostarosta Miro-
slav Pišťák.

Básnickou sbírku Napůl tváře si můžete
zakoupit v knihupectví U radnice.

-yk-

Ing. Pavel Sekanina, Žofie Šverdíková, Dagmar Pospíšilová a Jan Kobler při křtu
sbírky Napůl tváře. Foto: Yvona Kadlecová


