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SPORTCENTRUM - dům dětí a mládeže
Olympijská 4, 796 01 Prostějov

Telefon: 582 332 297, fax: 582 336 324

Přehled akcí na měsíc DUBEN 2005

Sobota 2. 4. 14. Country bál od 14 do 18 hodin  Sportcentrum DDM - sál
- country odpoledne pro děti, mládež i dospělé plné  překvapení a zají-

mavých cen
Informace: Mgr. Zdeňka Ševčíková 

Sobota 2. 4. Lyžařský zájezd 6.45 hod. hlavní nádraží  Praděd v Jeseníkách
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková 

Neděle Volejbalová liga 8.00  hodin Sportcentrum DDM - hala 
3. 4. a 10. 4. Informace: Mgr. Tereza  Zajíčková 

Sobota 9. 4. Lyžařský zájezd 6.45 hod.  hlavní nádraží Praděd 
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková 

Pátek Dětské městské 17  hodin Sportcentrum DDM - klubovna 
až sobota zastupitelstvo PV 
8. 4. - 9. 4. - zpracování projektu na Bambiriádu 

Informace: Mgr. Zdeňka Ševčíková 

Sobota 16. 4. Dálkový pochod  okolí Prostějova 
- turistika pro všechny věkové  kategorie 
ukončená hravými stanovišti u  Hloučely 
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková 

Sobota Volejbalová liga 8.00 hodin  Sportcentrum DDM - hala 
až neděle Informace: Mgr. Tereza Zajíčková 
16. 4. - 17. 4. 

Pátek 29. 4. Zdravé město 8.00 hodin  Kolářovy sady a Sportcentrum DDM

Pátek Slet čarodějnic  Český ráj 
až neděle - recesní víkend pro děti a mládež 
29. 4. - 1. 5. Informace: Mgr. Tereza Zajíčková 

Ostatní akce v hale 

1. - 2. 4. OFS
6. 4. BK - Kunín
9. 4. modeláři 
23. - 24. 4. aerobic 

Bližší informace o akcích získáte na adrese Sportcentra DDM a  telefonních číslech: 
582 330 883 - Mgr. Ivan Nedvěd, 582 332 297 - Mgr. Zdeňka  Ševčíková, 582 332 296 -

Mgr. Tereza Zajíčková a Tomáš Gross,  582 336 324 - Mgr. Zdeněk Rajtr, Jan Zatloukal 

Jedno z nejočekávanějších divadelních před-
stavení této  sezóny uvidí v dubnu návštěvníci
i Městského divadla v Prostějově. Ve středu 13.
dubna v 19 hodin je pro  předplatitelskou sku-
pinu 5P a přibližně stovku šťastlivců,  kteří uko-
řistili vstupenku v doprodeji, na programu hra
Hrdý  Budžes, kterou uvádí Divadlo Příbram.
V roli Helenky Součkové  exceluje hostující
Bára Hrzánová. Její pojetí osmileté  hloubavé
a oplácané holčičky z herecké rodiny jí v loň-
ském roce  vyneslo cenu Thálie za nejlepší žen-
ský herecký výkon. 

„Titul literární předlohy i divadelní adaptace
je vlastně  zkomoleninou, kterou si z názvu bás-
ně S. K. Neumanna A hrdý  buď! vytvořil dět-
ský mozeček. Osmiletá Helenka si z něj  jedno-
duše udělala Hrdého Budžese,“ vysvětlila ředi-
telka  prostějovského divadla Alena Spurná.
Vyslovila současně  domněnku, že většina di-
váků už inscenaci viděla a zná, neboť  její záz-

nam s velkým ohlasem přibližně před rokem
odvysílala  Česká televize. 

Pro autorku scénáře Irenu Douskovou i před-
stavitelku hlavní  role nebylo těžké se s malou
Helenkou ztotožnit. Zatímco  Irena Dousková
vyrůstala v divadle ovládaném příbramskými
komunisty, Bára Hrzánová zažívala podobné
peripetie v českobudějovickém divadle.

„Hrdý Budžes je skvělou současnou komedií,
při níž lze s humorem a nadhledem zavzpomí-
nat na nepříliš vzdálené období.  Helenčiny pří-
hody z doby počínající normalizace v prostředí
uranového maloměsta jsou k tomu jako stvoře-
né,“ uvedla Spurná.  S Hrzánovou hrají v Bu-
džesovi již jen dva herci - Jarmila  Vlčková a Li-
bor Jeník - společně se však v neuvěřitelném
tempu  střídají v asi pětadvaceti postavách.

„O vstupenky na Budžese je mimořádný zá-
jem a po stovce míst  k doprodeji se doslova za-
prášilo. Snažíme se proto vyjednat s příbram-

ským divadlem ještě jedno představení do příš-
tí  divadelní sezóny,“ slíbila Spurná.

Ve středu 20. dubna se v přednáškovém sále
Národního domu  koná zahajovací akce letoš-
ních Prostějovských dnů hudby,  jejichž hlav-
ním pořadatelem je Základní umělecká škola
Vladimíra Ambrose. Na programu je komorní
koncert I fiati  Slovenského rozhlasu Bratislava.

Duben v prostějovském divadle je již tradič-
ně také měsícem  začínajících módních tvůrců.
Pod názvem Doteky módy pořádá v pátek 22.
dubna Střední průmyslová škola oděvní finále
soutěže  a módní show. „Prezentace tvorby
mladých návrhářů v divadle je  velmi šťastným
nápadem. Nápadité módní kreace mají často
blíž k divadelním kostýmům než k pouliční
módě, jsou však každopádně  skvělou podíva-
nou a inspirací,“ pozvala ředitelka Spurná na
akci, která má mezi příznivci módy dobrý zvuk.

(eze)

V Hrdém Budžesovi zazáří Bára Hrzánová

Tomáš KOUDELKA, Josef JELÍNEK, MUDr. Jiří BĚHAL, Josef PÁCL,
Otto FILIPI, Vlasta JANČÍKOVÁ, Josef NAVRÁTIL, Jaroslav  VYMLÁTIL,
Ludmila COUFALOVÁ, Olga KIRCHNEROVÁ, Olga HLUBINKOVÁ,  Jar-
mila VŠETIČKOVÁ, všichni z Prostějova, Marie  BALCÁRKOVÁ z Prostě-
jova, části Čechovice, Jaroslav ČERNÝ, Marie  LASOVSKÁ, oba z Prostějo-
va. 

Božena BARTLOVÁ z Prostějova, části Čechůvky, Jaroslava  MNICHO-
VÁ, Jindřich SKÁCEL, oba z Prostějova, Josef PEŠÁK z Prostějova, části Dr-
žovice, Alois VERBICKÝ, Dagmar LUŽNÁ, Milan  ZDRÁHAL, Naděžda
LUKELOVÁ, všichni z Prostějova, Marie  ZATLOUKALOVÁ z Prostějova,
části Držovice, Josef KLIMEŠ, Josef  NEDBAL, Libuše JELÍNKOVÁ, Marie
ULRICHOVÁ, Jaroslava ŠTRYGLOVÁ,  Milan HANÁK, Jan ČELOVSKÝ,
Ludmila HLOŽKOVÁ, všichni z Prostějova. 

Růžena KUBÁTOVÁ, Věra NAVRÁTILOVÁ, Stanislav REK, Jiřina  SLA-
VÍKOVÁ, Eva VELECKÁ, ing. Vlastimil KOTÍK, Marta ŠVÉDOVÁ,  Lud-
mila ZATLOUKALOVÁ, Julie BRABCOVÁ, všichni z Prostějova,  Draho-
míra POLÁKOVÁ z Prostějova, části Držovice, Věra PÁTKOVÁ,  Marie PLE-
VOVÁ, obě z Prostějova. 

Květoslava ROZSYPÁLKOVÁ, Růžena MLÁDKOVÁ, Emilie KLEČKO-
VÁ,  Josef VÁGNER, Jarmila ZOUBKOVÁ, všichni z Prostějova. 

Josefa DARAGANOVÁ, Matylda LUBĚNKOVÁ, Milada SMÉKALOVÁ,
František PETRÁSEK, Eduard SLABÝ, všichni z Prostějova.

Jiří CHAJNAS z Prostějova. 

Marie MUSILOVÁ z Prostějova, části Domamyslice, Zdeňka  ZAPLETA-
LOVÁ z Prostějova. 

Jarmila HLOCHOVÁ z Prostějova, Anastázie POSPÍŠILOVÁ z Prostějova,
části Držovice. 

Justina PŘIKRYLOVÁ z Prostějova. 

Vojtěch POSPÍŠIL z Prostějova, části Držovice. 
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Blahopřejeme
V měsíci březnu oslavili své životní jubileum:

Dne 10. března 2005 byli v obřadní síni prostějovské  radnice slav-
nostně přivítáni do života a zapsáni do pamětní  knihy města tito no-
ví občánci Prostějova: 

Matyáš KARÁSEK, Natálie HRAZDILOVÁ, Veronika ŠINDLERO-
VÁ,  Markéta DAŇKOVÁ, Adam DVOŘÁČEK, Jan ORÁLEK, Klára
ŠTACHOVÁ,  Matěj HALÁMKA, Martin STROUHAL, Samuel
RESCH, Viktor LOŠŤÁK,  Aneta SOCHOROVÁ, Jan PALATÝ, Adé-
la ANDRÝSKOVÁ, Antonín FRELICH,  Tereza BEDNÁŘOVÁ, Petr
MOLINSKÝ, David PROCHÁZKA, Patrik MARKE,  Adéla LASÁ-

KOVÁ, Erik FILIPENSKÝ, Jakub ŠTOČEK, Kristýna  HORÁKOVÁ, Lukáš KAIN, Ondřej
SVOBODA, Sofie KLOSOVÁ, Daniel  POSPÍŠIL, Tomáš VRÁNA. 

Noví občánci města Prostějova

Program kulturních akcí na duben
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
16. 3. - 3. 5. 2005

OTAKAR HUDEČEK
Výstava fotografií „SVĚT FANTAZIE“

Středisko volného času 
a vzdělávání Spektrum

pořádá

Letní ozdravné pobyty

Chorvatsko
- 11 nocí v kempu Srima (Vodice) pro děti

i rodiče s dětmi
- termín: 1. - 14. 7. 2005
- cena: 4 790 Kč
- cena zahrnuje: doprava (BUS), ubytování

v kempu
- informace: Mgr. Leo Skládal - tel. 605 239
789, Pavel Grulich - tel. 605 239 790

Českomoravská vysočina 
- pro děti od 7 do 15 let 
- rekreační středisko se skrývá v romantic-

kém hlubokém lesnatém údolí řeky Oslavy
v blízkosti tajemných zřícenin strážných hradů

- celotáborová hra, sportovní turnaje, táborá-
ky s kytarou, soutěže, diplomy a věcné ceny

- termín: 24. - 30. 7. 2005
- cena: 2 100 Kč
- cena zahrnuje: pobyt, dopravu, 5x denně

stravování, celodenní pitný režim, celodenní
výlet do westernového městečka Šiklův 
mlýn + vstupné

- informace: Mgr. Marta Kmoníčková - tel.
603 203 332

„Léto v Bradavicích“
- pro děti od 8 do 13 let 
- termín: 10. - 15. 7. 2005
- cena: 1 500 Kč
- rekreační oblast Suchý - penzion Athéna
- pobyt v přírodě, dobrodružné hry, činnost

s tématikou Harryho  Pottera
- cena zahrnuje: pobyt, dopravu, stravování

Jeseníky
- pro zájemce od 11 do 16 let  
- termín: 7. - 13. 8. 2005
- cena: 2 900 Kč
- penzion Ostružná
- turistika, míčové hry, každodenní výuka

cizích jazyků zábavnou formou

Informace: 
SVČV Spektrum, Vápenice 9, Prostějov 

796 01, tel: 582 344 125, 582 345 503, 
fax: 582 342 397, e-mail: ddmvap@pvskoly.cz 

Božena Sekaninová, 
místostarostka města Prostějova

Kulturní klub DUHA, jehož zřizovatelem je
od roku 1992  Město Prostějov, se stal za dva-
náct let své činnosti institucí s mnohostranným
a vyváženým kulturním zaměřením. Rozvíjet
všechny umělecké  aktivity, obsáhnout četné
sféry umění, počínaje kulturními,  společen-
skými, esteticko-výchovnými akcemi městské-
ho významu,  podporou zájmových aktivit,
sdružení a spolků, folklorními  pořady a festi-
valy, komorními hudebními pořady a Divadel-
ní  kavárnou, přehlídkami uměleckého předne-
su okresního a krajského  charakteru a konče
postavením garanta a hlavního pořadatele  ná-
rodního festivalu poezie Wolkrův Prostějov
a Mistrovství  České republiky, Evropy a světa
v moderních tanečních  disciplínách dětí a mlá-
deže, se této instituci daří především  díky jas-
né programové koncepci. Kulturní klub Duha
nemá za cíl  konkurovat Městskému divadlu
v Prostějově uváděním „velkých“  divadelních
představení a koncertů hudebních těles (není to
možné nejen pro nesrovnatelnost s divadelním,
technickým a jevištním zázemím městského
divadla, ale také je třeba  posuzovat rozdíl v di-
vácké kapacitě a finančních nákladech na  „do-
vezené“ představení). Cílem této klubové insti-
tuce je  především pestrá nabídka kulturních
a společenských akcí a umožnění seberealiza-
ce obyvatel našeho města v mnoha  umělec-
kých žánrech a spolkových aktivitách.

Provozování kina METRO 70 (od roku
1998), kinokavárny v klubu DUHA, kvalitní
dramaturgie v oblasti filmového umění,  divác-
ky úspěšné filmové cykly pro všechny věkové
kategorie  občanů (Bijásek pro děti, Bio senior,
Filmový klub, Klubová  kinokavárna), včetně
uvádění slavnostních premiér českých filmů,
zařadilo kino METRO v loňském roce na 23.
místo  nejúspěšnějších kin v rámci ČR, a to
včetně multikin. V letošním roce se podařilo,
a to také díky osobním kontaktům  vedení or-
ganizace, získat milionovou dotaci z Minister-
stva  kultury ČR na nová sedadla, jejichž insta-
lování bude, spolu s výtahem pro imobilní ob-
čany a opravou kanalizace, již posledním
krůčkem k tomu, aby naše kino  získalo stan-
dardní komfort pro diváka.

Desítky výstav našich předních výtvarných
umělců - zejména  českých a moravských gra-

fiků - uvedlo tuto instituci mezi  komorní gale-
rie s vyhraněným výstavním záměrem. I v této
oblasti byla prioritou vstřícná spolupráce s pro-
stějovským  Klubem přátel výtvarného umění.
V Galerii METRO 70 prezentuje  Duha zejmé-
na výtvarníky a fotografy z Prostějovska, pro-
stor k prezentaci dává také školám všech stup-
ňů našeho města.

XII. Hanácké slavnosti, jejichž pořadatelem
je od roku 1992  klub DUHA, patří mezi první
desítku nejúspěšnějších folklorních  festivalů
v rámci ČR. Jejich řemeslnický hodový jar-
mark byl  vyhodnocen FOS ČR Praha jako je-
den z nejlepších jarmarků v rámci prezentace
mistrů lidových uměleckých řemesel. 

Významnou společenskou aktivitu má kul-
turní klub DUHA v péči o jubilanty města a no-
vorozence - nové občánky města  Prostějova.
V této oblasti je namístě zdůraznit, že řada  ju-
bilantů našeho města oceňuje příjemná spole-
čenská setkání,  která probíhají jednou měsíčně
v prostorách Duhy (nyní ve  foyeru kina Metro
70), a to také díky kulturnímu programu,  který
speciálně pro tuto příležitost připravila učitelka
Dagmar  Kratochvílová s dětmi ze ZŠ v ulici
Dr. Horáka. 

Z uvedeného je patrné, že Kulturní klub DU-
HA plní v současné době funkci kulturní insti-
tuce nejen místního významu,  ale je, při orga-
nizování řady akcí, uznávaným partnerem  re-
gionálních, celostátních i mezinárodních
neziskových  organizací (příkladem jsou Folk-
lorní sdružení ČR Praha,  Hanácké folklorní
sdružení se sídlem v Prostějově,  Českomorav-
ská taneční organizace se sídlem v Ostravě, NI-
POS -  Artama Praha, Sdružení lidových řeme-
slníků, International Dance  Organization se
sídlem v Dánsku).

Všechny jmenované činnosti přispívají v ne-
malé míře k popularizaci a publicitě města Pro-
stějova v celorepulikovém a mezinárodním
měřítku. Je  tedy zřejmé, že koncepce Zastupi-
telstva města Prostějova z roku  1992 se nejen
naplnila, ale že ji tato kulturní instituce,  kterou
nám mohou města srovnatelné velikosti závi-
dět, dalece  předčila.

Od konce loňského roku je sídlo klubu Du-
ha, vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci objektu
ve Školní ulici č. 4,  přestěhováno do náhrad-
ních, kancelářských prostor na Sídlišti  svobo-
dy. Je pochopitelné, že Duha nemůže vykoná-

vat svoji  činnost v takovém rozsahu, jako tomu
bylo do konce loňského  roku. Přesto převáž-
nou část akcí - ať již jsou to tradiční  inspirativ-
ní akce Velikonoce v lidových řemeslech a Vá-
noce s Duhou - tradiční setkání lidových řeme-
slníků s ukázkami výroby  a prodejem,
postupové oblastní a krajské soutěže dětí a mlá-
deže z oblasti zpěvu, národopisu a dramatic-
kých žánrů,  cyklus abonentních představení
Duhová kulička pro malé diváky,  festival poe-
zie Wolkrův Prostějov, Diskodrom 2005, XXI-
II.  Hanácké slavnosti, Prostějovské rezonance
a další - uskuteční,  ať již v prostorách, kde se
tyto akce obvykle konávají nebo v náhradních. 

Čeho si cením na ředitelce této instituce Ali-
ci Gregušové  je, že se nespokojí s finančním
příspěvkem na provoz  organizace od města, ale
získává finanční prostředky formou  různých
grantů a účelových dotací. Například v roce
2004  získala účelovou dotaci z Ministerstva
kultury ČR na festival  poezie Wolkrův Prostě-
jov ve výši 320 tisíc Kč a v rámci  Operačního
programu Olomouckého kraje dotaci na výši
385 tisíc  Kč na Diskodrom 2004.

A je velmi potěšitelné, že tato kulturní insti-
tuce pokrývá 51 %  nákladů organizace vlastní-
mi tržbami, což je číslo, která  převyšuje při-
bližně o 15 % celorepublikový průměr u přís-
pěvkových organizací tohoto typu.

A jak napsal ministr kultury ČR Pavel Dostál
v úvodním  slovu ve Sborníku statí o kultuře
v letech 1998 - 2003: „Každá  instituce (i kaž-
dý jednotlivec), pokud se chce pochlubit svými
úspěchy, tedy tím, co se mu podařilo, ať už je
o tom přesvědčen  on sám, anebo ho o tom pře-
svědčují ostatní - jednotlivci, média,  nejrůzněj-
ší zprávy a usnesení - riskuje, že bude obviněn
z vychloubačství, „vytahování se“, zastírání
svých neúspěchů  protože, jak už dávno pro-
hlásil Jan Werich: „ U nás ti lidé  odpustí všech-
no, jenom ne úspěch.“

Nemluvě také o tom, že pokud se něco po-
daří, tak je to  samozřejmě dobrá zpráva. Ale je-
likož u nás stále platí, že  dobrá zpráva není žád-
ná zpráva, mnohdy se o úspěchu toho či  onoho
ani nikdo nedoví. Právě proto jsem se rozhodla
napsat  několik odstavců o několika lidech
v jedné malé kulturní  instituci, o jejíž činnosti
někteří Prostějováci - na rozdíl  od kulturní ve-
řejnosti z jiných měst a ciziny - někdy vědí  vel-
mi málo.

Duha nenabízí jen kulturní akce

Lásce a tedy milostným písním je zasvěcený koncert cimbálové  muziky Hradišťan s Jiřím
Pavlicou, který se v Městském divadle  v Prostějově uskuteční v úterý 3. května 2005 od 19
hodin.  „Studnice moravských písní o lásce je doslova bezedná.  Hradišťan si z ní vybral ty
nejkrásnější. O lásce veselé i  smutné, naplněné i marné, žertovné i tragické,“ pozvala  ředi-
telka divadla Alena Spurná k mimořádnému májovému zážitku  diváky a obdivovatele ča-
rovných houslí Jiřího Pavlici.  (eze), Foto: archiv

Hradišťan s Pavlicou zazpívají o lásce


