
Hudebním pořadem TŘI STRÁŽNÍCI
připomene Městské divadlo v Prostějově
100. výročí narození Jiřího Voskovce

a Jana Wericha. „Představení, jehož pro-
tagonistou je Prostějovanům velmi známý
interpret Richard Pogoda, uvedeme v úte-

rý 15. února od 17 hodin v přednáškovém
sále Národního domu,“ uvedla ředitelka
Městského divadla v Prostějově Alena
Spurná. Pogoda posluchačům přiblíží dílo
legendární dvojice zábavným a nekon-
venčním způsobem. Beze zbytku přitom
zužitkuje svou dlouholetou spolupráci
s Miroslavem Horníčkem, který na diva-
delních prknech vedle Jana Wericha strá-
vil šest let. V programu zazní živě s kla-
vírním doprovodem písně Jaroslava Jež-
ka, který ke slavné dvojici a jejich
Osvobozenému divadlu nerozlučně patřil.
Filmový a zvukový záznam připomene za-
se slavné předscény V+W i jejich šestile-
tý válečný pobyt v USA.

„Pořad agentury PEG uvádíme už od 17
hodin, aby mohli přijít i senioři, kterým
návštěva kulturních podniků v pozdějších
hodinách nevyhovuje,“ informovala ředi-
telka divadla. (eze)
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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 ÚNOR 2005

Sobota 5. 2. Lyžařský zájezd sraz 6.45 hodin u hlavního nádraží Orlické hory
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková

Čtvrtek až pátek Dětská městská zastupitelstva Třebíč
10. - 11. 2. - setkání dětských parlamentů

Informace: Mgr. Zdeňka Ševčíková

Sobota 12. 2. Turnaj v kopané od 8.00 hodin Sportcentrum DDM - hala
Informace: Tomáš Gross

Neděle 13. 2. Turnaj v kopané od 8.00 hodin Sportcentrum DDM - hala
Informace: Tomáš Gross

Sobota až sobota Tatry - Západní Roháče Slovensko
12. - 19. 2. - lyžařský týden rodičů s dětmi

Informace: Mgr. Tereza Zajíčková

Sobota až neděle Volejbalová liga od 8.00 hodin Sportcentrum DDM - hala
19. - 20. 2. Informace: Mgr. Tereza Zajíčková

Úterý 22. 2. Zasedání Dětského od 14.00 hodin zasedací síň MěÚ Prostějov
městského zastupitelstva
Informace: Mgr. Zdeněk Rajtr

Sobota 26. 2. Lyžařský zájezd sraz 6.45 hodin u hlavního nádraží Dolní Morava
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková

Ostatní akce v hale
5. 2. basketbal
6. 2. OFS
16. 2. basketbal
26. 2. OFS - turnaj

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.

Přední herci pražského Dejvického diva-
dla Ivan Trojan, Tatiana Vilhelmová a David
Novotný se prostějovskému divadelnímu
publiku představí ve středu 9. února v insce-
naci [sic] současné kanadské autorky žijící
v New Yorku Melissy James Gibsonové.
Představení je uváděno pro předplatitele sku-
piny 5P, volné vstupenky jsou vzhledem
k hvězdnému obsazení téměř vyprodány.

„V záhlaví programu najdeme tato slova:
Komorní hra pro tři. Hra s jazykem, hra se
slovy, hra jako způsob existence, hra jako
možnost,“ uvedla ředitelka Městského diva-
dla v Prostějově Alena Spurná. Vysvětlivkou
z programu objasnila také nezvyklý titul:
„Asi málokdo ví, co si představit pod slovíč-
kem sic, které se čte sík. Autoři divadelního
programu připojili potřebné poučení, že jde
o knižní tvar latinského původu, který zna-
mená tak či takto, zkrátka upozornění, že text
je správně a nejedná se o tiskovou chybu.“

Příběh postav z newyorského činžáku
v Dejvickém divadle zinscenoval režisér Lu-
káš Hlavica. Přední český divadelní kritik Ji-
ří P. Kříž soudí, že režisér stvořil příběh la-
hodný jako archivní víno. „Na chodbě před
bytečky v jakémsi činžáku se potkávají tři
mladí, životem nebo partnery poznamenaní
lidičkové. Ideální prostor pro rozehrání no-
vých vztahů,“ nastínil Kříž výchozí situaci
inscenace a výsledný dojem shrnul takto:
„Hlavica provedl trojici aktérů úskalím dvoj-
i trojhlasného dialogu a přivedl elitní gene-
rační trio k velkým sólům.“

O den později, ve čtvrtek 10. února v 19
hodin, je na programu představení pro před-
platitele 4. skupiny. Slovácké divadlo
v Uherském Hradišti uvede na prostějov-
ských prknech komediální variaci balad K. J.
Erbena Kytice. Spoluautory této legendární
hry, která v pražském Semaforu dosáhla ne-
uvěřitelných šesti stovek repríz, jsou Jiří Su-
chý a Ferdinand Havlík. Díky vynálezu zva-
nému „divadloautomat“ se publikum stane
doslova hybatelem děje a samo rozhodne,
zda příběh skončí happyendem či nikoliv.
Mimo  řádně herecky, pěvecky i tanečně dis-
ponovaný uherskohradišťský soubor podává
v této hudební komedii důkaz o svých kvali-
tách.

Kouzelné chvíle čekají v únoru v prostě-
jovském divadle také na nejmenší diváky
a jejich doprovod. „V soboru 26. února od 15
hodin pořádáme pohádkovou sobotu. Velmi
úspěšné představení Edudant a Francimor
odehraje soubor Divadlo Hanácké obce,“
prozradila ředitelka Spurná. „Tato pohádka
se prostějovskému ansámblu skutečně po-

vedla. Veselé postavy čarodějných bratrů
Edudanta a Francimora, které děti i jejich ro-
diče znají z knížky Karla Poláčka a kresle-
ných filmů, se spolu s mnoha dalšími posta-
vami příběhu vydají na školní výlet. Víc už
ale neřeknu, abych děti neochudila o překva-
pení, které k dětskému představení neodmys-
litelně patří,“ dodala ředitelka. (eze)

Dejvické divadlo představí příběh 
lahodný jako archivní víno

Program kulturních akcí na únor
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

Jaromíra KOŽUŠNÍKOVÁ, Josef KAPUSTA, Milada ČERMÁKOVÁ, Ja-
roslava ZEMANOVÁ, Květoslava PRECLÍKOVÁ, Karel GALÍČEK, Josef
VYMAZAL, Jitka NĚMCOVÁ, Růžena SVOBODOVÁ, všichni z Prostějo-
va, Jaromír KANTOR, z Prostějova, části Čechovice, ing. Jan POLÁČEK
z Prostějova, Drahomíra PORTEŠOVÁ z Prostějova, části Držovice, Zdena
PREČANOVÁ, Andrej ZAVADSKÝ, oba z Prostějova.

Jiří VENCOVSKÝ, Alfréd HANISCH, Marie FEICHTINGEROVÁ, Mar-
ta KUBÍČKOVÁ, Ludmila ŘEHULKOVÁ, Jaroslav BEDNÁŘ, Ludmila
PTÁČKOVÁ, Kateřina KORDEKOVÁ, Františka HELLEBRANDOVÁ, Mi-
loslava DAŇKOVÁ, Zdeněk NEZVAL, všichni z Prostějova, Jaroslava
FRANCOVÁ z Prostějova, části Žešov, Miroslav POŘÍZKA z Prostějova,
části Čechovice, Blažena BARTOŠOVÁ, Blanka GRÉZOVÁ, Miloslava
SEDLÁČKOVÁ, Anna ŠTEFANOVÁ, všechny z Prostějova.

Marie BENEŠOVÁ, Vlasta SCHEJBALOVÁ, František ROUBAL, Anna
BUREŠOVÁ, Jiřina HRUŠKOVÁ, Jiřina HÁJKOVÁ, Milada SCHWABO-
VÁ, Emil KURFÜRST, Libuše DOKOUPILOVÁ, všichni z Prostějova, Jan
MRÁZEK z Prostějova, části Krasice, Jaroslav ŠLÉZAR z Prostějova.

Drahomíra HEJDOVÁ, Božena BENEŠOVÁ, Bohuslav ELIÁŠ, Vlasta
DUŠKOVÁ, Antonín KRÁL, Ferdinand HUDEČEK, Marie RŮŽIČKOVÁ,
Věra VRTALOVÁ, všichni z Prostějova.

Slavomíra DOSTÁLOVÁ z Prostějova.

Richard ZELENÝ z Prostějova.

Richard BERG z Prostějova.

Felix ORDELT z Prostějova, části Držovice.

Olga ZATLOUKALOVÁ z Prostějova.
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Blahopřejeme
V měsíci lednu oslavili své životní jubileum:

Dne 6. ledna 2005 byli v obřadní síni prostějovské radnice přiví-
táni do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito no-
ví občánci města Prostějova:

Natálie FAŠKOVÁ, Michal TALANDA, Kristýna VICHTOVÁ, Zu-
zana KREJČÍ, Adam ANDĚL, Bedřich HÜBNER, Adéla ZEZULOVÁ,
Simona MAREŠOVÁ, Simona NOVÁKOVÁ, Adéla KRATOCHVÍ-
LOVÁ, Silvie LIŠKOVÁ, David LENZ, Daniel MĚCHURA, Daniel
HAVLEN, Michaela HLEBOVÁ, Tomáš KUNC, Filip ŠTĚPÁNEK,

Karolína ŠESTÁKOVÁ, Dominika POSPÍŠILOVÁ, Natálie ZMEŠKALOVÁ, Kateřina
HASOVÁ, Martin RACL, Ester PÁTEROVÁ, Linda LUŽNÁ, Lucie CHÁBEROVÁ, Sára
VRBICKÁ, Tereza VRBICKÁ, Martin LODES.

Noví občánci města Prostějova

Kouzelná školka s Majdou a Františkem

Kavárna GALERIE
PETR TOMAN

Zapomenutý svět - fotografie
2. 2. 2005 v 17.00 hod.

Vernisáž výstavy fotografií

Kavárna GALERIE
PETR TOMAN

Zapomenutý svět - fotografie
Od 2. 2. do 15. 3. 2005

Výstava fotografií

Richard Pogoda připomene 100. výročí narození V+W

VERNISÁŽE, VÝSTAVY,  KULTURNÍ AKCE

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti uvede na prostějovských prknech kome-
diální variaci balad K. J. Erbena Kytice.

Představení pro děti Edudant a Francimor odehraje v prostějovském divadle soubor Divadlo Hanácké obce.

Umělecká agentura Pragokoncert připra-
vila pro malé diváky z Prostějova dárek ve
formě vystoupení Magdaleny Reifové s no-
vým programem „Kouzelná školka s Majdou
a Františkem“. Oba protagonisty děti znají
z Kouzelné školky České televize a jak již
název představení napovídá, budou mít vů-
bec poprvé možnost vidět Františka „naživo“
a mimo televizní obrazovku. Vystoupení je
připraveno na neděli 27. 2. 2004 od 10.00 ho-
din do sálu kina Metro 70 v Prostějově.

Během představení si děti budou s Ma-
jdou a Františkem zpívat a povídat o ka-
marádech, zvířátkách, moři, létání, zahra-
jí si na piloty, školku a také se dozví,
„kampak teče voda z vany“. Předností vy-
stoupení je aktivní zapojení dětí, a to ne-
jen těch z prvních řad, a spousta překva-
pení.

Vstupenky na toto kouzelné dopoledne
můžete zakoupit v předprodeji v pokladně
kina Metro 70, telefon 582 343 815.

I v letošním roce se v Prostějově ve dnech
27. a 28. května uskuteční Bambiriáda. Tato
akce, která je prezentací činnosti občan-
ských sdružení dětí a mládeže, sdružení pro
děti a mládež a středisek volného času, pro-
bíhá souběžně v celé řadě měst naší republi-
ky (viz www.bambiriada.cz).

Vyzýváme tímto všechny spolky a orga-
nizace pracující s dětmi a pro děti k účasti na
Bambiriádě 2005. Bližší informace získáte
ve Sportcentru - domu dětí a mládeže Pro-
stějov u koordinátorky akce Mgr. Terezy Za-
jíčkové, telefon 582 332 296, e-mail: tzajic-
kova@seznam.cz.

Bambiriáda 2005 
- výzva k účasti

Sportcentrum - dům dětí a mládeže
Olympijská 4, Prostějov

pořádá pro rodiny s dětmi a pro děti od 8 let (pedagogický dozor zajištěn)

jarní prázdniny v Krkonoších.
Termín: 14. - 20. 3. 2005.

Cena: 2 800 Kč na osobu (cena je jednotná pro děti i dospělé).

V ceně je zahrnuta: doprava, ubytování, plná penze, výlet do lyžařského

centra Misečky, lyžařský instruktor.

Bližší informace: Mgr. Zdeňka Ševčíková, telefon 582 332 297, 775 910 275.

Pozor: posledních 7 volných míst!


