
strana 6 KULTURA leden 2005

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

Telefon: 582 332 297, fax: 582 336 324
Přehled akcí na měsíc LEDEN 2005

Sobota až neděle Volejbalová liga od 8 hodin Sportcentrum DDM hala
8. - 9. 1. Informace: Mgr. Tereza Zajíčková

Neděle 23. 1. Turnaj v kopané od 8 hodin Sportcentrum DDM hala
Informace: Tomáš Gross

Sobota až neděle Lyžařský víkend pro mládež Kladky
22. - 23. 1. Informace: Mgr. Tereza Zajíčková

Sobota až neděle Volejbalová liga od 8 hodin Sportcentrum DDM hala
29. - 30. 1. Informace: Mgr. Tereza Zajíčková

Neděle 30. 1. Disko party pro mládež 15 - 19 hodin Sportcentrum DDM sál
Informace: Mgr. Zdeňka Ševčíková

Ostatní akce v hale
5. 1. Basketbal - Sparta
7. 1. AO - sportovní den
15. 1. Basketbal - Ústí nad Labem
16. 1. OFS - rozhodčí
22. 1. 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.

Neuvěřitelných sedmnáct postav rozehrává
v monodramatu Můj báječný rozvod herečka
Eliška Balzerová, kterou má český divák „za-
škatulkovanou“ jako doktorku Alžbětu Čeň-
kovou ze slavného seriálu Nemocnice na kra-
ji města. Hra současné irské dramatičky Ge-
raldine Aronové je prvním abonentním
představením, které Městské divadlo v Pro-
stějově uvádí po vánoční a novoroční pře-
stávce.

„Představení pražské Violy hrajeme ve
čtvrtek 13. ledna od 19 hodin pro 3. předpla-
titelskou skupinu. Herečka v něm vypráví pří-
běh hrdinky středního věku, která se musí vy-
rovnat s mnoha trapnými, směšnými, ale i tra-
gikomickými situacemi ženy opuštěné
manželem, “ nastínila téma inscenace ředitel-
ka Městského divadla v Prostějově Alena
Spurná.

Úspěch inscenace, uváděné v mnoha ze-
mích světa, jednoduše vysvětluje poněkud
poťouchlá věta ze záhlaví programu: „Hra
Můj báječný rozvod je fikce, jakákoliv po-
dobnost se skutečnou osobou, živou či mrt-
vou, je čistě náhodná.“ „Tato věta je přesně
mířenou střelou do publika,“ tvrdí divadelní
kritička Blanka Hrdinová a vysvětluje:
„Všechny ženy v publiku se s postavou iden-
tifikují, protože s velkým humorným nadhle-
dem i laskavým pochopením kreslí zmatky
a strasti bolavého životního období.“

Elišce Balzerové sedí role doslova jako uši-
tá a vloni jí vynesla nominaci na cenu Thálie.
„Zdálo by se, že toto představení je výsostně
ženskou záležitostí, jsem ale přesvědčená, že
muži se budou bavit stejně dobře jako jejich
protějšky,“ uvedla Spurná.

Pro vyznavače vážné hudby plánuje měst-
ské divadlo v úterý 25. ledna od 19 hodin již
čtvrtý abonentní koncert sezóny. Komorní or-
chestr Camerata Moravia zahraje díla J. S. Ba-
cha, E. Griega, W. A. Mozarta, S. Barbera
a B. Brittena.

Lednovou nabídku uzavře v pondělí 
31. ledna v 19 hodin představení pro skupinu
5P Osiřelý západ. Inscenaci Martina McDo-
nagha přiveze do Prostějova Činoherní klub
Praha. „Příběh dvou bratrů, opilého faráře
a jedné holky z pera současného irského auto-
ra je brutální i dojemný současně,“ uvedla
Alena Spurná. Skrze parádní grotesku hrají
herci o tak vážných věcech jako je násilí

a svět, který ztrácí svůj morální kredit. Hra
skýtá mimořádné herecké příležitosti zejména
Jaromíru Dulavovi (nominace na cenu Alfre-
da Radoka) a Marku Taclíkovi. Nic dlužni
svými rolím však nezůstávají ani Michal Pav-
lata a Ladislava Něrgešová.

V původně plánovaném termínu 19. led-
na se neuskuteční koncert Vlasty Redla.
Kvůli cestě písničkáře a jeho kapely na Nový

Zéland je koncert odložen na pondělí 14.
března. „Na měsíčním plakátě je koncert
uveden. Změna termínu nám totiž byla ohlá-
šena až v době, kdy plakát už byl vytištěn,“
vysvětlila ředitelka divadla Spurná a dodala:
„Příznivcům Redla se omlouváme. Vstupen-
ky samozřejmě zůstávají v platnosti. Lidem,
kterým posun termínu nevyhovuje, vrátí diva-
delní pokladna vstupné.“ (eze)

Skeče prostějovského ansámblu Moje di-
vadlo, tance a zpěvy z úspěšného muzikálu
prostějovských autorů Čajzni šváru, Olivere,
známé operetní melodie v podání Pavlíny
Žerníčkové s klavírním doprovodem Drahy
Ondrové i výstup Kabaretu nemoderních žen
uvidí a uslyší návštěvníci Divadelního plesu,
který se v prostorách Národního domu koná
v pátek 28. ledna od 19.30 hodin.

„Vloni jsme po asi patnáctileté pauze oži-
vili Divadelní plesy, které kdysi v Prostějově
patřily k vyhledávané a vyhlášené zábavě.
Ples se povedl, tak jsme si řekli, že to zkusí-
me znovu,“ uvedla ředitelka Městského diva-
dla v Prostějově Alena Spurná. „Chceme ples

uspořádat opět doslova v lidovém duchu.
Hudba k tanci i k poslechu, přijatelné vstup-
né, příjemné zázemí prostor Kotěrova Ná-
rodního domu s možností občerstvení i svěží
program,“ pozvala Spurná na páteční večer
všechny příznivce divadla i jejich přátele.

„Ples samozřejmě není jen pro aktivní vy-
znavače Thálie, kterých bylo v Prostějově
vždycky požehnaně. Vřele uvítáme také naše
divadelní návštěvníky a vůbec každého, kdo
se chce pobavit,“ vypočítala ředitelka.

O předtančení se postarají tanečníci muzi-
kálu Čajzni škváru, Olivere. „Toto dílo pro-
stějovských autorů sklízí v Prostějově znač-
ný úspěch. Od premiéry v polovině října už

inscenaci viděly téměř dva tisíce diváků,“
uvedla ředitelka Spurná s tím, že plesové ta-
neční ukázky z efektních muzikálových scén
tak budou malým připomenutím zdárného
představení. Tanečníky během večera vystří-
dají herci souboru Moje divadlo, kteří si pod-
le režiséra Zbyňka Melky přichystali zábav-
né divadelní skeče. Zatímco v před náškovém
sále bude hrát skupina Novios, ve sklípku
Národního domu si lidé zatančí v diskotéko-
vých rytmech. Vstupenky na ples v ceně 150
korun jsou k dostání v předprodejním stře-
disku městského divadla, zbylé budou k má-
ní ještě před zahájením plesu. 

(eze)

Představujeme vám Zdeňku Trnečkovou,
malířku, která je celým svým dosavadním
životem spojena s Prostějovem. Svou vý-
tvarnou tvorbu prezentovala již během
svých studií na Gymnáziu J. Wolkra, a to na
čtyřech výstavách v galerii, kterou pomáha-
la ve škole budovat.

Po maturitě v roce 1994 se pokusila o při-
jetí na vysokou školu výtvarného oboru, ale
narazila na nepochopení a nepřízeň vůči je-
jímu výtvarnému názoru. Proto nastoupila
svou originální a nezaměnitelnou cestu a již
v roce 1997 představila prostějovské veřej-
nosti ve výstavním sále prostějovského
zámku průřez své tvorby z let 1990 až 1997.

Pro její výtvarný projev je typická přede-
vším olejomalba, i když se již od roku 1986
objevuje také kresba tužkou, perokresba,
olejové křídy, akvarel, tempera a také mal-
ba inkoustem

Umělecké vyznání Zdeňky Trnečkové
nehovoří o realismu. Ten v jeho klasické po-
době považuje autorka za vyčerpaný, do-
konce nudný. Její bytostné tíhnutí ke svobo-
dě umělecké tvorby ji vede ke svérázné mo-
difikaci surrealismu. Na jejích obrazech -
jak jsme se mohli přesvědčit na její posled-
ní výstavě v listopadu ve Špalíčku - se oži-
vené organické tvary propojují s fragmenty
lidského těla, případně těla zvířecího. Pozo-
ruhodné místo na obraze má oko, orgán vi-
dění, symbol průniku do hlubších vrstev
jsoucna.

Náročnému úkolu nejvíce odpovídá ole-
jomalba, královská technika naší malířky.
Preferuje ji zejména pro obrovské sdělné
možnosti, pro širokou škálu odstínů, pro
možnost vyjádřit hloubku v prostoru a uká-
zat nečekanou perspektivu objektů.

Autorka divákovi nic neulehčuje. Nedává
svým obrazům názvy, aby již dopředu nena-
bízela nějaký specifický a konkrétní výklad.
Pozorný divák se tak stává účastníkem dia-
logu, dalo by se říci trialogu mezi dílem
a pozorujícím subjektem a tvůrcem skrytým
v díle.

V roce 2002 začala malířka kreslit japon-
skými tužkami, japonskými nejen podle ná-
zvu, ale i podle země původu. V těchto kres-
bách Zdeňka Trnečková vyjevuje svou ne-
smírně precizní cizelérskou práci, při které

výsledný celek vzniká kompozicí drobných,
pečlivě vypracovaných detailů. Práce na ta-
kovém obraze trvá řadu měsíců, což také
znamená, že autorčina představa o výsled-
ném tvaru je v její paměti fixována rovněž
dlouhou dobu.

Akvarelové pastely jsou rovněž oblíbe-
nou technikou naší autorky. Práce s akvare-

lovými pastelkami umožňuje vyjevit jem-
nost, sametovost a transparentnost v řeči ba-
rev.

Malířka Zdeňka Trnečková tvoří dílo
otevřené, dynamické, plné obdivuhodné
fantazie a nečekaných souvislostí. Oslovuje
diváka a vyvolává v něm zcela nečekané
a originální asociace. PhDr. Václav Kolář

Lednové divadelní bonbonky: Balzerová, Činoherní klub Program kulturních akcí na leden
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

Jitka VALDOVÁ z Prostějova, Václav KONEČNÝ z Prostějova, části Vra-
hovice, Jenovefa ŘEPKOVÁ, Zdeněk KRÁL, Alois SEDLÁČEK, všichni
z Prostějova, Věra MLČOCHOVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Danuška
KOUDELKOVÁ z Prostějova, Květoslava ZBOŘILOVÁ z Prostějova, části
Držovice.

Oldřich KVAPIL, Věra MEZIHORÁKOVÁ, Josef VALDA všichni z Pro-
stějova, Jaroslav VIDMUCH z Prostějova, části Držovice, Bohumila BEC-
KOVÁ, Alois NAVRÁTIL, Richard VÍŠEK, Rudolf PECHA, Emilie PO-
HLOUDKOVÁ, Zdeněk ŠNAJDER, Jarmila VINKLEROVÁ, Emilie BÍL-
KOVÁ, všichni z Prostějova, Ladislav HYNEK z Prostějova, části Čechovice,
Svatava KRÁTKÁ z Prostějova.

Vítězslav FRÉHAR, Vlasta HAVLOVÁ, Emilie HRABALOVÁ, Dalibor
MATAS, Františka NAVRÁTILOVÁ, Leo PRACHAŘ, JUDr. Vít NOVOT-
NÝ, Květoslava KLEINEROVÁ, všichni z Prostějova, Růžena SPURNÁ
z Prostějova, části Držovice, Jarmila NOVOTNÁ, Milan MATULA, Jan ŠPI-
ČÁK, Jaroslava VESELÁ, Adolf ŠPRINGER, Jiří ŠTAFL, Zbyněk MELI-
CHAR, Jarmila ŘIČÁNKOVÁ, všichni z Prostějova.

Marie TOUŠKOVÁ, Vladislav DERRICH, Josefa BĚLAŠKOVÁ, všichni
z Prostějova.

Karel FRAUS z Prostějova, Božena HORÁČKOVÁ z Prostějova, části Kra-
sice, Jarmila BOHÁČKOVÁ z Prostějova, Marie SPÁČILOVÁ z Prostějova,
části Krasice.

Marie PŘIKRYLOVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Ladislav BRANDEC-
KÝ, Stanislava ŽABOKRTSKÁ, oba z Prostějova, Filomena NOVÁKOVÁ
z Prostějova, části Čechůvky, Eliška HOŠŤÁLKOVÁ z Prostějova.

Jenovefa MILAROVÁ z Prostějova.

Marie KREJČÍ Z Prostějova, části Držovice, Růžena KUČEROVÁ z Pro-
stějova.

Antonín KAŠTIL z Prostějova.

Vladimír GABRIEL z Prostějova.
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Blahopřejeme
V měsíci prosinci oslavili své životní jubileum:

Dne 16. prosince 2004 byli v obřadní síni prostějovské radnice
slavnostně přivítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města
Prostějova tito noví občánci města Prostějova:

Lucie TYLŠAROVÁ, Matěj DUB, Aneta PŘIKRYLOVÁ, Filip KA-
CAFÍREK, Patrik BÁRTŮ, Samuel KORBAŘ, Daniel ZAPLETAL,
Václav KOVÁŘ, Helena ZEDNÍČKOVÁ, Eliška AUXTOVÁ, Adam
ŽOUŽELKA, Radek ZICHO, Vojtěch POVÝŠIL, Ester MORAVČÍ-
KOVÁ, Matěj PECHA, Eva KUNČÍKOVÁ, Samuel DUROŇ, Nikita

HUBÁČKOVÁ, Matyáš MICKA, Valentýna PŘIKRYLOVÁ, Markéta PETŘÍKOVÁ.

Noví občánci města Prostějova

VERNISÁŽE, VÝSTAVY, 
KULTURNÍ AKCE

Kavárna GALERIE
14. ledna 2005 v 17.00 hodin
Vlado Růžička, Německo
- vernisáž výstavy obrazů.

Kavárna GALERIE
Vlado Růžička, Německo

- výstava obrazů.

PLESY
Všechny prostory Národního domu

Pátek 14. ledna od 19.30 hodin
XV. TRADIČNÍ MĚSTSKÝ PLES

Pátek 28. ledna od 19.30 hodin
DIVADELNÍ PLES

- bohatý program, hraje skupina NOVIOS,
ve sklípku Národního domu diskotéka,

- jednotné vstupné 150 Kč.

Divadelní ples zpestří operetní melodie,
divadelní skeče i tance z muzikálu

Malířka Zdeňka Trnečková svým obrazům jména nedává


