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Dne 29. září 2005 byli v obřadní síni prostějovské radnice
slavnostně přivítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města
Prostějova tito noví občánci města Prostějova: 

Karolína KMENTOVÁ, Michal JORDA, Ella ŘIHOŠKOVÁ, Fi-
lip  KUBALČÍK, Barbora DUBRAVCOVÁ, Nikola FALTÝNKO-
VÁ, Viktor DOSEDĚL,  Kateřina VORBERGEROVÁ, Aneta STE-
HLÍKOVÁ, Adéla HREBENAROVÁ,  Nikola VRÁNOVÁ, Sarah
VERNEROVÁ, Martin VOPALECKÝ, Vít KOMÁREK,  Vendula

MATĚJKOVÁ, Karolína DOLEŽELOVÁ, Lukáš KOPEČNÝ, Jonas  TSIROGLOU,
Adriana STAROŠTÍKOVÁ, Oto MALÍŠEK, Alex LÁHNER,  Aneta NAVRÁTILOVÁ,
Václav ŠEMNICKÝ, Alexandr TOMAN, Viktor JEŽ,  Nela ŠKVAŘILOVÁ, Adam
JURNÍČEK, Marie MATOUCHOVÁ, Eliška  GOČALTOVSKÁ, Theodor ZAPLE-
TAL, Michal SROSTLÍK. 

Dne 20. října 2005 byli v obřadní síni prostějovské radnice  slavnostně přivítáni
do života a zapsáni do pamětní knihy města  Prostějova tito noví občánci města Pro-
stějova: 

Daniel HUDEČEK, Nikola STANČÍKOVÁ, Veronika HORÁKOVÁ,  Tereza KU-
JALOVÁ, Michal ADAMEC, Dominik DOLEŽEL, Eva KORBAŘOVÁ,  Eliška ZA-
PLETALOVÁ, Magdalena SIKOVÁ, Tomáš KAŠTYL, Nela  SONNEVENDOVÁ, Fi-
lip JENEŠ, Lukáš KAŠPÁREK, Michal ANDREJCO,  Filip STEJSKAL, Jana KO-
REJTKOVÁ, Kateřina GRABOVSKÁ, Marcela  KOVAŘÍKOVÁ, Jan KOVAŘÍK,
Lukáš BOUDA, David ROZKOŠ, Silvie  ZAHÁLKOVÁ, Ivana ONDREJČÁKOVÁ,
Karolína DOLEŽELOVÁ, Rudolf DUDA,  Martin VOPALECKÝ, Nela ŠKVAŘILO-
VÁ, Vendula MATĚJKOVÁ. 

Noví občánci města Prostějova

František MIKULKA, Bohumil GÄRTNER, Bohumil RUŠIL, Zdeněk
KALOUSEK, Leopolda POLÁČKOVÁ, Květoslava SKOPALOVÁ,
Vlasta  KREJČOVÁ, Ladislav KOŽIAK, Verona BRABLECOVÁ, Jarmi-
la KRČMÁŘOVÁ,  František VYSLOUŽIL, Věra MUSILOVÁ, Vojtěška
ŠINDELÁŘOVÁ, Eva  BUREŠOVÁ, Eva KADLEČÍKOVÁ, všichni
z Prostějova, Alenka  FALTÝNKOVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Dra-
hoslava WAŠKOVÁ,  Jiří KVASNICA, oba z Prostějova. 

Eliška KUBÍČKOVÁ z Prostějova, Růžena SEDLÁČKOVÁ z Prostějo-
va,  části Čechovice, Antonín ŠEDEK, Viktorie CETKOVSKÁ, Jiří
CHROMEC, Jiřina MORAVCOVÁ, Hedvika PROKOPOVÁ, Jaroslav
BALZER,  všichni z Prostějova, Marta MÁROVÁ z Prostějova, části  Če-
chovice, Anna PŘIKRYLOVÁ, Františka ZUZANÍKOVÁ, Karel GEN-
ŽA,  Arnošt VLÁČIL, Arnold PROKOP, Naděžda HOŘÍNKOVÁ, Jarmi-
la  MLČOCHOVÁ, všichni z Prostějova. 

Anna ŠMÉRKOVÁ z Prostějova, Jarmila KRUTILOVÁ z Prostějova,
části Vrahovice, Květa HANDLOVÁ, Věra NOVÁKOVÁ, Dagmar
DVOŘÁKOVÁ, všechny z Prostějova. 

Vlasta NĚMEČKOVÁ, Hedvika OTRUBOVÁ, Karel SEKANINA,
všichni z Prostějova, Františka PETŘÍKOVÁ z Prostějova, části Vrahovi-
ce,  Josef POŠTULKA, Marie DOLEŽELOVÁ, Vlasta BOHÁČKOVÁ,
všichni z Prostějova. 

Růžena SOLDÁNOVÁ z Prostějova, části Domamyslice. 

Bedřiška LUDMILOVÁ, Vlasta HUBALOVÁ, obě z Prostějova. 

Marie SLAVÍKOVÁ z Prostějova, části Čechovice, Jarmila KLOSOVÁ
z Prostějova. 

70

75

80

85

90
91
92

Blahopřejeme
V měsíci listopadu oslavili své životní jubileum:

Program kulturních akcí na listopad
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

VINÁRNA SKLÍPEK 
Každý pátek a sobotu

ŽIVÁ HUDBA. 

Tvůrci chystané publikace o Národním domě stále 
čekají na raritu či perličku z domácích archivů

Domácí archivy prostějovských patriotů
zatím nepřinesly nic  příliš překvapujícího
pro publikaci, kterou chce Město  Prostě-
jov vydat u příležitosti 100. výročí otevře-
ní Národního  domu. Na výzvy v místním
tisku zareagovalo několik lidí a doneslo
obrazové materiály spojené s historií této
jedinečné  stavební památky, pod jejíž po-
dobu se podepsal architekt Jan  Kotěra. 

„Lidé nám nosí hlavně staré pohledni-
ce a fotografie. Zatím  se však neobjevi-
lo nic neznámého,“ uvedla ředitelka Stát-
ního  okresního archivu Dagmar Roháč-
ková. Archiv je spolu s městským
divadlem místem, kde lze soukromé ar-
chiválie předat k zapůjčení. „Jednu zají-
mavost přece jen registrujeme,“ přidala
se ředitelka Městského divadla v Prostě-
jově Alena Spurná.  „Navštívil nás muž
z Prostějova, který údajně vlastní skicu
k nerealizovanému obrazu Jana Preisle-
ra. Ztvárněné osoby jsou prý  velmi spo-
ře oděny, což byl důvod, proč se dílo

před sto lety  neprosadilo,“ vysvětlila
Spurná s tím, že reprodukce skici by  se
měla v publikaci objevit. Malíř Jan Pre-
isler nakonec pro  vestibul divadla vy-
tvořil obrazy Sen dívky a Sen jinocha,
které  jsou dnes umístěny v Muzeu Pro-
stějovska.

Tvůrci chystané publikace by přivítali
hlavně fotografie z nejrůznějších akcí pořá-
daných v minulosti v divadle či  spolkových
místnostech Národního domu. Cenné a víta-
né jsou  podle ředitelky archivu Roháčkové
také staré vstupenky,  pozvánky nebo pro-
gramy. (eze) 

Nestárnoucí písničky a vyprávění čeka-
jí na návštěvníky pořadu  Večer s Pavlínou
Filipovskou, který Městské divadlo v Pro-
stějově pořádá ve čtvrtek 10. listopadu od
18 hodin v přednáškovém sále Národního
domu. „Hity Pavlíny Filipovské  znají ce-
lé generace posluchačů. Pořad je však ur-
čen hlavně  dříve narozeným divákům,

kteří její písničky znají a rádi se ke  zpě-
vačce přidají,“ uvedla ředitelka Městského
divadla v Prostějově Alena Spurná a do-
plnila: „Kvůli seniorskému publiku  začí-
náme už v 18 hodin.“

Večer s Pavlínou Filipovskou volně na-
vazuje na pořad Pavla  Nováka Neřesti
a ctnosti, který se konal na jaře. „Ve zcela

zaplněném sále se tehdy vytvořila báječná
atmosféra, lidé  spoustu písní znali a s ido-
lem svého mládí si s chutí  zazpívali. Dou-
fáme, že písně Pavlíny Filipovské je oslo-
ví  stejně,“ pozvala ředitelka publikum na
setkání se zpěvačkou,  která bezpochyby
zavzpomíná na svého slavného otce
a mnohé  významné umělce. (eze)

Na své nejmenší diváky pamatovalo
v listopadu Městské  divadlo v Prostě-
jově. V sobotu 26. listopadu od 15 ho-
din uvede  výpravný muzikál Východo-
českého divadla Pardubice Princezna se
zlatou hvězdou na čele.

„Děti i jejich doprovod čeká setkání
s princeznou Ladou,  která se musí
ukrývat v myším kožíšku před zlým ná-
padníkem  králem Kazisvětem. Jako ku-
chtička v kuchyni mladého prince  Ra-
dovana má stále napilno. V kuchyni se
totiž chystá hostina.  Právě na připravo-
vaném plese si Radovan hodlá najít
svou  nevěstu,“ nastínila děj známé po-
hádky ředitelka Městského  divadla
v Prostějově Alena Spurná. 

Pohádku z pera Boženy Němcové
proslavila zejména její  filmová podo-
ba. Předlohou k filmu byl text K. M.
Walló, kterého  se důsledně přidrželi ta-
ké pardubičtí divadelníci. Krásné  po-
hádkové písničky připsal Petr Malásek.

(eze) 

Pavlína Filipovská seniorům zazpívá i povypráví

Děti potěší Princezna se zlatou hvězdou na čele

Literární soutěž 
Městská policie Prostějov vyhlašuje 

v rámci zapojení města Prostějova 
do projektu „Zdravé město“ 

literární soutěž pro žáky 7. tříd základních škol, 
kteří se zúčastnili besed v rámci „Dne bez aut“. 

Své literární práce (volný slohový útvar) na téma: 

Chováme se podle dopravních předpisů? 
nám zasílejte do konce března 2006

poštou na adresu: Městská policie, Havlíčkova 2-4, Prostějov, 
e-mailem na adresu: prevence@mestopv.cz nebo  petra.mejzlikova@mestopv.cz,
nebo je odevzdejte osobně ve služebně městské policie s nepřetržitým provozem,

Havlíčkova 2-4, Prostějov, II. patro. 

Práce musí obsahovat:
- jméno a příjmení autora
- název školy a označení třídy 

Obálku nebo e-mailovou zprávu (v kolonce předmět) označte 
heslem „literární soutěž“. 

Uzávěrka soutěže je 31. března 2006. 

Nejlepší autoři budou vyhodnoceni a odměněni věcnými cenami 
při  příležitosti „Dne bez aut“ v září 2006. 

Složení hodnotící komise: 
- Božena Sekaninová, místostarosta Prostějova 
- PhDr. Václav Kolář, ředitel Reálného gymnázia a základní  školy města Prostějova 
- Mgr. Martin Mokroš, středoškolský učitel
- Ing. Petra Mejzlíková, koordinátorka projektu Zdravé město a  místní Agenda 21
- Bc. Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov

Vážení občané!

Máte-li ve svých domácích archivech obrazové materiály, které  se týkají Národní-
ho domu v Prostějově a jste ochotni je  zapůjčit pro připravovanou publikaci Národ-

ní dům 1907 - 2007,  přineste nebo pošlete je na jednu z těchto adres: 

Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov
nebo 

Státní okresní archiv, Třebízského 1, 796 01 Prostějov.

Dokumenty vám budou v pořádku vráceny. 

Těšíme se na vaši spolupráci a děkujeme. 

Mgr. Alena Spurná, předsedkyně redakční rady

Foto achiv Východočeského divadla Pardubice

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

telefon: 582 330 883, fax: 582 336 324

Akce na LISTOPAD 2005

5. 11. COUNTRY BÁL od 14 hodin Sportcentrum 
- pro děti a mládež 
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, telefon 582 332 297, 
e-mail: tzajickova@seznam.cz

12. - 13. 11. PODZIM NA HORÁCH Ostružná
- víkendový pobyt pro děti a mládež  zaměřený na pěší turistiku 
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková,  telefon: 582 332 297, 
e-mail: tzajickova@seznam.cz 

16. - 17. 11. NOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ SKK2 Sportcentrum 
Informace: Jan Zatloukal, telefon: 582 332 296, 
e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz

16. 11. DISKOTÉKA pro děti a mládež Sportcentrum 
Informace: Jan Zatloukal, telefon: 582 332 296, 
e- mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz

25. 11. TVOŘIVÉ ODPOLEDNE Sportcentrum 
- výroba adventních dekorací 
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, telefon:  582 332 297, 
e-mail: tzajickova@seznam.cz 

Termíny následujících akcí budou upřesněny: 

SPORTOVNÍ AKCE - informace: Tomáš Gross, telefon: 582 332 296,  
e-mail: Gross@sportcentrumddm.cz 

Sportovní turnaje: - házená 
- volejbal 
- stolní tenis 

SCHOLA SERVIS - centrum 
vzdělávání a středisko služeb 

školám,  příspěvková organizace,
Palackého 8 - 10, Prostějov 

a Úřad práce Prostějov 

zvou rodiče a jejich děti na 

11. přehlídku středních škol. 

Cíl přehlídky: poskytnout informace
o středních školách,  učilištích a situa-
ci na trhu práce v okrese Prostějov. 

Co získáte?
✔ informace o studiu na středních ško-

lách ve školních roce  2005/2006
✔ přehled o studijních a učebních obo-

rech
✔ informace o přijímacím řízení
✔ výhled uplatnění zvolených profesí

v praxi

Kdy?
✔ ve středu 9. listopadu od 8 hodin

(předpokládané ukončení je v 17 hod.) 

Kde?
✔ v Kulturním a společenském centru 

v Komenského ulici č. 6

Pro koho? 
✔ pro žáky základních škol
✔ pro rodiče a jejich zástupce 
✔ pro ředitele a výchovné poradce zá-

kladních škol 
✔ pro zástupce středních škol a učilišť,

kteří budou prezentovat  své obory
ukázkami činností, videoklipy apod.

✔ pro absolventy a další zájemce 

Kdo se dále zúčastní?
✔ školy z jiných okresů s nabídkou ně-

kterých zajímavých oborů 
✔ pracovníci pedagogicko-psycholo-

gické poradny 
✔ zástupci informačního a poraden-

ského střediska pro volbu  povolání
úřadu práce 

Přijďte, a dozvíte se potřebné informa-
ce důležité při  rozhodování o první
volbě povolání. 

Část prostějovské kulturní scény se po-
prvé ve své historii  představí v bavorském
Mnichově - Pasingu. Předměstí Pasing bu-
de  slavit 100. výročí svého připojení
k Mnichovu. Při této  příležitosti zde zazní
hudba prostějovského rodáka a současné-
ho  mnichovského občana Karla Řičánka.
Vyvrcholením koncertu, který se  uskuteč-
ní 19. listopadu, bude zhudebněný básnic-

ký cyklus ředitele  Městské knihovny Pro-
stějov PhDr. Miloše Kvapila „Střepy zele-
né  noci“. Kompozici pro soprán, flétnu,
klarinet, violoncello a  klavír přednesou
pedagožky Základní umělecké školy Vl.
Ambrose  Hana Čermáková (flétna), Edita
Müllerová (klarinet), Bohdana  Onderko-
vá (violoncello) a Dana Drápelová (kla-
vír). (jg)

Sté výročí připojení k Mnichovu 
oslaví Pasing básnickým cyklem 
ředitele prostějovské knihovny 


