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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 BŘEZEN 2005

úterý 1. 3. Atletika od 12 do 16 hodin Sportcentrum DDM - hala
Informace: Tomáš Gross

pátek - sobota Dětské městské od 17 hodin Sportcentrum DDM
4. 3. - 5. 3. zastupitelstvo PV - klubovna

- novinky z I. celostátního setkání dětských 
a studentských parlamentů ČR v Třebíči
Informace: Mgr. Zdeňka Ševčíková

sobota 5. 3. Lyžařský zájezd sraz 6.45 hodin - hl. nádraží Pustevny v Beskydech
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková

neděle 6. 3. Jarní volejbalový od 8 hodin Sportcentrum DDM - hala
turnaj SKK2 
Informace: Jan Zatloukal

pondělí až neděle Jarní prázdniny v Krkonoších Krkonoše - Jilemnice
14. 3. - 20. 3. - lyžařský týden rodičů s dětmi

Informace: Mgr. Zdeňka Ševčíková

středa 16. 3. Stolní tenis od 8 do 15 hodin Sportcentrum DDM - sál
ÚSP Víceměřice 
Informace: Tomáš Gross

sobota až neděle Volejbalová liga od 8 hodin Sportcentrum DDM - hala
19. 3. - 20. 3. Informace: Mgr. Tereza Zajíčková

čtvrtek 24. 3. Ahoj, JARO od 9 hodin Hloučela x Sportcentrum DDM - sál
- velikonoční dopoledne pro MŠ
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková

čtvrtek 24. 3. Velikonoční disko od 15 do 19 hodin Sportcentrum
party pro mládež DDM - sál 
Informace: Zdeňka Ševčíková 

pátek 25. 3. Sportovní den SKK2 od 8 hodin Sportcentrum DDM - hala 
Informace: Jan Zatloukal

sobota 26. 3. Lyžařský zájezd sraz 6.45 hl. nádraží Bílá v Beskydech 
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková

Ostatní akce v hale
12. 3. - 13. 3. PVK Prostějov
21. 3. koncert
26. 3. - 27. 3. PVK Prostějov

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.

Poměrně náročné období mají před sebou
věrní návštěvníci prostějovského divadla.
V březnové programové nabídce, která zahr-
nuje na dvě desítky pořadů, jsou zastoupeny
téměř všechny žánry - muzikál, činohra, ope-
ra, koncerty vážné i populární hudby. Diva-
dlo pamatovalo i na příznivce studiového di-
vadla, dětské diváky a školní mládež.

„Vstupenky na muzikál Sugar Východo-
českého divadla Pardubice a představení
Ubohý vrah, se kterým do Prostějova přijede
pražské Divadlo pod Palmovkou, jsou již vy-
prodané,“ uvedla ředitelka Městské divadla
v Prostějově Alena Spurná. Příběh Sugar je
notoricky známý díky filmu Někdo to rád
horké s hvězdnou Marylin Monroe. „Režisé-
rem pardubického nastudování Sugar je ro-
dák z Prostějova Roman Štolpa. Lidé ho vel-
mi dobře znají z televize, neboť je v poslední
době také velmi obsazovaným hercem. Naše
divadelní publikum potěšil počátkem října,
když v Prostějově uvedl v předpremiéře zda-
řilou komedii pražského divadla Kalich Bez
předsudků,“ sdělila Spurná s tím, že muzikál
uváděný v rámci abonmá pro 3. skupinu je na
programu 1. března od 19 hodin.

Příjemné překvapení uchystalo Městské
divadlo v Prostějově na čtvrtek 3. března
pro příznivce brněnského HaDivadla, kte-
ré „spatřilo světlo světa“ před více než tři-
ceti lety právě v Prostějově. „Ve foyer di-
vadla se koná od 18 hodin vernisáž foto-
grafií pořízených Bobem Pacholíkem
vloni v listopadu na prostějovském festi-
valu HaDivadla. Od 19 hodin je na jevišti
za oponou na programu představení Ar-
nošta Goldflama Ředitelská lóže s Milo-
slavem Maršálkem a Jánem Sedalem
v hlavních rolích. Závěr večera bud e v ki-
nematografickém duchu. V červeném sa-
lonku se uskuteční promítání záběrů, které
se již nevešly do hodinového dokumentu
České televize o třicetileté éře HaDiva-

dla,“ shrnula Spurná program nazvaný Ha-
Divadlo 30 let - dozvuky.

Tak trochu neznámou je pro české publi-
kum inscenace Ubohý vrah autora Pavla Ko-
houta, s níž se Divadlo pod Palmovkou před-
staví předplatitelům skupiny 5P ve čtvrtek
10. března od 19 hodin. „Je to jediná hra čes-
kého autora, která se prosadila na Brodwayi
a dočkala se i filmového zpracování,“ pro-
zradila ředitelka. Silný zážitek slibuje podle
jejích slov i hvězdné herecké obsazení: „Pod
režijním vedením Petra Kracika se v hlavních
rolích představí Jiří Langmajer, Boris Rös-
ner, Klára Issová, Kateřin a Macháčková
a další.“

Abonenti 4. skupiny se v pátek 11. března

mohou těšit na Verdiho operu Rigoletto
v provedení Moravského divadla Olomouc,
v březnu jsou na programu i dva poslední
abonentní koncerty sezony. „V úterý 15.
března přivítáme Pacific trio z USA, jež má
na programu skladby J. Haydna, R. Muczyn-
ského a F.Schuberta, ve středu 30. března si
posluchači vychutnají koncert Classic in jazz
- Jazz in classic Českého klarinetového kvar-
teta,“ vypočítala ředitelka divadla.

Pondělí 14. března bude svátkem pro příz-
nivce Vlasty Redla. Koncert se měl původně
uskutečnit v lednu, kvůli účinkování Redla
a jeho kapely na Novém Zélandě však muse-
li prostějovští fanoušci legendárního písnič-
káře počkat. (eze)

Sugar i Ubohý vrah v prostějovském divadle: vyprodáno

Anežka KAPRÁLOVÁ, Marie KUČEROVÁ, obě z Prostějova, části Doma-
myslice, Vlastimil KADLEC, Jaroslav SVOZIL, oba z Prostějova, části Vraho-
vice, Vladimír HAVEL, Alenka VYBÍHALOVÁ, Marie LANÍKOVÁ, Julius
JUHÁSZ, Alena KAPLÁNKOVÁ, všichni z Prostějova, Radomír DLÁBEK
z Prostějova, části Krasice.

Blažejka SEČKAŘOVÁ, Libuše HRBÁČKOVÁ, Jiřina HANÁKOVÁ, Kvě-
toslava KABÍLKOVÁ, Vlasta ŽIDLÍKOVÁ, akademický malíř Radomil DO-
ČKAL, Marta FOLKOVÁ, všichni z Prostějova, František VYSLOUŽIL z Pro-
stějova, části Žešov, Jaroslav JUŘENA, Jiřina HIEMEROVÁ, Zdeňka ŽOND-
ROVÁ, Jiřina ŠTENCLOVÁ, všichni z Prostějova.

Otakar ZBOŘIL z Prostějova, Josef HRADEČNÝ z Prostějova, části Čecho-
vice, Josef PLEVA z Prostějova, Věra ŠPUNDOVÁ z Prostějova, části Vraho-
vice, Rostislav MAZÁNEK z Prostějova, Jaroslav MÍK z Prostějova, části Dr-
žovice, Soběslav ZACPAL z Prostějova, Marie BĚHALOVÁ z Prostějova, čás-
ti Držovice, Miroslav KALANDRA z Prostějova, Vojtěch ŠÁLEK z Prostějova.

Josef ŠULISTA z Prostějova, části Držovice, Jan Jakub DOLEŽEL z Prostě-
jova, František SMIČKA z Prostějova, části Držovice, Libuše KALABISOVÁ
z Prostějova.

Marie ČEČMANOVÁ, Drahomíra NEČESANÁ, obě z Prostějova.

Božena VÍTKOVÁ, Josef SMEJKAL, oba z Prostějova.

Marie MAZALOVÁ, Bohumila ZBOŘILOVÁ, obě z Prostějova.
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Blahopřejeme
V měsíci únoru oslavili své životní jubileum:

Dne 3. února 2005 byli v obřadní síni prostějovské radnice slav-
nostně přivítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostě-
jova tito noví občánci města Prostějova:

Kateřina CETKOVSKÁ, Adéla VORRETHOVÁ, Sára POLÁČKO-
VÁ, Eva KOČÍŘOVÁ, Ema VÍTOVÁ, Adam BÁLEŠ, Tadeáš PŘI-
KRYL, Michaela PIŠTĚCKÁ, Adéla JANEČKOVÁ, Jakub LAUREN-
ČÍK, Jan HÁJEK, Martin ZLÁMAL, Adéla BOUŠOVÁ, Lukáš DANIŠ,

Matěj JENEŠ, Lucie ČERNÁ, Filip VACEK, Hana MARÁKOVÁ, Lucie REPEŠOVÁ, Do-
minik POHL, Denisa OČENÁŠKOVÁ, Kateřina KREČMEROVÁ, Martin JANKŮ, Michal
GABRHEL, Filip SUCHOMEL, Albert COUFAL, Jakub VYHNAL, David ROŽEK, David
ŠŤASTNÝ, Samuel VALENTA, Amanda LAKATOŠOVÁ, Ondřej NEDBAL.

Noví občánci města Prostějova

Písničky z posledního alba Dopisy z květin (ale i jiné) zazpívá svým příznivcům Vlasta Redl,
jehož koncert s kapelou Každý den jinak uvádí Městské divadlo v Prostějově v pondělí 14. břez-
na od 19 hodin. „Na nové album čekali Redlovi příznivci několik let,“ uvedla ředitelka divadla
Alena Spurná a připojila Redlovu větu, která je jakýmsi mottem alba i pozvánkou na koncert:
„I písničky jsou takové dopisy, a já nikdy nevím, jestli dorazí k těm, k nimž mají...“  (eze)

Každý den jinak s Vlastou Redlem

Sběratelé přívětivých nesmyslů, bez nichž
se neobejde žádný útulný příbytek, v posled-
ní době marně berou za kliku obchůdku v ro-
mantické uličce spojující náměstí T. G. Ma-
saryka s prostorem bývalého židovského
města v Prostějově. Právě tam pět let sídlila
galerie Modrý anděl. Místo, kde každý spo-
lehlivě našel drobnůstku pro radost či dárek
pro milovanou bytost - obrázek, originální
šperk, voňavou svíčku, vitráž do okna, svícen,
ručně malovaný šátek či triko, misku, hrníček
nebo rovnou celý servis... Od února galerie
sídlí v Partyzánské ulici, ve dvorním traktu
domu s barem 12 opic.

Kromě baru orientovaného tak trochu na li-
di potrefené kumštem má v domě sídlo také
atelier, kde do tajů výtvarného umění proniká
přibližně šedesát nadšenců všech věkových
kategorií. „Má to logiku mít obchůdek v těs-
né blízkosti atelieru. Nabízíme nejen široký
sortiment dárkových předmětů, ale pro tvoři-
vé zájemce je tu i možnost dárek vyrobit. Ne-
ní problém vyzkoušet si malování na sklo ne-
bo keramiku.,“ uvedla výtvarnice Magdaléna
Jansová.

„Takovou možnost vítám a už jsem ji také
vyzkoušela,“ svěřila se návštěvnice galerie
Jana Kroupová. „Koupila jsem si hroudu hlí-
ny, doma jsem si uhnětla několik misek a teď
si je nechám v atelieru vypálit. Snad pod od-
borným dohledem zvládnu i glazovanou vý-
zdobu,“ ocenila žena službu, která je v Pro-
stějově zcela ojedinělá. Prozradila také, že
pokud se misky vyvedou, bude mít dárek pro
svou sestru.

Obchůdek je nejen prodejním místem, ale
také ideálním zázemím pro prezentaci. „Teď
zrovna vystavujeme v obchodě i baru anděly,
jejichž autory jsou žáci ateliéru,“ sdělila Jan-
sová. Práce Modrého anděla jsou podle jejích
slov v současné době k vidění i v Praze:
„V kavárně Vesmírna v centru Prahy vysta-
vujeme kolekci takzvaných haptických ilus-
trací. Jsou to vlastně obrázky pro slepce, na
které se musí sahat.“ (eze)

Modrý anděl 
přeletěl 

do Partyzánské
ulice k Opicím

HaDivadlo 30 let - dozvuky

Městské divadlo v Prostějově

čtvrtek 3. března 2005

18 hodin - foyer
výstava fotografií

HaDivadlo - 30 let - Prostějov 
listopad 2004
Bob Pacholík

19 hodin - jeviště za oponou
Arnošt Goldflam

ŘEDITELSKÁ LÓŽE
Miloslav Maršálek, Ján Sedal, 

Jana Plodková
režie: Ondřej Elbel

a nakonec - červený salonek
„odstřižky“ aneb co se nevešlo 

do dokumentu ČT
Hanácké divadlo, později HaDivadlo

vstupenky: telefon: 582 333 390, 
e-mail: divadlopv@volny.cz

Mgr. Zdeňka Ševčíková,
Sportcentrum DDM Prostějov

Zástupci Dětského městského zastupitel-
stva Prostějov se ve čtvrtek 10. února zú-
častnili prvního “Celostátního setkání děts-
kých a studentských parlamentů Zdravých
měst ČR“, jehož pořadatelem byl studentský
parlament Třebíč. Za přítomnosti ředitelky
odboru pro mládež MŠMT ing. Evy Barto-
ňové a jiných osobností představily svoji
činnost parlamenty z jedenácti měst ČR.

V diskusní sekci na téma: „Na co jsme
pyšní a co se nám opravdu vydařilo“ vystou-
pila starostka DěMz Prostějov Pavlína
Copková (ze ZŠ v ulici E. Valenty) s přís-
pěvkem o pořádání Dětských slyšení v Pro-
stějově, což je diskusní setkání dětí
z prostějovských základních škol s předsta-
viteli města Prostějova. Zdařilost Dětských

slyšení spočívá ve velmi dobré komunikaci
a spolupráci dětí se starostou ing. Janem Te-
sařem a zejména s místostarostkou Boženou
Sekaninovou. Takovou spolupráci
s představiteli měst některé dětské parla-
menty postrádají a nedaří se jim ji navázat.

Celé setkání bylo nejen pro naše mladé
politiky velmi inspirativní. Například koor-
dinátora DěMz Prostějov Mgr. Zdeňka Rajt-
ra zaujala myšlenka spolupráce prostějov-
ského DěMz se studentským parlamentem
v Prostějově. Členové DěMz z Prostějova se
nechali inspirovat projekty ostatních parla-
mentů zaměřených například na bezpečnost
při cestě do školy nebo průzkum znalosti vol-
nočasových aktivit mezi mladými apod.

Celá akce byla zdokumentovaná Českou
televizí a odvysílaná téhož dne v 18 hodin
v Jihomoravském večerníku.

Na celostátním setkání dětských 
a studentských parlamentů nechyběli

ani zástupci Prostějova

Soutěž školních časopisů, která nemá
v České republice obdobu,  vyhlásilo Občan-
ské sdružení Klub studentů, rodičů a přátel
Cyrilometodějského gymnázia Prostějov. Ak-
ci zaštítili starosta  Prostějova a krajský radní
ing. Jan Tesař a náměstek hejtmana a prostě-
jovský zastupitel ing. Pavel Sekanina, kteří ta-
ké předali  ceny oceněným tvůrcům. Soutěže
se zúčastnilo 14 časopisů  základních škol
a osm časopisů středních škol Olomouckého
kraje. 

Nejlepším časopisem v základních školách
v kraji je časopis  Postřeh, který ve volném ča-
se připravují žáci druhého ročníku  ZŠ v Pa-
lackého ulici. V kategorii základních škol se
na druhém  místě umístil časopis Drby ze škol-
ní vrby základní školy v Rejskově ulici. Čest-
né uznání získal časopis Školní hlásek opět
základní školy v Palackého ulici.

Z prostějovských časopisů uspěl v katego-
rii středních škol  časopis Otazníky Gymnázia
J. Wolkra, který získal čestné  uznání. 

Nejlepším školním časopisem je Postřeh 

Náměstek hejtmana ing.  Pavel Sekanina  a starosta Prostějova ing. Jan Tesař
si na slavnostním vyhodnocení soutěže prohlédli  i časopis Otazníky, který píší
studenti Gymnázia J. Wolkra.  Foto: Yvona Kadlecová 


