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KULTURA

Novinka v divadle: Last minute
- lístky za polovinu stanovené ceny
Zcela novou příležitost zhlédnout za poloviční vstupné divadelní, operní, operetní, baletní či koncertní představení mají návštěvníci Městského divadla v Prostějově. Lístky
za polovinu stanovené ceny budou k dostání
v divadelní pokladně vždy půl hodiny před
začátkem programu.
„Podobný systém funguje ve světě v kultuře i dopravě. U nás lidé Last minute znají hlavně z nabídek cestovních kanceláří.
Zkusíme to také,“ uvedla ředitelka Městského divadla v Prostějově Alena Spurná.

„Občas se stane, že některá místa v hledišti
zůstanou neobsazená, což je velká škoda.
Padesátiprocentní sleva bude určitě přitažlivá třeba pro studenty nebo seniory. Právě
oni nám tuto myšlenku svými častými požadavky na slevy vnukli,“ prohlásila ředitelka.
Lidé, kteří přijdou k pokladně na poslední
chvíli, však musí podle jejích slov počítat
i s tím, že odejdou s prázdnou, neboť bude
vyprodáno. „Zejména tituly s hvězdným obsazením bývají vyprodané dlouho dopředu,“

upozornila Spurná. Se slevou nemohou počítat ani návštěvníci, kteří si vstupenku předem rezervují: „Když si lidé lístek zamluví
s tím, že si jej vyzvednou až před představením, slevu nedostanou. Ta je určena jen těm,
kteří to risknou opravdu až na poslední chvíli.“
Zlevněné lístky na poslední chvíli zavádí
divadlo od začátku března na dvouměsíční
zkušební dobu. „Po uplynutí této lhůty vyhodnotíme zkušenosti a podle toho se zařídíme,“ sdělila Spurná.
-eze-

Na diváky čekají v březnu koncerty, balet i opereta
Na dvě desítky kulturních pořadů pro děti
i dospělé uvede v březnu Městské divadlo
v Prostějově. Na programu jsou opereta, balet, koncerty i představení pro děti a studenty.
„Po tříměsíční odmlce pokračujeme 12.
a 26. března v cyklu abonentních koncertů,“ uvedla ředitelka prostějovského divadla Alena Spurná. „O koncert Pocta Paganinimu Pavla Šporcla s Lubomírem Brabcem jsme přitom doslova bojovali. Tento
program také způsobil tu dlouhou a neplánovou pauzu v abonmá,“ prohlásila ředitelka a vysvětlila: „Koncert měl být původně v únoru, agentura jej však zrušila
kvůli vystoupení Lubomíra Brabce
v Americe. Nerezignovali jsme však a po
složitém vyjednávání s oběma umělci
se podařilo najít jiný termín. Jsme moc rádi, že abonenti o tyto virtuózní hudebníky
nepřijdou.“
Náhradu však museli v prostějovském divadle hledat za koncert Moravské filharmonie Olomouc avizovaný na pátek 12. března.
„Filharmonie na poslední chvíli zrušila
smlouvu, neboť se jí naskytla příležitost vystoupit v Německu. Na stejný termín jsme
ale zajistili brněnský komorní orchestr
Czech virtuosi, který ve svém programu
představí skladby W. A. Mozarta, A. Dvořáka a O. Respighiho,“ omluvila ředitelka
Spurná nečekanou změnu programu.
Zcela ojedinělé umělecké zážitky čekají
na diváky 4. předplatitelské skupiny, kteří
15. března zhlédnou tři choreografie Pražského komorního baletu nazvané Tance podle Brahmse, Saturnin a Mariin sen. Světově
proslulé baletní těleso, u jehož zrodu stál Pavel Šmok, uvede v Prostějově svá nejlepší
taneční čísla poslední doby. Choreografa Libora Vaculíka inspirovala Brahmsova hudba
k drobným minipříběhům, jejichž společným jmenovatelem je láska. Marika Hanušová převedla do baletní podoby oblíbenou
postavu české humoristické literatury - Saturnina. Choreografický opus Petra Zusky

Mariin sen je zase strhující a překvapivě vypointovanou poctou zbožňované královně
ruského romantického baletu Marii Taglioni. „Komorní balet účinkuje po většinu roku
v zahraničí. Velmi nás těší, že Prostějov je
jedním z nemnoha míst v Česku, kde tito
špičkoví tanečníci vystoupí,“ prohlásila
Spurná.

Značný zájem je v předprodejním středisku prostějovského divadla také o operetu
Země úsměvů nastudovanou Moravským divadlem Olomouc. Nesmrtelný romantický
kus Franze Lehára je dnes velmi aktuální pro
myšlenku sblížení Východu se Západem. Ta
se totiž promítá do lásky vídeňské hraběcí
dcery a čínského prince.
-eze-

Letos poprvé proběhne i v Prostějově
naté ploše areálu představí občanská sdružení svoji činnost formou her, soutěží a praktických ukázek. Děti a rodiče mohou na
Bambiriádě získat informace o možnostech
využití volného času, seznámit se s nabídkou
kroužků, akcí a táborů.
Bambiriáda je nejen jedinečnou příležitostí pro všechny, kdo se chtějí na vlastní oči
přesvědčit, jak zajímavě mohou děti trávit
svůj volný čas, ale i zdrojem inspirace pro
každého, kdo chce dětem nabídnout zajíma-

SPORTCENTRUM - dÛm dûtí a mládeÏe
Olympijská 4, Prostûjov
www:pvskoly.cz~ddmspc
e-mail: ddmspc@pvskoly.cza

Přehled akcí na měsíc BŘEZEN 2004
Čtvrtek 11. března

Basketbal ZŠ
Informace: Tomáš Gross

od 8.00 hodin

Sportcentrum

Sobota 13. března

II. amatérská volejbalová liga
od 8.00 hodin
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková

Sportcentrum

Sobota 13. března

Country bál
od 14.00 hodin
Informace: Mgr. Zdeňka Ševčíková

Sportcentrum

Neděle 14. března

II. amatérská volejbalová liga
od 8.00 hodin
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková

Sportcentrum

Čtvrtek 18. března

Basketbal ZŠ
Informace: Tomáš Gross

od 8.00 hodin

Sportcentrum

Sobota 20. března

Dálkový pochod Drahanskou vrchovinou od 8.00 hodin

Sportcentrum

Čtvrtek 25. března

Volejbal ČSTV
Informace: Tomáš Gross

od 8.00 hodin

Sportcentrum

Sobota 27. března

Memoriál ing. J. Studeného
od 8.00 hodin
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková

Sportcentrum

SK K2 volejbalový turnaj
od 8.00 hodin
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková

Sportcentrum

Neděle 28. března

Program kulturních akcí na březen

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

VERNISÁŽE, VÝSTAVY,
KULTURNÍ AKCE

TOMÁŠ HŘIVNÁČ, Říčany
- výstava grafiky.

Kavárna GALERIE
3. 3. 2004 v 17 hodin
TOMÁŠ HŘIVNÁČ, Říčany
- vernisáž výstavy grafiky - akty.

DIVADELNÍ RESTAURACE
Od 10. 3. do 13. 3. 2004

Kavárna GALERIE
Od 3. 3. do 6. 4. 2004

Ostatní akce v hale Sportcentra
6., 7., 20., 21. března basketbal
Bližší informace o akcích získáte na adrese Sportcentra DDM a telefonních číslech
582 330 883 - ředitel Sportcentra, 582 332 297 - Mgr. Zdeňka Ševčíková, 582 332 296
- Mgr. Tereza Zajíčková a Tomáš Gross, 582 336 324 - Mgr. Zdeněk Rajtr.

vý program jako přitažlivou alternativu k pasivnímu zahánění nudy u televize a počítače.
Pořadatel prostějovské Bambiriády, kterým je SPORTCENTRUM - DDM, Olympijská 4, Prostějov, vyzývá sdružení, DDM,
ZUŠ, oddíly a kroužky k prezentaci své činnosti na letošní Bambiriádě.
Informace a přihlášky: Mgr. Tereza Zajíčková, tzajickova@seznam.cz, telefon: 582
332 296, Mgr. Zdeněk Rajtr, Zdenek.Rajtr@seznam.cz, telefon: 582 336 324.

DNY ITALSKÉ KUCHYNĚ
- gastronomická
prezentace italských
kuchařů v Prostějově.

Blahopřejeme
V měsíci únoru oslavili své životní jubileum:
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Bambiriáda je příležitostí pro prezentaci volnočasových aktivit
Bambiriáda je obrovskou přehlídkou volnočasových aktivit, které nabízejí sdružení
dětí a mládeže a střediska volného času v celé České republice. V letošním roce proběhne Bambiriáda ve 26 městech České republiky a poprvé 21. a 22. května i v Prostějově.
Prostějovská Bambiriáda bude probíhat
v areálu koupaliště v Drozdovicích. V bohatém programu se návštěvníkům na pódiu
představí dětské a mládežnické hudební, taneční, pěvecké soubory a kroužky. Na trav-
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Miroslava ROMANOVSKÁ, Jaromír VÝMOLA, František BOUDA,
všichni z Prostějova, František LETOCHA, z Prostějova, části Vrahovice,
František LUŽNÝ, Jaroslav KOMÁREK, Irena PRÁŠILOVÁ, Alice CITOVÁ, Oldřich DOLÁK, Františka JORDOVÁ, všichni z Prostějova,
Emilie HRUBÁ z Prostějova, části Domamyslice, Jiří JAKŠA, Miroslav
THEIBER, Josef NEMETH, Jindřich ZATLOUKAL, Stanislav FEIKE,
Václav KOVAŘÍK, Marta JUHÁSZOVÁ, Jaroslav MÁLEK, všichni
z Prostějova, Anna POSPÍŠILOVÁ z Prostějova, části Drozdovice, Marianna BIRČÁKOVÁ, Lidka VYTÁSKOVÁ, obě z Prostějova.
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Petruška HANÁKOVÁ, Jan KOVAŘÍK, oba z Prostějova, František MLČOCH z Prostějova, části Vrahovice, Dobromila SMOLKOVÁ z Prostějova, Zdeněk DADÁK z Prostějova, části Vrahovice, Jarmila PLEVOVÁ
z Prostějova, Marie ŠŤASTNÁ z Prostějova, části Vrahovice, Radomír JAKUBEC z Prostějova, části Krasice, ing. Václav MALINA, Zdeňka VEJROSTOVÁ, Otilie KYSELÁ, všichni z Prostějova, Jarmila VŠETIČKOVÁ z Prostějova, části Krasice, Lev PIJÁČEK, Věra ZAPLETALOVÁ,
oba z Prostějova, Blanka HANDLOVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Jindřiška PĚNIČKOVÁ, Anna ŘEHULKOVÁ, Helena ZEIDLEROVÁ, Anna
DVOŘÁKOVÁ, Helena POŘÍZKOVÁ, Marie HÁJKOVÁ, Alžběta VAŠINOVÁ, všechny z Prostějova, Josef KOLEČEK z Prostějova, části Čechovice, Jitka PUPPOVÁ z Prostějova.
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Milada DOSTÁLOVÁ, Milan KOZUBSKÝ, oba z Prostějova, Jarmila
NAVRÁTILOVÁ z Prostějova, části Držovice, Alois SEKANINA, Jiřina
BERGOVÁ, oba z Prostějova, Věra VODIČKOVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Vladimír DĚRDA, Emilie CIBIČKOVÁ, Růžena VYBÍRALOVÁ,
všichni z Prostějova, Alexander KAMENOV z Prostějova, části Vrahovice, Zora POSPÍŠILOVÁ, Ludmila ZATLOUKALOVÁ, Pavla SVOZILOVÁ, Alice SEDLÁČKOVÁ, všechny z Prostějova.
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Miroslav FRODL, František PITTNER, Ladislav SONNEVEND, Alžběta
ZELENÁ, akademická malířka, všichni z Prostějova.

Eliška STREJČKOVÁ, Milada JIŘÍČKOVÁ, obě z Prostějova.

Božena VÍTKOVÁ, Josef SMEJKAL, Oldřich JUDAS, všichni z Prostějova.

Marie VYMAZALOVÁ, Bohumila ZBOŘILOVÁ, obě z Prostějova.

Olga RYNDOVÁ z Prostějova.

Stalo se v pátek Noví občánci města Prostějova
Dne 3. února 2004 byli v obřadní síni prostějovské radnice přivítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města Protřináctého
stějova tito noví občánci:
Vypadá to jako zpráva pro lehce pověrčivé čtenáře, ale není. Stalo se to skutečně
v pátek třináctého února, krátce po poledni,
kdy se na počítadle návštěv webových stránek městské knihovny objevila kulatá číslice. Bylo to rovných 200 tisíc uživatelů, kteří navštívili webovou stránku www.knihovna.cz.
Když v roce 1997 začínal provoz veřejného internetu v tehdejší okresní knihovně, byla řada skeptiků, řada nadšenců, řada těch,
kteří se s touto technologií chtěli seznámit,
i řada těch, kteří se ji rozhodli ignorovat.
Dost možná, že zastánci výše uvedených postojů změnili svůj názor. Faktem zůstává, že
od okamžiku zpřístupnění internetu webové
stránky Městské knihovny Prostějov navštívilo dnes už více než 200 tisíc uživatelů.
Zkuste nás navštívit také. Můžete přijít
i osobně. Vítám je každý. Jsme zde pro
všechny.
-MQ-

Oblastní kolo
Mateřinky 2004
Dne 18. března 2004 se uskuteční v Městském divadle Prostějov od 15 hodin oblastní
kolo 9. ročníku festivalu mateřských škol
MATEŘINKA 2004. Cílem nesoutěžního
projektu, který nemá nikde v Evropě obdoby,
je přispívat k rozvoji dítěte předškolního věku a vytvářet prostor pro výměnu zkušeností
a odborných poznatků mezi pracovníky v oblasti předškolní výchovy. Záštitu nad festivalem převzali ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy Petra Buzková, Česká komise
pro UNESCO a zastupitelé města Prostějova.
Finále, kterého se zúčastní i zástupce z Prostějovska, se uskuteční 7. a 8. května 2004
v Nymburce.
Tomáš Jachník,
organizátor oblastního kola

Kristýna RÉDROVÁ, Jindřich SLÁDEK, Anna MULIKOVÁ, Lenka SOLDÁNOVÁ, Aneta ZICHOVÁ, Michael KOUKAL, Viktorie NEVRLOVÁ, Zuzana VÍTKOVÁ, Alexandr
NĚMEČEK, Kateřina RÉBLOVÁ, Jakub FLORIÁN, Adéla
STRAKERLOVÁ, Michael CETKOVSKÝ, Andrea SOUŠKOVÁ, Veronika KRAJÍČKOVÁ, Gabriela HRÁDELOVÁ, Barbora MIKALOVÁ, Lukáš NEZHYBA, Martin MAŤA, Filip
MACHAČ, Veronika HÁJKOVÁ, Karel KLVÁČEK, Darina
DVORSKÁ, Jasmina PŘECECHTĚLOVÁ, Vendula KOHOUTOVÁ, Matouš KUSÁK.

Týden k 9. Mezinárodnímu hudebnímu festivalu
V týdnu od 15. do 21. března se v prostějovských školách, na náměstí T. G. Masaryka a před hypermarketem TESCO
a Oděvním průmyslem Prostějov uskuteční veřejná sbírka na podporu 9. ročníku
Mezinárodního hudebního festivalu pro
děti a mládež se zdravotním postižením.
Ten se již tradičně uskuteční ve dnech
2. a 3. června 2004 na Plumlovské přehra-

dě a jeho pořadatelem bude opět Občanské
sdružení Písničkou ke slunci. Sbírka bude
probíhat formou prodeje perníkových sluníček, která symbolizují znak a atmosféru
festivalu.
Všem, kteří tuto významnou celostátní
akci podpoří, děkujeme.
Tomáš Jachník,
předseda OS Písničkou ke slunci

Komise životního prostředí
při Radě města Prostějova oznamuje,
že i v letošním roce je možné požádat o veřejnou finanční podporu poskytovanou z rozpočtu města Prostějova.
Komise životního prostředí podporuje žádosti, které se týkají ochrany a tvorby
životního prostředí a environmentální výchovy a osvěty.
Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách města Prostějova,
v informačním centru MěÚ nebo přímo na odboru životního prostředí, Miličova 1,
Prostějov, ing. Popelková.
Žádosti včetně příslušných příloh se podávají na podatelně Městského úřadu
Prostějov, nám. T. G. Masaryka 12-14.

