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Dne 11. ledna 2007 byli v obřadní síni prostějovské radnice 
slavnostně uvítáni do života a zapsáni do Pamětní knihy měs-
ta Prostějova tito noví občánci města Prostějova: 

Michal BÁLINT, Lucie ZBOŘILOVÁ, Bára OPAVSKÁ, Michal 
WINKLER, David DRÁBEK, Tomáš NOVÁK, Romana FOFOŇ-
KOVÁ, Rozálie Karolína KALVODOVÁ, Michal KOPEČNÝ, 
Michal HLOŽEK, Tomáš PETRÁSEK, David TRNEČKA, Ondřej 
SPÁČIL, Nikol KOMÍNKOVÁ, Vít ELISEK, Barbora DRMOLO-
VÁ, Michal GOLÁŇ, Barbora ŠŤASTNÁ, Matyáš MIKULKA, 
Nela CÍRKOVÁ, Eliška JELÍNKOVÁ, Emma Elena MAŠKOVÁ, 
Dominik STANĚK, František TARNAI, Karel VANĚK, Adam 
POKORNÝ, Jiří ZATLOUKAL, Aneta JANÁKOVÁ. 

Noví občánci města Prostějova 

Jarmila SOLDÁNOVÁ z Prostějova, části Domamyslice, Jitka MATOUŠ-
KOVÁ, Štefania KLOUDOVÁ, Božena SVOBODOVÁ, Věra NAVRÁ-
TILOVÁ, všechny z Prostějova, Božena PÍŠOVÁ z Prostějova, části Kra-
sice, Miluše MALÁ, Ivan ROSŮLEK, Bedřiška FALTÝNKOVÁ, Michal 
POSYPANKA, všichni z Prostějova, Růžena SVOBODOVÁ z Prostějo-
va, části Žešov. 

Jan MRÁKAVA, Antonín VYROUBAL, oba z Prostějova, Břetislav 
TESAŘ z Prostějova, části Vrahovice, Josef VYSLOUŽIL z Prostějova, 
části Čechovice, Milan ANTL, Věra ZBOŘÍLKOVÁ, Vladimír JEČMÍ-
NEK, Olga KUCIÁNOVÁ, Jitka SKÁCELOVÁ, Eleonora LEXMA-
NOVÁ, Libuška MIKULOVÁ, Věra PELIKÁNOVÁ, Jan DOČKAL, 
František NOVÁK, všichni z Prostějova, Ladislav URBANOVSKÝ 
z Prostějova, části Domamyslice.

Milada IRÁNKOVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Karel KOLAŘÍK, 
Milada ČERNOCHOVÁ, František KOČÍŘ, Anna FLOROVÁ, Věra PŘI-
KRYLOVÁ, Josef ČAPKA, Stanislav RYŠAVÝ, Věra DROBNÍČKOVÁ, 
všichni z Prostějova. 

Mojmír GREGOR z Prostějova, části Vrahovice, Libuše SKŘIPSKÁ, 
Marie SCHMIEDOVÁ, Miloslava HRNČÍŘOVÁ, Jan KOTRYS, všichni 
z Prostějova. 

Vít MAZAL z Prostějova, části Čechovice, Růžena MATUŠŮ z Prostě-
jova. 

Anežka VYSLOUŽILOVÁ z Prostějova, části Vrahovice.

Richard BERG z Prostějova. 

Olga ZATLOUKALOVÁ z Prostějova. 

V měsíci lednu oslavili své životní jubileum: 
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Ve čtvrtek 15. března 2007 se od 15.00 
hodin v Městském divadle Prostějov 
uskuteční 7. oblastní kolo přehlídky 
Prostějovská MATEŘINKA. Festival je 
zařazen do seznamu akcí akreditovaných 
Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy 
ČR a zároveň je vyhlá-
šen metodickou akcí 
pro učitelky mateřských 
škol. Záštitu nad ním 
převzalo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělo-
výchovy, Česká komise 
pro UNESCO a zastupi-
telé města Prostějov.

Cílem projektu je přispívat k rozvoji 
osobnosti dítěte předškolního věku s důra-
zem na tvořivost, aktivitu, citlivost vůči 
druhým lidem i vůči životnímu prostředí.

Pomáhat upevňovat význam rodiny 
jako nenahraditelného pilíře lidské společ-
nosti a napomáhat rozvoji vzájemné spo-

lupráce mezi školou a rodinou. Vytvářet 
prostor pro výměnu zkušeností a odbor-
ných poznatků mezi pracovníky v oblasti 
předškolní výchovy a současně pomoci 
zvýraznit pozici předškolního školství 

v rámci celkového výchovně 
vzdělávacího systému v Čes-
ké republice. 

MATEŘINKA je určena 
pro děti od 3 do 7 let, při-
čemž délka vystoupení by 
neměla přesáhnout pět minut. 
Hudební, pohybová, dra-
matická či jiná vystoupení 
mohou být koncipována jako 
společná s rodiči, sourozenci, 

případně s jinou skupinou dospělých nebo 
starších dětí. Fantazii se meze nekladou.  

Zájemci se mohou hlásit na adrese: Spe-
ciální mateřská škola, Mozartova 30, Pros-
tějov, na telefonech 582 344 324, 724 101 
563 (Mgr. Tomáš Jachník) nebo e-mailem: 
skolka@quick.cz.  (jach)  

Prostějovská MATEŘINKA 2007
Tak trochu divadelní žně čekají 

v únoru na návštěvníky prostějov-
ského stánku Thálie. Na prknech 
divadla se v několika představe-
ních vystřídá řada hvězd – Bolek 
Polívka, Karel Heřmánek, Nina 
Divíšková, Jana Švandová, Filip 
Čapka, Petr Nárožný, Václav Vyd-
ra a další. 

V Národním domě, které je síd-
lem divadla, se v únoru uskuteční 
také akce pořádané k oslavám 
100. výročí otevření tohoto archi-
tektonického skvostu z dílny Jana 
Kotěry.

„V celoročním kalendáři akcí 
k oslavám Národního domu jsou 
více než dvě desítky pořadů. V úno-
ru se uskuteční čtyři z nich,“ uvedla 
ředitelka Městského divadla Alena 
Spurná. V přednáškovém sále se 
v pondělí 5. února v 17 hodin koná 
beseda se světově proslulým spiso-
vatelem, publicistou a scénáristou 
Arnoštem Lustigem, ve čtvrtek 8. února se 
uskuteční vernisáž fotografií Boba Pacho-
líka mapující nedávnou rekonstrukci inte-
riérů divadla, na kterou naváže divadelní 
představení Nora brněnského Divadla v 7 
a půl. Na sobotu 17. února pozvali pořa-
datelé z TK plus do divadelního sálu krále 
české populární hudební scény Karla Gotta, 
který zde bude mít samostatný koncert.

Pro držitele abonentních vstupenek sku-
piny B je v neděli 11. února na programu 
úsměvná detektivka z pera Arthura Wat-
kyna Co v detektivce nebylo. Představí 
se v ní Petr Nárožný, Václav Vydra, Jana 

Švandová či Jana Boušková a další herci. 
Se známými pražskými umělci hru nastu-
doval režisér Pavel Háša.

Mimořádný zážitek slibuje další abo-
nentní program, kterým je na pondělí 19. 
února naplánovaná tragická opera Norma 
v provedení Slezského divadla Opava. 
V titulní roli druidské kněžky Normy se 
představí nositelka Thálie Katarína Jor-
da Kramolišová. „Velkolepé nastudová-
ní Normy ve Slezském divadle vzbudilo 
u diváků i odborné kritiky velký ohlas 
a mluví se o něm jako o zázraku,“ řekla 
ředitelka Spurná. 

Soustavně vyprodaný sál 
motivoval vedení prostějov-
ského divadla k zařazení dvou 
představení mimo předplatné. 
Ve čtvrtek 22. února je na pro-
gramu nejnovější inscenace 
pražského Divadla Bez zábra-
dlí Tango úspěšného polského 
dramatika Slawomira Mrožka. 
Ve výtečné groteskní kome-
dii lidé uvidí například Ninu 
Divíškovou, Stanislava Zin-
dulku, Janu Švandovou, Karla 
Heřmánka či Filipa Čapku. 
Mrožkovo Tango tragikomic-
ky alegorizuje dobu, v níž se 
za nevázaným smíchem obje-
vuje hrozba zneužití myšlenek 
k uchopení moci.

Po několikaleté pauze se na 
prostějovské jeviště postaví  
další výrazná osobnost české-
ho divadla – Bolek Polívka. 
Spolu s Jaroslavem Tichým, 

Jiřím Pfeiferem, Luďkem Horáčkem 
a Tomášem Matulíkem si zahraje ve vlast-
ní hře Pro dámu na balkóně. Tuto inscena-
ci sám charakterizoval slovy: „Chtěl jsem 
udělat představení, z něhož si – jak často 
říkám – intelektuál odnese své a dělníko-
vi nevadí. Hraju o lásce, životě, ale spíše 
o jeho temných stránkách a spodních tó-
nech. Připomíná mi to tajný deník Salvato-
ra Dalího, který si hodně vymýšlel, ale vše 
mělo reálný základ. Vzpomínaná dáma je 
ideál. Láska, která nepřichází. Možná se 
v ní mnoho mých přítelkyň pozná.“  

  (eze)

Prostějovské divadlo bude v únoru patřit hvězdám

Na vernisáž naváže cenami ověnčená Nora

V úsměvné detektivce z pera Arthura Watkyna Co v detektivce nebylo se mimo  jiné představí  i   Petr Nárožný 
a Jana Boušková.   Foto: archiv 

Nejnovější  inscenaci pražského Divadla Bez zábradlí – 
groteskní komedii Tango – uvede prostějovské městské 
divadlo mimo předplatné ve čtvrtek 22. února.   Foto: archiv 

Mimořádný zážitek čeká 
v pondělí 5. února  v 17 
hodin čtenáře a obdivovate-
le významného českého spi-
sovatele, publicisty a scé-
náristy Arnošta Lustiga. 
Společnost TK plus, město 
Prostějov a Městské divadlo 
v Prostějově pořádají v před-
náškovém sále Národního 
domu besedu s autorem, 
kterému v závěru loňského 
roku u příležitosti jeho osm-
desátin udělil ministr kultu-
ry Martin Štěpánek medaili 
Artis Bohemiae Amicis  za 
dlouholeté a systematické 
šíření dobrého jména české 
kultury doma i v zahraničí. 
Beseda s Arnoštem Lusti-
gem je součástí celoročního 
programu oslav 100. výročí 
Národního domu v Prostějově, který zahr-
nuje více než dvě desítky akcí.

Hosty besedy budou ředitelka Cen-
tra Franze Kafky Markéta Mališová 
a významný publicista a literární historik 
František Cinger. „Jsem velmi rád, že se 
nám Lustiga podařilo pro prostějovské 
oslavy získat. Věřím,  že to bude nezapo-
menutelný zážitek pro čtenáře jeho knih 

i diváky filmů natočených podle Lustigo-
vých předloh,“ uvedl Miroslav Černošek 
ze společnosti TK plus. 

Arnošt Lustig se narodil v roce 1926, 
kvůli židovskému původu byl za protek-
torátu vyloučen ze škol a později vězněn 
v koncentračních táborech v Terezíně, 
Buchenwaldu a Osvětimi. Zážitky židov-
ského vězně prostupují jeho rozsáhlou 

literární tvorbou. Přes 
prožité útrapy a ztrátu 
nejbližších Lustig na 
nahrávce vydané u pří-
ležitosti nedávného 
životního jubilea říká: 
„Neexistuje den v mý 
paměti, kdy by mně 
bylo smutno. Existen-
ce mě opíjela nějakým 
zvláštním narkotikem 
života, čemuž rozu-
mím až dneska. Ale už 
tenkrát jsem to cítil.“

Návštěva jedno-
ho z nejznámějších 
českých spisovatelů 
a autora, který svou 
tvorbu zasvětil tragédii 
Židů za druhé světové 
války, má pro Prostějov 
i symbolický význam. 

„Město mělo do druhé světové války 
početnou židovskou komunitu. Osud 
mnoha obyvatel byl totožný s osudem 
Arnošta Lustiga. Arnošt Lustig přežil,“ 
uvedla ředitelka Městského divadla 
v Prostějově Alena Spurná. Spisovatel se 
podle jejích slov do Prostějova velmi těší 
a návštěvníkům vzkázal, že se ho mohou 
ptát na cokoliv.  (eze)

Arnošt Lustig bude besedovat v Národním domě

Dvěma komorními akcemi přispěje 
Městské divadlo v Prostějově ve čtvrtek 
8. února k oslavě 100. výročí otevření 
Národního domu.

První z nich je  v 18 hodin vernisáž 
fotografií prostějovského fotografa Boba 
Pacholíka nazvaná Proměna divadla 2006. 
Foyer divadla, které je jakousi neoficiál-
ní prostějovskou výstavní síní, zaplní 
tentokrát záběry z nedávné rekonstrukce 
interiérů divadla. Pacholík návštěvníky 
výstavy přesvědčí o tom, že i okamžiky, 

kdy v divadle nezůstal kámen na kameni, 
lze zobrazit velmi poeticky.

Na vernisáž naváže v 19 hodin v pro-
storu na jevišti za oponou cenami ověn-
čené představení Nora brněnského Diva-
dla v 7 a půl.  „Toto výborné divadlo se 
přechodně ocitlo v roli bezdomovce. Aby 
přežilo, potřebuje hrát. Zareagovali jsme 
na SOS brněnských divadelníků a pozva-
li je do Prostějova s Norou Henrika Ibse-
na v režii Jana Antonína Pitínského. Tato 
inscenace získala nejrůznější ocenění 

za herecké výkony i režii,“ informovala 
Spurná. 

Návštěvníci komorního představení 
zhlédnou drama o ženské emancipaci. 
„Pitínský inscenoval slavný text s jis-
tou estetickou distancí i bravurou, kte-
ré odkryly další možnosti pro vnímání 
díla. Postavy zde už nejsou jen nositeli 
symbolických významů ani klíči, které 
by zapadly do starých zámků,“ napsal 
o představení do Divadelních novin kritik 
Petr Štědroň.  (eze)

Výtvarnou soutěž Děti, pozor, červená 
vyhlašuje jednou za dva roky koordinační 
rada BESIPu. Jde o akci, která je určena 
třem věkovým kategoriím:

- předškolákům,
- mladším školákům (1. - 5. ročník ZŠ 

a ZUŠ),
- starším školákům (6. – 9. ročník ZŠ 

a ZUŠ).

Soutěže se zúčastnily více než dvě 
stovky malých výtvarníků. Vyhodnoceno 
bylo deset děl v každé kategorii plus jed-
na zvláštní cena. Ta byla udělena kolek-
tivu mateřské, základní a střední školy 
v Komenského ulici č. 10. 

Nejlepší práce jsou k vidění ve vesti-
bulu prostějovské radnice.    (jg)

Děti, pozor, červená


