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Věra Světlíková z Prostějova, Věra Vyhlídalová, Františka Umlaufová, 
obě z Prostějova, části Krasice,  Helena Hlávková, ing. Zdeněk Pekař, 
Anna Balážová, Hedvika Marciánová, Ivo Pluháček, Jaromír Moudrý, 
Vladimír Huťka, Václav Ondřich, Miloslav Kvíčala, Vlasta Opálková, 
Jana Zemanová, Miloš Pazdera, Jarmila Gromusová, Vojtěch Kameníček, 
všichni z Prostějova. 

Bohumil Přecechtěl z Prostějova, Alena Pospíšilová z Prostějova, čás-
ti Čechovice, Oldřich Snášil, Anton Faškov, František Burda, Rudolf 
Kozel, Zdeňka Hlavová, Terezie Janošíková, Anežka Janečková, Vlasta 
Melichová, všichni z Prostějova, Marie Charvátová z Prostějova, části  
Vrahovice, Dagmar Stančíková, Irena Štefková, Jindřich Tománek, všich-
ni z Prostějova, František Hloch z Prostějova, části Domamyslice, Milán 
Šimík z Prostějova. 

Drahomíra Katolická, Jarmila Žváčková, Zdeněk Klaibl, Lubomír Stude-
ný, ing. Hynek Horák, všichni z Prostějova, Bohumil Doležel z Prostějo-
va, části Vrahovice, Hedvika Kalová z Prostějova, části Domamyslice. 

Anežka Matušková z Prostějova, části Vrahovice, Drahomíra Petrželová, 
Ludmila Hrazdilová, Vlasta Fürstová, Jarmila Hassová, všechny z Pros-
tějova. 

Anna Janotová z Prostějova. 

Ludmila Julínková, Josefa Kvapilová, obě z Prostějova. 

Marie Bergová z Prostějova. 

Růžena Tomková z Prostějova.

Marie Staňková, Bohumila Nevrlá, obě z Prostějova. 

75

70

85

90

Blahopřejeme
V měsíci září oslavili své životní jubileum: 

Dne 20. září 2007 byli v obřadní síni prostějovské radni-
ce slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy 
města Prostějova tito noví občánci města Prostějova: 

Chanel Danišová, Nela Borská, David Přikryl, Karolína 
Popelková, Lubomír Vičar, Simona Koudelková, Klára Od-
leváková, Sára Kokyová, Marek Dočkal, Patrik Šustr, Sára 
Miková, Lukáš Dvořák, Tobias Najer, Kristýna Trbušková, 
Martina Sojková, Daniel Ulman, Adam Pítr, Daniela Ayurzan, 
Tereza Javůrková, Tereza Skokánková, Radim Götz, Zohra 
Procházková, Daniela Horáková, Andrea Horáková, Tomáš 
Musil, Anna Grégrová, Aneta Sovíková, Nela Sovíková, Robin 
Šubert, Viktorie Drobilová, Michaela Jahnová, Josef Coufal.

Noví občánci města Prostějova 
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Inscenace Stvorenie sveta, se kterým 
v Městském divadle  v Prostějově v neděli 
7. října v 19 hodin hostuje bratislavské Ra-
došinské naivné divadlo,  je úvodním před-
stavením pro předplatitelskou skupinu 5P. 
„Je to nejnovější představení svébytného 
slovenského souboru, který je jakýmsi sou-
putníkem českého Semaforu,“ uvedla ředi-
telka Městského divadla v Prostějově Ale-
na Spurná. Autorem hry a představitelem 
ústřední postavy Pána je Stanislav Štepka, 
kterého charakterizuje laskavý a chytrý 
humor. „Poetikou Radošinského naivného 
divadla, teda predovšetkým s humorom, 
chceme divákom  priblížiť hviezdne hodi-
ny ĺudstva, teda stvorenie vesmíru a prvých 
ĺudí,“ nastínil Štepka obrysy nejnovější 
inscenace a dodal: „Predvedieme divákom 
slasti rajského života, ale i dedičnú ťažo-
bu prvého hriechu, pohovoríme o vyhnaní 
z raja i o nelahkom pozemskom úsilí Ada-
ma a Evy a ich detí Ábela a Kaina.“

Hudebně literárním pořadem ze sonetů 
Williama Shakespeara Obnov svou sílu, 
lásko..., který je v přednáškovém sále na 
programu v pondělí 15. října od 19 hodin, 
pokračují celoroční oslavy 100. výroční 
otevření Národního domu. „Jména reali-
zátorů tohoto programu jsou nepochybně 
sama o sobě pozvánkou a  zárukou kvality,“ 
konstatovala ředitelka Spurná. Sonety o lás-
ce přeložené Martinem Hilským přednesou 
Taťjana Medvecká s Ondřejem Kepkou, 
o hudební doprovod se postará harfenistka 
světového věhlasu Kateřina Englichová, 
zpívat bude Karolína Bubleová – Berková. 
Pořad je bonusem pro držitele abonentních 
koncertních vstupenek, pro ostatní zájemce 
jsou vstupenky k dispozici v předprodej-
ním středisku.

Také předplatitelé skupiny B absolvují 
v říjnu první představení sezóny. Jsou jím 
Drahouškové pražského Divadla Kalich. 
V komedii pro pět herců, která se vtip-
nou, neotřelou a výstižnou formou zabývá 
otázkou fungování rodiny ve 21. století, se 
představí Jana Paulová, Pavel Zedníček, 
David Suchařípa, Anežka Svobodová a Jiří 
Kohout.

Doslova hitparádou Janů se dá nazvat 
představení, které je na programu v sobo-
tu 27. října. Do tří mužských rolí inscena-
ce pařížské autorky Yasminy Rezy Kumšt 

totiž obsadil režisér Jan Hřebejk  herce 
Jana Třísku, Jana Kačera a Jana Hrušín-
ského. Příběh tří nerozlučných kamarádů, 
jejichž poklidné vztahy naruší banální spor 

nad modernistickým obrazem, nastudovalo 
Divadlo Na Jezerce v Praze, prostějovské 
divadlo hru uvádí mimo předplatné.

 (eze) 

Divadlo v říjnu: Radošini, Medvecká 
s Englichovou a hvězdná čtveřice Janů

Inscenace Kumšt je doslova hitparádou Janů. Do tří mužských rolí totiž 
režisér Jan Hřebejk  obsadil herce Jana Kačera, Jana Hrušínského a Jana 
Třísku.  Foto: archiv

Den pro Izrael pořádá již počtvrté Sbor 
Církve bratrské v Prostějově ve spolupráci 
s českou pobočkou mezinárodní organiza-
ce Icej (International Christian Embassy 
Jerusalem). Součástí akce bývají přednáš-
ky, popřípadě fi lmové projekce na téma 
Izrael a Židé, program zpestřují izraelské 
tance v podání taneční skupiny Rut.

Proč Den pro Izrael? 

Historie města Prostějov je úzce spjata 
s dnes již zaniklou početnou židovskou 
komunitou. Naším cílem je připomenout 
tuto historii a také informovat o součas-
ném státu Izrael. 

Rovněž považujeme za důležité sezna-
movat veřejnost s událostmi holocaustu 
a varovat před důsledky antisemitských 
tendencí.

Čím je letošní 
Den pro Izrael výjimečný?

Díky spolupráci s městem Prostějov se 
uskuteční beseda s velvyslancem státu Izra-
el. PhDr. Marie Dokoupilová nabídne pohled 
do historie prostějovských Židů. Jaroslava 
Kolářová představí zajímavý projekt studentů 
Gymnázia Jiřího Wolkera. U příležitosti 80. 
narozenin Edny Amit (Lilly Bobaschové), 
prostějovské rodačky žijící v Izraeli, bude 
prezentována její básnická sbírka Kratičky.

Ke zhlédnutí bude připravena výstava 
Židovského národního fondu s fotografi emi 
z Izraele, výstava Muzea Prostějovska k his-
torii Židů v Prostějově a také nabídka cest do 
Izraele.

Současně bude představen projekt Národy 
světa píší Bibli izraelské organizace Bible 
Valley Society in the Holy Land.

Den pro Izrael v Prostějově

Ve čtvrtek 20. září uspořádala Masary-
kova společnost v Prostějově pod záštitou 
města Prostějova v přednáškovém sále 
Národního domu vzpomínkovou akci 
u příležitosti 70. výročí úmrtí prvního pre-

zidenta Československé republiky Tomáše 
G. Masaryka. 

Po úvodním projevu místostarosty 
Miroslava Pišťáka zhlédli návštěvníci 
videozáznam z pohřbu T. G. Masaryka. 
O prvním československém prezidento-
vi promluvila prof. Dr. L. Neudorfl ová 
z Masarykova ústavu v Praze. Součástí 
akce bylo i vystoupení pěveckých sborů 
Vlastimila a Orlice. 

Každý účastník obdržel „Pamětní list“ 
v grafi cké úpravě Václava Ševčíka s por-
trétem T. G. Masaryka a smuteční básní 
Jaroslava Seiferta „To kalné ráno“.  

  Karel Tabery

Vzpomínková akce u příležitosti 
70. výročí úmrtí T. G. Masaryka

Komedie Drahouškové pražského Divadla Kalich se vtipnou, neotřelou 
a výstižnou formou zabývá otázkou fungování rodiny ve 21. století.  Foto: archiv 

✔ Úterý 16. října 2007 v 19.00 hodin 
- podzimní koncert Marie Rottrové

✔ Středa 17. října 2007 v 19.00 hodin 
- Na kanadském severu - zpátky do 
divočiny (velkoplošná panoramatická 
live-diashow Leoše Šimánka)

V nově sestavené panoramatické live-
diashow uvádí Leoš Šimánek zcela neob-
vyklé dobrodružství. Skoro celý rok strávil 
s manželkou a synem v absolutní divočině  
hor Mackenzie - ve svém srubu vzdáleném 
dvě stě kilometrů od nejbližší civilizace.

V roce 1990 se Leoš Šimánek po dva-
advaceti letech mohl opět navrátit do své 
vlasti. Odtud vyrazil na novou expedici, 
tentokráte východním směrem, napříč 
bývalým Sovětským svazem až k Bajkal-
skému jezeru. Půlroční cesty zemí plné 
překvapení se zúčastnila kromě kamará-
da Lumíra i Lenka, Šimánkova budoucí 
manželka. Po návratu do Čech  byl pře-
svědčený o tom, že když s Lenkou dobře 
vycházel v Rusku, bude to stejně dobře 
fungovat i v Kanadě. Vzali se a Leoš tak 
vyženil syna, pětiletého Jakuba.

Začátkem května, krátce po svatbě, 
vyrazili všichni tři do kanadského domo-
va. Srub poblíž polárního kruhu vybudo-
val Leoš Šimánek s kamarády při jedné 
ze svých expedic.V dubnu příštího roku 
se Šimánkovi rozhodli srub opustit, aby 
mohli začít připravovat plánovanou expe-
dici na Aljašce. Rok strávený v divoči-
ně byl nabyt neobvyklými zážitky - jak 
extrémně dramatickými, tak i neskutečně 
krásnými.

Diashow doplní zcela nová fotografi c-
ká publikace pod stejným názvem: NA 
KANADSKÉM SEVERU - Zpátky do 
divočiny.  

Leoš Šimánek se narodil v roce 1946 
v Chocni ve východních Čechách.  Původ-
ním povoláním stavební inženýr se od roku 
1975 věnuje jako autor i jako fotograf ces-
topisné literatuře. Více  než  polovinu  své-
ho  života  strávil  cestováním a na expe-
dicích nebo žil v Německu a Kanadě, kde 
je také státním příslušníkem. Nyní bydlí 
opět ve své vlasti na severovýchodě Čech, 
odkud vyráží s manželkou, synem a dce-
rou za přírodními krásami naší planety.

Říjen ve Společenském domě 
Předprodej: Komenského 6, tel. 582 333 003

Leoš Šimánek se cestopisné literatu-
ře věnuje již více než třicet let.  Foto: archiv

Výstavu obrazů a fotografi í Zdenky Trneč-
kové si můžete prohlédnout od 25. října do 
25. listopadu v budově Muzea Prostějovska 
v Prostějově na náměstí T. G. Masaryka. 

Vystaveno bude deset obrazů (akryl, olej, 
japonská tužka) a dvacet fotografi í. 

Vernisáž výstavy proběhne v prostorách 
muzea ve čtvrtek 25. října v 16 hodin. 

Pozvánka na výstavu

Obrazy a fotografi e Zdenky Trnečkové Městská knihov-
na v Prostějově 
připravila v rámci 
„Týdne knihoven“  
pro své čtenáře 
i veřejnost burzu 
vyřazených dět-
ských knih. Prodej 

se uskuteční v úterý 9. října  od 12.00 
do 16.00 hodin v  prostorách dětského 
oddělení knihovny, Vápenice 9.

Zájemci si za výhodné ceny budou moci 
nakoupit beletrii i naučnou literaturu.

Ceny vyřazených knih 

Brožovaná kniha1 ks  3 Kč
Vázaná kniha1 ks  5 Kč         

Burza vyřazených knih pro dospělé

V úterý 23. a 30. října od 12.00 do 16.00 
hod. proběhne v prostorách čítárny prodej 
vyřazených knih. Za výhodné ceny si 
budou moci zájemci nakoupit starší belet-
rii i naučnou literaturu pro dospělé.

Burza 
vyřazených knih


