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Jubilejní 50. ročník Wolkrova Prostějova

Den první, zahajovací, netradiční pozvánka na jubilejní 50. ročník WP. Prostějovské Smetanovy sady 
se na několik hodin staly dějištěm studentského happeningu. Kdo měl odvahu, mohl si například 
se studenty gymnázia J. Wolkra vyzkoušet svůj literární talent psaním haiku, předvést autorské 
čtení, podívat se na avantgardní módní přehlídku Střední průmyslové školy oděvní atd.  Foto: BoP

 

Kytice k pomníku J. Wolkra položili starosta Prostě-
jova ing. Jan Tesař, ředitel NIPOS - ARTAMA Praha 
František Zborník a ředitelka Duhy Alice Gregušová. 
 Foto: BoP

Památku J. Wolkra uctili položením 
kytic k jeho hrobu místostarostové 
Miroslav Pišťák a ing. Pavel Drmo-
la.  Foto: J. Gáborová

Lucie Páchová z Mladé Boleslavi se 
stala za svůj výrazný a zajímavý výkon 
v interpretaci textů „Montáž z Techno-
logie textů” J. Hiršala a B. Grögrové 
a recitaci básně „Francouzština pro 
samouky” autorů M. a M. Pravdovi 
laureátkou 50. Wolkrova Prostějova ve 
druhé věkové kategorii.  Foto: BoP

Radim Šíp z Brna, recitátor ve třetí 
věkové kategorii, získal za interpre-
taci Wolkrovy Balady o nenaroze-
ném dítěti Čestné uznání.   Foto: BoP

Prostějovský soubor ZUŠ V. Ambrose TRAGAČU, TRAGAČU, neudělal svému městu ostudu. Byl oceněn 
Cenou za inscenaci z lidové poezie Tragaču, tragaču.  Foto: BoP

Ceny laureátům jubilejního ročníku předávali starosta Prostějova ing. 
Jan Tesař a hejtman Olomouckého kraje RNDr. Ivan Kosatík.  Foto: BoP

Na závěrečném galavečeru se zaplněnému sálu Duhy představili oce-
nění recitátoři - sólisté.  Foto: BoP

Cena poroty s nominací na Jiráskův 
Hronov za inscenaci Kdyby bylo 
nebe byla udělena Studiu divadla 
Dagmar Karlovy Vary. Soubor získal 
i Cenu diváka.   Foto: BoP

Z představení pražského souboru „Aby se nepřemnožily 
čtyřlístky” na motivy textů M. Huptycha.  Foto: BoP

Z představení „Jsi proklat, majiteli!” brněnského sou-
boru VOICEBAND.cz, který získal Čestné uznání s dru-
hým doporučením na Jiráskův Hronov.  Foto: BoP

se konal ve dnech 19. - 22. 6. a  záštitu převzali hejtman Olomouckého kraje  RNDr. 
Ivan Kosatík a starosta města Prostějova ing. Tan Tesař. 

Jaký byl letošní festival? Především padesátý - jubilejní, tedy slavnostní i  vzpomín-
kový, také  recesní i humorný a také  přátelský . Především však nadějný, že na konci 
června se budou i v dalších letech do našeho města sjíždět sóloví recitátoři a divadla 
poezie, aby naplnili výzvu z letošního zpravodaje festivalu ….. Básníku, projdi!  

Co přinesl? Řadu ocenění, která předávali v rámci galavečera Ivan Kosatík a staros-
ta Prostějova Jan Tesař.

V  I. kategorii
Laureát – Kryštof Bartoš
Čestná uznání:
Marek Mikulášek – za  výběr a  interpretaci textu Gerharda Rühma Úterý
Petra Řežábková – za výběr a  interpretaci textu  Jana Wericha Chytrá Marjána
Lenka Marhanová – za výběr a  interpretaci textu Zdeňka Šmída  Co je slyšet, když 

se leze na Salatin
Ve II. kategorii
Laureát -  Lucie Páchová – za výrazný, zajímavý výkon v obou kolech
Čestná uznání:
Lucie Gabrovská – za přednes textu Alexandry Berkové Nazdar, Ančo!
Martin Barchánek – za přednes textu Jaroslava Rudiše Bertrámův příběh
Kristýna Štroblová – za přednes textu Bohumila Hrabala Postřižiny
Marie Šustková – za přednes textu Henri Pourrat – O Černochovi
Martin Režný – za přednes textu Ivana Vyskočila Takové torzo, to by si teprv žilo
Ve III.  kategorii
Laureáti – Jana Trojanová, Zdenka Sokolíčková
Čestná uznání:
Tereza Lexová – za přínosnou dramaturgii a výkon ve druhém kole
Lukáš Horáček – za kvalitní interpretaci textů v obou kolech
Radim Šíp – za interpretaci Wolkrovy Balady o nenarozeném dítěti
Ludmila Müllerová – za interpretaci povídky Ray Bradburyho  Nedotažené vraždy
 DIVADLA POEZIE ocenila porota těmito cenami
Cenu poroty s nominací na Jiráskův Hronov za inscenaci Kdyby bylo nebe Studiu 

divadla Dagmar, Karlovy Vary.
Čestné uznání s prvním doporučením na Jiráskův Hronov souboru Evrybáby, 

Plzeň za inscenaci Osmá sedí u stolu, pojídá mou mrtvolu.
Čestné uznání s druhým doporučením na Jiráskův Hronov  souboru Voiceband.

cz, Brno za inscenaci Jsi proklat, majiteli!
Cenu za inscenaci Tragaču, Tragaču souboru Tragaču, Tragaču z Prostějova.
Cenu diváka získalo Studio divadla Dagmar, Karlovy Vary

Celostátní festival poezie Wolkerův Prostějov


