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I v letošním roce se v Prostějově bude 
konat v areálu velodromu ve dnech 24. až 
26. května Bambiriáda. Letos jsou hlav-
ním motivem RUCE.  Různí lidé mlu-
vící různými jazyky se domluví rukama. 
Všechny prsty jsou nezastupitelné, každý 
je originál, ale ruku drží pohromadě a jsou 
v ní rovnoprávné.

Zveme všechny organizace, spolky 
a příznivce práce s dětmi, aby se i v letoš-

ním roce prezentovali na této akci pořáda-
né současně ve 28 městech České repub-
liky.

Koordinátorem Bambiriády 2007 v Pro-
stějově je Sportcentrum – DDM.

Časový harmonogram:
24.  5. 8 -14 hodin soutěže a hry pro 

děti se zdravotním postižením a MŠ
25. 5. 9 - 18 hodin
26. 5. 9 - 17 hodin

Bambiriáda 2007
Motto je vyjádřeno sloganem 

„Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“ 

V noci ze středy 4. na čtvrtek 5. dubna 
došlo v zákulisí prostějovského městského 
divadla k havárii vodovodního hydrantu. 
V prostoru za jevištěm prasknul zaplom-
bovaný ventil hydrantu,  ze kterého začala 
unikat voda. 

„Ráno jsme našli zaplavené orchestřiš-
tě, jednu šatnu a suterén divadla,“ popisu-
je havárii ředitelka divadla Alena Spurná. 

„Naštěstí voda nezničila novou výmalbu 
a rekonstruovaný divadelní sál. Stát se 
tato nepříjemnost o poschodí výš, byly by 
škody podstatně větší. I tak budeme muset 
nechat vyplavené místnosti nově vymalo-
vat, ale hlavně všechno vysušit,“ doplnila. 

Celý čtvrtek běžela v zamokřených pro-
storách sušička a v divadle se důkladně 
větralo, aby místnosti co nejdříve vyschly. 

Škoda zatím není vyčíslena. Samotný ven-
til hydrantu byl ještě v záruce, jeho oprava 
se proto bude řešit formou záručního ser-
visu.

 „Program v divadle by tato nepříjemnost 
neměla narušit, hrajeme až ve středu po 
Velikonocích a věříme, že do té doby bude 
vše v pořádku,“ uzavřela ředitelka prostě-
jovského divadla Alena Spurná.     (jg)

Suterén prostějovského divadla zaplavila voda

Přihláška na akci Bambiriáda 24. - 26. 5. 2007

Název organizace:_____________________________________________________

Jméno kontaktní osoby:_________________________________________________

Adresa:______________________________________________________________

Telefon kontaktní osoby i mobil:__________________________________________

E-mail na kontaktní osobu: ______________________________________________

Máte zájem se prezentovat:

A) pódiové vystoupení
-  taneční
-  hudební
-  jiné

B) prezentace na travnaté ploše formou
- stánku
- soutěže
- informačních panelů

Prosíme o stručný popis:

Uveďte závazně den, kdy se zúčastníte:
čtvrtek  8.00 – 14.00 hodin (hry a soutěže pro zdravotně postižené a MŠ)
pátek                  9.00 – 18.00 hodin
sobota  9.00 – 17.00 hodin

Informace můžete sdělit písemně nebo e-mailem na adresu:
SPORTCENTRUM- dům dětí a mládeže, Olympijská 4, Prostějov 796 01

Koordinátor Bambiriády 2007: Mgr. T. Zajíčková, 
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz, tel. kancelář: 582 332 297, mobil: 739 141 103

Přihlášku zašlete, prosím, obratem (nejpozději do 15. 4.) na výše uvedenou adresu.

✁

Český svaz ochránců přírody, 
Ekocentrum Iris Prostějov

vyhlašuje fotografi ckou soutěž na téma

Člověk v krajině

Věkové kategorie a formát fotografi í:

A  do 15 let včetně  minimální formát   9 x 13 cm
B  16 - 26 let  minimální formát 13 x 18 cm
C nad 26 let   minimální formát 13 x 18 cm

Uzávěrka soutěže: 25. května  2007.

Fotografi e, černobílé i barevné, označené jménem autora, 
kategorií a názvem zasílejte do 25. května 2007 na adresu Ekocentrum 
Iris, Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov nebo je můžete přinést osobně 

na tuto adresu po předchozí domluvě na telefonním čísle 
582 338 278 nebo 603 298 039.

Fotografi e vyhodnotí odborná porota. 

Díla všech autorů budou vystavena v Kovárně Ekocentra Iris. 

Vítězové budou vyrozuměni poštou a zveřejněni v prostějovském tisku 
a na webových stránkách www.iris.cz.

Autoři vítězných snímků budou odměněni věcnými cenami.        
         

Akce je realizována v rámci projektu Přírodě Olomouckého kraje! 
(Informační centra environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty), 

který je spolufi nancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR. 

Více informací o projektu naleznete na www.prirodeOK.cz

Dne 2. března 2007 v krajském kole kon-
verzační soutěže v německém jazyce získal 
student Gymnázia Jiřího Wolkera (GJW) 
v Prostějově Michal Drozd  (07.B) 2. místo. 
V této náročné soutěži konané v Olomouci 

řeší účastníci problémové situace, kreativně 
reagují na dotazy zkušební komise a hovoří 
k danému tématu. Student GJW prokázal 
výborné znalosti a potvrdil onen známý 
výrok: „Kde je vůle, tam je i cesta“. 

Vynikající úspěch studenta 
Gymnázia Jiřího Wolkera

Jedním z prostějovských spolků, který 
může vyvíjet svou činnost díky podpoře 
města Prostějova, je Loutkové divadlo 
Starost. To v sobotu 31. března reprezen-
tovalo Prostějov na 41. Třebíčském lout-

kářském jaru - což je jeden z nejstarších 
loutkářských festivalů v naší republice.  

Dvoudenního soutěžního klání se 
účastnili zástupci ze čtyř krajů.  V této 
konkurenci bylo prostějovské předsta-

vení Sňatek z rozumu aneb Giňol na 
smrtelné posteli oceněno vynikajícím 
druhým místem. Autorka scény i lou-
tek Lidka Kalová navíc dostala cenu za 
výpravu.    (ič)

Prostějovští loutkáři odjeli z Třebíče 
s postříbřenými loutkami 

Úspěch na loutkářském festivalu  

V letošním roce se uskuteční již patnáctý 
ročník festivalu Prostějovské dny hudby. 
U zrodu festivalu stál tehdejší ředitel ZUŠ 
Vl. Ambrose Prostějov Jaroslav Šebestík. 
Cílem bylo zaplnit kulturní mezeru od 
konce dubna do června, kdy končil cyklus 
abonentních koncertů. 

Po 15 letech je situace v pořádání a čet-
nosti koncertů poněkud odlišná, nicmé-
ně festival nadále pokračuje. Od samého 
začátku festival spolupořádá ZUŠ a Měst-
ské divadlo. 

Naší snahou je představit prostějovské-
mu publiku hudebníky, kteří svoji dráhu 
teprve začínají, i ty, kteří jsou už renomo-
vanými interprety. V názvu festivalu je 
slovo prostějovské, a proto těžiště festi-
valu je na místních muzikantech – žácích,  
studentech ZUŠ, prostějovských sborech, 
prostějovských mladých kapelách, orches-
trech. 

Dalším atributem festivalu je široké 
spektrum. Chceme, aby si Prostějované 
vybrali z nabídky hudební žánr, který je 
jim blízký a který rádi poslouchají.

Na co se mohou návštěvníci 
těšit letos? 

 
Festival zahájí vokální soubor LINHA 

SINGERS. Tento ve světě vysoce uznáva-
ný soubor předvede své kvality v pondělí 
16. dubna v 19 hodin přednáškovém sále 
Národního domu. 

Milovníci jazzu určitě neopomenou ve 
čtvrtek 17. května navštívit  Emila Viklic-
kého a Zuzanu Lapčíkovou. 

Tradici neporušíme v chrámových  
koncertech. Letos  přivítáme varhaníka 
z Německa Andrease Strobelta. 

Novinka letošního ročníku 

V pátek 11. května se nám po prome-
nádním koncertu žáků ZUŠ představí 
mladé prostějovské kapely v pořadu ONE 
NIGHT MUSIC. Následující den pak 
sobotní dopoledne zpestří dechové orches-
try. 

Festival od samého počátku fi nančně  
podporuje město Prostějov. Záštitu nad 
ním převzal starosta Prostějova ing. Jan 
Tesař. 

Prostějovské dny hudby

Zpříjemněte si jarní dny návštěvou 
koncertů různých žánrů 

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose 
a Městské divadlo v Prostějově 

pořádají  pod záštitou starosty města Prostějova ing. Jana Tesaře

15. ročník festivalu  
Prostějovské dny hudby 2007.

po 16. dubna v 19 hod. Zahajovací koncert  přednáškový sál Národního domu
   LINHA SINGERS 

út 24. dubna v 19 hod.  Komorní koncert přednáškový sál Národního domu
   E. Müllerová, D. Drápelová, P. Žerníčková 

st 25. dubna v 19 hod.  Jarní koncert   přednáškový sál Národního domu 
   pěveckých sborů Vlastimila a Orlice 

čt 26. dubna v 17.30 hod.  I. absolventský koncert sál ZUŠ  
   žáků ZUŠ V. Ambrose 

so 28. dubna v 17 hod. Koncert pro Národní dům sál městského divadla
   Dechový orchestr ZUŠ V. Ambrose 

čt 3. května v 18 hod. Klavírní recitál  sál ZUŠ
   Kateřina Prokopová, posluchačka JAMU 

po 7. května v 18 hod.  Koncert posluchačů kroměřížské konzervatoře sál ZUŠ
  
čt 10. května v 10 hod. Děti dětem   sál městského divadla 
   komponovaný pořad žáků ZUŠ 
   pro žáky MŠ a I. stupně ZŠ 

pá 11. května ve 14 hod. Promenádní koncert  nám. T. G. Masaryka 
   žáků ZUŠ V. Ambrose 

pá 11. května v 17 hod. ONE NIGHT MUSIC  nám. T. G. Masaryka
   mladé prostějovské kapely 

so 12. května v 10 hod. Dechové orchestry ZUŠ nám. T. G. Masaryka
   Prostějov, Dolní Bojanovice, Bystřice nad Perštejnem

čt 17. května v 19 hod. Emil Viklický a Zuzana Lapčíková přednáškový sál ND 
   
čt 31. května v 19 hod. Koncert učitelů ZUŠ V. Abrose  sál ZUŠ
    
st 6. června v 17 hod. Závěrečný koncert   přednáškový sál Národního domu 
   žáků ZUŠ V. Ambrose 

Cyklus chrámových koncertů

st 23. května v 19 hod. Varhanní koncert kostel Povýšení svatého Kříže
   Andreas Strobelt – Německo 

st 30. května v 19 hod. Pěvecké sdružení              kostel Povýšení svatého kříže
    moravských učitelů 
   sbormistři Bohuslav Kratochvíl, Jiří Šimáček  

Představení Sňatek z rozumu aneb Giňol na smrtelné posteli přineslo členům Loutkového divadla Starost úspěch 
v podobě druhého místo na jednom z nejstarších loutkářských festivalů v zemi.  Foto: archiv 


