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50. jubilejní ročník 
festivalu poezie Wolkrův Prostějov

19. - 22. června 2007
Pořadatelé: 

DUHA, kulturní klub u hradeb v Prostějově, NIPOS ARTAMA Praha,
pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ivana Kosatíka

a starosty města Prostějova Jana Tesaře,
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Města Prostějova

a ve spolupráci s Městským divadlem v Prostějově.

ÚTERÝ 19. čERvna
11.00 hod. Studenti Wolkrovu Prostějovu 
městský park Happening studentů prostějovských škol (Gymnázia J. Wolkera,  

 Reálného gymnázia, SPŠ oděvní, SPŠ zdravotní a ZUŠ V. Ambrose)
 je netradiční pozvánkou na 50. jubilejní ročník tohoto festivalu poezie.
  Prostějovský park se na pár hodin stane dějištěm například autorské-

ho  čtení, vystoupení  pěveckého sboru, divadelního představení,  
promenády loutek divadla Starost, tvůrčí dílny, módní přehlídky atd.

     
17.00 hod. ZAHÁJENÍ 50. ROČNÍKU WOLKROVA PROSTĚJOVA
městský park, Trochu vzpomínkové, v žádném případě však nostalgické
(v případě zahájení festivalu v péči jediného v Prostějově trvale žijícího 
nepříznivého člena HaDivadla - Miloslava MARŠÁLKA.
počasí DUHA) Překvapení není vyloučeno!
 KONCERT SKUPINY „VE3VNOCI“ z Prahy
 Adam RUT, Jiří KONVALINKA, Matěj KŘÍSTEK
 Nejlepší kapela Wolkrova Prostějova hrající folk-rock, jaký 
 WP ještě neslyšel!
 Hudební a taneční ukázky z původních muzikálů prostějovských
 autorů Ladislava ČECHA, Aleše PROCHÁZKY 
 a Miroslava ONDRY. 
  Po skončení koncertu položení kytice k pomníku Jiřího Wolkera.

19.30 hod. STUDIO DIVADLA DAGMAR a pedagogické školy, Karlovy Vary 
jeviště městského KDYBY BYLO NEBE -  na motivy F. Fenelonové
divadla Scénář: Hana Franková
          
POZOR! V rámci slavnostního zahájení budete mít opět (někteří ovšem poprvé) možnost 

zúčastnit se lampiónového průvodu. Poté zamíříme do zahrady Národního domu, kde nám 
bude k poslechu i tanci hrát hudební skupina Pytlika z KEKSŮ.

STŘEDa 20. čERvna
7.30 – 8.15 hod. Hledání hlasu 
promenoár MD   Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce v krásném do 

původního stavu uvedeném horním promenoáru  městského divadla, 
kde vás pod secesními lustříky bude očekávat Libor Vacek, který roz-
cvičku povede. Vstup do MD bočním vchodem z ulice Vápenice.

8.30 – 15.45 hod. 1. KOLO PŘEHLÍDKY RECITÁTORŮ  SÓLISTŮ
jeviště MD
     
17.00 hod. Recitační skupina TRAGAČU TRAGAČU 
DUHA ZUŠ V. Ambrose, Prostějov - TRAGAČU,TRAGAČU - lidová poezie
   
18.00 hod. Divadlo Jesličky, stálá scéna ZUŠ Na Střezině, 
DUHA	 studio Emy Zámečníkové, Hradec Králové 
 ... A JINÉ ZÁDRHELE - T. R. Field

19.15 hod. ZUŠ PROSEK, Praha 
jeviště MD ABY SE NEPŘEMNOŽILY ČTYŘLÍSTKY - M. Huptych
 scénář: Zoja Oubramová

20.00 hod. VOICEBAND.CZ, Brno 
jeviště MD JSI PROKLAT, MAJITELI - Ch.Morgenstern
 scénář: Zdeněk Šturma

21.30 hod. Dosti bylo poezie? Nikoliv! O všech dosud zhlédnutých představeních 
DUHA  (včetně úterního) si budou se členy lektorského sboru divadel poezie 

povídat diváci i účinkující. 

čTvRTEK  21.čERvna
7.30 – 8.15 hod. Hledání hlasu
promenoár MD Opět pod secesními lustříky, opět s Liborem Vackem.

8.30 – 15.00 hod.  2. KOLO PŘEHLÍDKY RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
jeviště MD

16.30 hod. MIMO PATRO - divadlo poezie při ZUŠ, Liberec 
DUHA LODNÍ DENÍK - V. Kremlička, scénář: Jaromír Typlt

18.15 hod. EVRYBÁBY, Plzeň 
jeviště MD OSMÁ SEDÍ U STOLU, POJÍDÁ MOU MRTVOLU 
 Vlastní texty souboru

19.45 hod. VRZ ZUŠ Uherské Hradiště 
DUHA FALEŠNÝ AUTOSTOP - M. Kundera
 Scénář: Radmila Mrázová

21.30 hod. Dosti bylo poezie? Nikoliv! O všech dnes zhlédnutých představeních 
DUHA  si budou s členy lektorského sboru divadel poezie povídat diváci  

i účinkující. 

PÁTEK 22. čERvna
8.30 – 10.30 hod. ROZBOROVÉ SEMINÁŘE  - recitátoři sólisté
zákulisí MD

11.00 hod. ...PO MALINÁCH, Hradec Králové 
divadelní sál MD GÉNIOVÉ - W.Bauer/E.Turnovský, scénář: Josef Tejkl

12.00 hod. DIVADÉLKO MÚZIKA, Sezimovo Ústí 
divadelní sál MD KRÁL LÁVRA - K. H. Borovský, scénář: Miloš Smetana

14.00 – 15.30 hod. Dosti bylo poezie? Nikoliv! I dnes si ještě o zhlédnutých představeních 
divadelní sál MD  budou s členy lektorského sboru divadel poezie povídat  diváci 

i účinkující.

18.30 hod. Miroslav Kubes - KAMILA 
DUHA Beatnická próza výrazné prostějovské osobnosti 70. let.
 Mirek KOVÁŘÍK, hudební improvizace Miťa ZIKMUND

20.00 hod. ZÁVĚREČNÝ VEČER 50. ROČNÍKU WP  
 Přehlídka laureátů, předání cen.

21.30 hod. Dosti bylo poezie? Tak to už teď, vážení a milí, záleží jen a jen na vás!

Jana Obručníková,
staniční sestra neurologického oddělení 
nemocnice Prostějov

Neurologické oddělení Nemocnice Prostě-
jov  patří již přes rok mezi ta pracoviště, která  
integrovala Bazální stimulaci do každodenní 
péče o pacienty. Koncept bazální stimulace 
je součástí ošetřovatelské péče především na 
neurologické JIP, kde jsou hospitalizováni 
pacienti s těžkým poškozením mozkových 
funkcí,  tedy se změnami v oblasti vnímání, 
hybnosti a komunikace. Zavedením koncep-
tu Bazální stimulace do ošetřovatelské péče 
došlo ke zkvalitnění péče o pacienty, zlepše-
ní výsledného zdravotního stavu a zlepšení 
kvality života.

Co to vlastně je bazální stimulace?  
Je to práce s kvalitou doteku. Snažíme se 

pomoci klientovi navázat kontakt se svým 
okolím tím, že působíme na bazální, tedy 
základní smysly člověka. Bazální stimulací 
říkáme nemocnému: „Jsem tady pro tebe 
a mám na tebe čas.“ 

Není to zázrak, který ze dne na den postaví 
na nohy pacienta, ale koncept, pomocí které-
ho se snažíme o to, aby pacienti  s poškoze-
ním mozku všech věkových kategorií mohli 
navázat kontakt se svým okolím; aby mohli 
vnímat sami sebe, svůj obrys těla, okolní 
svět a cítit přítomnost jiného člověka.

 Takto nemocného musíme chápat jako 
osobnost, která je stále určitým způsobem 
schopna cítit, vnímat a reagovat. Na nemoc-
né zdravotníci díky konceptu pohlížejí jako 
na rovnocenného partnera, nezávisle na jeho 
aktuálním tělesném a duševním stavu. Názor, 
že klient v komatu není schopen stejně nic 
vnímat, je již dnes překonán. Respektujeme 
ho takového, jaký v dané chvíli je a  raduje-
me se z každého sebemenšího pokroku, tak 
jako se raduje matka z pokroku svého dítěte. 
Práce s klientem je individuální a  naše péče 
je chápána jako nabídka, kterou nemocný 
přijme nebo ne. O tom si rozhoduje sám. 

Bazální stimulace není metoda, ale 
koncept, který je stále otevřený, vyvíjí se 
a našemu ošetřovatelství dává jiný rozměr. 
Zakladatelem byl v  70. letech minulého 
století německý speciální pedagog prof. dr. 
Andreas Frölich, který  vyvinul koncept 
Bazální stimulace a umožnil dětem s těžkým 
psychomotorickým postižením rozvoj osob-
nosti a zlepšení komunikace s okolím. Uká-
zalo se, že tyto poznatky mají velký význam 
pro lidi všech věkových kategorií, zdravé 
i nemocné. Zdravotní sestra Christel Bien-
stein  přenesla koncept ošetřovatelské péče 
nejprve do léčeben pro dlouhodobě nemoc-
né, později do intenzivní medicíny.

Bazální stimulace patří dnes v zahraničí 
k nejpopulárnějším ošetřovatelským kon-
ceptům; v našich podmínkách se s jejím 
užíváním teprve začíná. Od roku 2004 se 
koncept BS dostal do náplně  všeobecných 
zdravotních sester. 

Předpokladem kvalitně poskytované péče 
je dobře informovaný a proškolený perso-
nál. I proto byl  Mgr. Karolínou Friedlovou 
(jedinou lektorkou a šiřitelkou konceptu BS 
v ČR) založen v říjnu 2005 Institut Bazál-
ní stimulace. Zde absolventi základních 
i nadstavbových kurzů Bazální stimulace 
získávají standardizované certifikáty, platné 
v celé Evropské unii.

Stejné certifikáty postupně získává i oše-
třující personál neurologického odděle-
ní naší nemocnice. S konceptem pracuje 
zejména personál na neurologické JIP, který 
se o své zkušenosti v minulých dnech podě-
lil s ostatními zdravotníky na celoústavním 
vzdělávacím semináři, čímž otevřel prostor 
pro mezioborovou spolupráci.

Všechny stimulace, chceme-li aby byly 
úspěšné, musí vycházet z autobiogra-
fie klienta. Proto jsme v těsném kontaktu 
s nejbližšími nemocného a pomocí jedno-
duchých a cílených dotazů zjišťujeme tzv. 
biografickou anamnézu. Jednoduchou for-
mou vysvětlíme rodině smysl a význam naší 
práce. Informace, které nám blízký člověk 
klienta poskytne, jsou základním pilířem 
k obnově vnímání, kdy je důležité poskyto-

vat nemocnému silné stimuly z jeho minu-
losti.Ty si mozek ukládá do tzv. paměťových 
drah a nyní jde jen o to, abychom vhodnou 
stimulací donutili mozek, aby si vybavil 
něco, co již zná. 

Při individuální stimulaci použijeme 
např. u lesáka, který je momentálně v bez-
vědomí, vůni šišky, u automechanika vůni 
motorového oleje, pacientům otíráme rty 
oblíbeným nápojem – například  pivem, 
kávou, malinovou šťávou,  pomůžeme 
jim ohmatat oblíbený předmět (ať již jde 
o předmět každodenní činnosti, jako je 
například hřeben či zubní kartáček, nebo 
o volant, klávesnici od počítače, králičí 
kožku apod.). Nikdy nevíme, který impuls 
ze zevního prostředí nastartuje aktivitu ve 
zdravé části mozkové tkáně a přebere na 
sebe funkci té poškozené.

Důležité je, aby se do péče o nemocného 
aktivně zapojila i rodina, což se ve většině 
případů  děje. V dnešní ekonomické situaci 
je nezanedbatelný i fakt, že pro užití kon-
ceptu není třeba žádných nadstandardních 
pomůcek a přístrojů. Nejdůležitějším pra-
covním nástrojem jsou zde ruce ošetřujícího 
personálu  a lidský přístup.

Není jednoduché stručně popsat všech-
ny možnosti práce s konceptem BS, a pro-
to všem zájemcům o danou problematiku 
doporučuji, aby navštívili internetové strán-
ky Institutu Bazální stimulace www.bazalni-
stimulace.cz, kde se dozví více. 

Bazální stimulace – nová naděje  
pro pacienty s poškozením mozku

Neurologické oddělení Nemocnice Prostějov  patří již přes rok mezi ta pra-
coviště, která  integrovala Bazální stimulaci do každodenní péče o pacien-
ty.  Foto: archiv Nemocnice Prostějov

Maturanti ze 4. A třídy z Gymnázia 
Jiřího Wolkera se stali vítězi soutěže 
O nejoriginálnější maturitní tablo vyhlá-
šené městem Prostějovem. Do soutěže se 
mohly zapojit všechny střední školy se 
sídlem v Prostějově.

„Maturitní tabla, která každoroč-
ně v dubnu zaplaví výlohy ve městě, 
jsou mnohdy velmi netradiční, tak nás 
napadlo, že bychom mohli ta nejlepší díla 
ocenit,“ objasnil smysl soutěže místosta-
rosta Pavel Drmola. „Zájemci se mohli 
přihlásit e-mailem na naší informační 
službě. Tři nejlépe hodnocení účastní-
ci dostali peněžní poukázky v hodnotě  
1 500, 1 000  a 500 Kč, které jim přijdou 
vhod třeba na pomaturitním večírku,“ 
dodala předsedkyně kulturní komise Ale-
na Rašková.

Na vyhlášení prvního ročníku soutěže 
O nejoriginálnější maturitní tablo zare-
agovalo celkem osm maturitních tříd 
prostějovských středních škol. „Nebylo 
jednoduché vybrat vítěze, protože každé 
tablo má svůj osobitý ráz, takže jsme se 
nakonec rozhodli, že čtyřčlenná komi-
se individuálně obejde výlohy s přihlá-
šenými tably a přidělí body od jednoho 
do osmi. Součet bodů pak nakonec určil 
pořadí přihlášených,“ přiblížil nelehkou 
práci hodnotitelské komise místostarosta 
Drmola.

„Všem, kteří se zúčastnili, bychom 
chtěli za jejich snahu poděkovat a věří-
me, že soutěž O nejoriginálnější tablo 
najde svoje zájemce i v příštím školním 
roce,“ uzavřela předsedkyně kulturní 
komise Alena Rašková. (jg)

V soutěži O nejoriginálnější 
maturitní tablo zabodovaly dveře 

První místo získalo tablo 4. A třídy z Gymnázia Jiřího 
Wolkera umístěné za výlohou obchodu Paula mode 
v objektu ATRIA.   Foto: Y. Kadlecová

Diplom a poukázku na 1 500 Kč předal zástupkyni tří-
dy 4. A Markétě Tomčiakové  místostarosta ing. Pavel 
Drmola.  Foto: J. Gáborová 

Vítězové soutěže 
O nejoriginálnější maturitní tablo

1. místo: tablo Gymnázia Jiřího 
Wolkera, třída 4. A, umístěné za výlo-
hou obchodu Paula mode v ATRIU. 

2. místo: tablo Střední průmyslo-
vé školy oděvní, třída 4. A, umístěné 
v prodejně Baťa, Dukelská brána.

3. místo: tablo Reálného gymnázia 
a základní školy města Prostějova, tří-
da 4. V, umístěné v prodejně Makovec, 
náměstí T. G. Masaryka. 


