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Podporu ARCUS CENTRU 
přislíbila i senátorka 

Stavební práce 
utlumilo mrazivé počasí

OD PAVLY DOČKALOVÉ

Ješov/Slavětín - Čtvrtý únoro-
vý den patří především onkolo-
gickým pacientům. Celosvětové 
úsilí vymýtit tuto zákeřnou ne-
moc z naší planety, bylo zahájeno 
Pařížskou chartou proti rakovině 
(2000), která odstartovala první 
mezinárodní kampaň proti mali-
gním nádorům nového tisíciletí.  
Den Proti rakovině si tradičně 
připomnělo i ARCUS – ONKO 
CENTRUM se sídlem v Ješově. 
V rámci urologického semináře 
byla představena nová publikace 
Rakovina prostaty. Díky štědros-
ti senátorky Boženy Sekaninové 
a představitelů Města Litovle pak 
předán fi nanční sponzorský dar.

ARCUS - ONKO CENTRUM 
bylo založeno před sedmnácti lety. 
Zaměřuje se na informační, vzdě-
lávací a publikační činnost onkolo-
gicky nemocných. „Pomáháme ná-
vštěvníkům zodpovědět jejich dota-
zy, které se týkají nejčastěji sociál-
ních nároků, pomůcek a lázní. Pro-
vozujeme Centrum technické po-
moci, kde vydáváme pomůcky pro 
ženy po odstranění prsu. Již několik 
let pořádáme rekondiční pobyty po 
České republice a ozdravné pobyty 
v zahraničí. V neposlední řadě za-
jišťujeme provoz onkologické lin-
ky Život bez únavy“, popsala ak-
tivity zakládající členka a předsed-
kyně Centra Jana Koželská. 

Podporu pro svou záslužnou 
činnost záhy získala nejen u sa-
motných lékařů, ale i u správních 
celků a politických osobností. 

Hlavní bod letošního kongre-
su tradičně náležel odborné veřej-
nosti. Lékař Ivan Kolombo, odbor-
ník s vyšší specializací chirurgie 
a urologie nemocnice Na Homol-
ce Praha, prezentoval fi lm o šetr-
nější metodě operace prostaty po-
mocí robotické chirurgie. 

Lékař Jan Grulich z Litomyšle 
zase zdůraznil důležitost mnohdy 
podceňované následné péče o vy-
léčené pacienty. Boj s rakovinou je 
totiž během na dlouhou trať.

Toho si je vědoma i samotná 
Koželská, která se netají velkými 
ambicemi.

„Na základě letitých zkušeností 
a ohlasů, které máme od onkolo-
gických pacientů a lékařů, chceme 
na Ješově vybudovat Rehabilitační 
a vzdělávací centrum pro pacienty 
z celé ČR. Toto centrum by mělo 
ubytovací kapacitu pro čtyřicet 
osob, část rehabilitační a vzdělávací. 
Pozemek  již máme ve vlastnictví, 

a nyní hledáme prostředky z Evrops-
kých fondů pro výstavbu zařízení, 
jehož cena se podle projektu pohy-
buje kolem 40 milionů korun. Pro 
tento projekt potřebujeme podporu 
veřejnosti, a proto jsme vděčni za 
přízeň jak  senátorce  Boženě Seka-
ninové, tak starostům Mikroregionu 
Litovelsko,“ nastiňuje budoucnost 
předsedkyně.

„V současné době má ARCUS – 
ONKO CENTRUM přes tisíc členů. 
Předpokládáme, že se zájem o člen-
ství, se stoupajícím počtem onkolo-
gických diagnóz, bude dále zvyšo-
vat,“ dodává Jana Koželská. 

OD PAVLY DOČKALOVÉ

Prostějovsko - Tuhá a vleklá 
zima zpomalila tempo staveb-
ních prací. Ani v polovině úno-
ra není možné říct, že by se sta-
vební práce rozjely na plné ob-
rátky. Skluzy v termínech však 
narůstají. Sílící tlak na dodrže-
ní smluvních podmínek s objed-
nateli staveb způsobuje,  že sta-
vaři nezahálejí.

Dříve nemyslitelná činnost, se 
dnes stává běžnou realitou. Stavět, 
betonovat, omítat při mínus dese-
ti? Proč ne! Novodobé složení ně-
kterých stavebních materiálů ta-
kovou akci umožňuje. Dělníci tak 
musí pracovat i při extrémně níz-
kých teplotách. „Je to velmi nároč-
né. Silná vrstva oblečení mi brání 
v dostatečném pohybu. Kdybych 
se oblékl míň, tak bych ale jistě 
omrzl,“ nastiňuje tělesné pocity je-
den z dělníků, který musí monto-
vat lešení při teplotě, při které mu 
prsty přimrzají k trubkám. „Nejví-
ce trpí ruce, uši a čelní dutiny,“ do-
dává parta stavebních dělníků.

Skutečnost, že je práce v mra-
zech nestandardní, potvrzují i sami 
představitelé stavebních fi rem. 
„Maximálně jsme omezili pro-
voz v exteriérech. Zedníky, kteří 
nemohou pracovat uvnitř budov, 
jsme nechali po jistou dobu doma. 
Uvědomujeme si riziko možných 
úrazů způsobených nedostatečnou 
pohyblivostí a klimatickými jevy 
jako jsou námraza a led,“ sdělil ře-
ditel Stavební společnosti Navrá-
til, Josef Velešík. 

Podobnou strategii hlásá společ-
nost Konstrukta. „Naše fi rma úpl-
ně pozastavila práce ve venkov-
ním prostředí. Na několik málo 
dnů, po které bude kolem -20°C, 
jsme pozastavili i práce v uzavře-
ných nevytápěných prostorách,“ 
potvrdil jednatel společnosti Pavel 
Klusáček. 

Firmy mají povinnost posky-
tnout svým zaměstnancům tako-
vé podmínky pro práci, aby nebyly 
porušeny bezpečnostní a hygieni-
cké předpisy. Přestože ty hygieni-
cké splní bez větších komplikací, 
s bezpečností je to složitější. 

Riziko tak podceňují především 
soukromí živnostníci a malé fi rmy, 
které se snaží být fl exibilnější. Je 
ale i spousta dalších povolání, kte-
rá se provádí venku a kvůli mra-
zu jsou velice náročná. Například 
poštovní doručovatelky, strážníci 

Městské policie, hrobníci, železni-
čáři. Všichni ti se museli s nepří-
zní počasí poprat. „Co vám mám 
říct. Ven musíme za každého poča-
sí. Základem jsou teplé boty a hor-
ký čaj v termosce,“ říká listonoška 
Eva Stuchlíková. 

„Práce venku je zapovězena na 
pracovišti, na kterém je korigova-
ná teplota vzduchu nižší než mínus 
30oC. V mrazech, které jsme v mi-
nulých dnech prožili, stačí, když 
bude splněna podmínka bezpeč-
nostních přestávek. Tj. práce za-
městnance musí být upravena tak, 
aby doba jejího nepřetržitého trvá-
ní nepřesáhla 75 minut. Bezpeč-
nostní přestávky mezi jednotlivý-
mi úseky nepřetržité práce v chla-
dové zátěži musí trvat nejméně 10 
minut,“ zdůraznila Michaela Hu-
báčková, vedoucí oddělení hygie-
ny práce. 

Rakovina v jakékoli podobě 
postihne v České republice kaž-
dého třetího člověka. Celková 
úspěšnost vyléčených je kolem 
60 procent. V současné době je 
u nás nemocných přes 360 tisíc, 
výjimkou nejsou ani děti. 

Veselé kravičky křtily mlékem
OD DANY HRUBÉ

Žárovice – Hned několik pře-
kvapení vytáhl z rukávu so-
botní, v pořadí již třetí, ples 
Spolku Plumlovských nadšen-
ců v kulturním domě v Žáro-
vicích.

O tom, že předchozí dva roč-
níky si získaly řadu příznivců, 
svědčily vyprodané vstupenky 
v rekordně krátkém čase. Také 
tombola byla neuvěřitelně štěd-
rá – nabídla celkem sto třicet 
cen. Předtančení se jako obvyk-
le ujal soubor Veselé kravičky, 
který předvedl průřez vystoupe-
ní z minulých let. „To není nic 
proti tomu, co vás čeká v rámci 
půlnočního překvapení. Nevím, 
co všechno přítomným pánům 
poleze, ale budou to minimálně 
oči z důlků,“ sliboval prezident 
spolku Marek Otruba. Vese-
lé kravičky skutečně po půlno-
ci rozjely temperamentní sesta-
vu, kdy vzduchem létaly i dám-
ské kalhotky. Aby toho nebylo 

málo, došlo i na křest loga Ve-
selých kraviček – jak jinak než 
mlékem. Kmotrem se stal ná-
městek hejtmana Olomouckého 
kraje Pavel Horák.

K příjemné atmosféře plesu při-
spěla i skupina Black Rose a vý-
borná kuchyně, kterou zásobil ko-
lektiv kuchařů Restaurace Pácl 
v Plumlově. Každá dáma si z ple-
su odnášela kytičku a ti šťastnější 
také ceny z tomboly.  

Keltské naleziště se stalo 
kulturní památkou 

Němčice nad Hanou - Unikátní 
archeologické naleziště na mís-
tě zvaném Kratiny mezi Vícemě-
řicemi a Němčicemi nad Hanou 
bylo zapsáno na seznam chráně-
ných kulturních památek. Pod-
le Akademie věd ČR, která za-
psání navrhla Ministerstvu kul-
tury, se zde už ve třetím stole-
tí před naším letopočtem nachá-
zelo významné středisko keltské-
ho osídlení. Odborníci se domní-
vají, že u Němčic stálo oppidum 
- opevněné keltské hradiště. 

Zhruba čtřicetihektarová lokali-
ta je známá řadou cenných historic-
kých nálezů. První starověká min-
ce zde byla nalezena roku 1892, od 
té doby pokračují nálezy předmětů 
a mincí z laténského období. 

Nejvíce archeologických nále-
zů pochází z nedávných výzkumů. 
„Vykopáno bylo celkem 435 min-
cí ze starého Řecka, Říma, Kartága 
i Egypta, ale také unikátní nástroj, 
hliněná destička na výrobu takzva-
ných střižků k vlastní výrobě stříbr-
ných mincí,“ vypočítal Václav Bu-
rian z olomouckého pracoviště Ná-
rodního památkového ústavu. V lo-
kalitě byly při výzkumech nalezeny 
rovněž pozůstatky po výrobě bron-
zu a také druhá největší kolekce 
skleněných náramků v Evropě. 

Laténská kultura, nazvaná pod-
le archeologického naleziště La 
Tene ve Švýcarsku, se rozvíjela 
v mladší době železné, tedy asi od 
poloviny 5. století před naším le-
topočtem až do přelomu letopoč-
tu.  (ler) 

Zdá se Vám 
faktura za elektřinu 

příliš vysoká?

Prostějovsko – Společnost 
E.ON, která zásobuje drtivou vět-
šinu domácností v regionu elektři-
nou, patří dlouhodobě k nejdraž-
ším dodavatelům na trhu. Přejít 
k levnějšímu dodavateli je přitom 
velmi snadné. Pokud tedy nechce-
te dál platit zbytečně vysoké část-
ky, rozhodněte se pro změnu. Pod-
poříte tím konkurenci mezi doda-
vateli. A především ušetříte.

Podle zákona č. 458 / 2000 Sb. 
lze změnit dodavatele zcela jedno-
duše. Je to stejně snadné jako např. 
změna tarifu u telefonu a zabere 
jen několik minut. Přitom úspora 
je výrazná. 

Jakou úsporu může
 očekávat domácnost 

s roční spotřebou 5 MWh?

Přechodem k novému dodava-
teli se pro koncového zákazníka 
kromě ceny prakticky nic nemě-
ní. Pouze vyúčtování za elektřinu 
chodí od jiného dodavatele.

Vyplatí se to, když se každý rok 
ceny elektřiny mění? Společnost 
Centropol dva roky garantuje nižší 
cenu než E.ON. Navíc je pravdě-
podobné, že E.ON nezmění náhle 
svou cenovou politiku - drží ceny 
vysoko již řadu let. Nový doda-
vatel, společnost Centropol, veš-
keré potřebné kroky za zákazní-
ka vyřídí. Přitom samozřejmě ne-
dojde k žádnému přerušení dodáv-
ky elektřiny. Ostatní věci jako je 
kvalita dodávky, elektroměr, jistič, 
elektrické vedení zůstanou stejné. 

Ceny elektřiny bohužel stále rostou. 
Kromě úspor ve spotřebě se tomu ale 
můžeme bránit také využitím konku-
rence mezi dodavateli.  (PR)

 Foto: Dana Hrubá

 Foto: Leona Roháčková

 Foto: Josef Kopečný

 Ilustrační foto



KULTURNÍ DŮM KRALICE NA HANÉ
- Hanácký bál - Klas Kralice na Hané

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC
- 19.00 hod. TOSCA, opera

DIVADLO TRAMTARIE OLOMOUC
- 19.30 hod. ROZMARNÉ LÉTO, komedie

KINO METRO
- 17.30 hod. Fame - cesta za slávou
- 20.00 hod. Galimatyáš

RESTAURACE U 3 BŘÍZ
- 8.00 hod. GRAND PRIX V ŘESENÍ KŘÍŽO-

VEK A HÁDANEK ve dvou kategoriích

SPOLEČENSKÝ DŮM
- 9.00 hod. Přednáška - biotronik Tomáš Pfeiffer, 

společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života

KINO METRO
- 17.30 hod. Zakletý v čase, americký 

romantický fi lm
- 20.00 hod. Prorok, francouzské krimi-

nální drama

MĚSTSKÉ DIVADLO PROSTĚJOV
- 9.00 hod. Vladislav Kracík - I NA BATMANA OB-

ČAS PADNE SMUTEK, divadlo Tramtarie Olomouc
- 11.00 hod.  Vladislav Kracík - I NA BATMANA 

OBČAS PADNE SMUTEK

PROSTĚJOVSKÁ HVĚZDÁRNA
- 15. - 21. 2. 2010 ASTRONOMICKÝ TÝDEN
- 15. - 19. 2. 2010 v 10.30 hod., 13.30 hod. a 15.30 

hod., dále každou únorovou středu v 15.30 hodin 
POHÁDKA ZE STARÝCH POVĚSTÍ HVĚZD-
NÝCH

KINO METRO
- 17.30 hod. Zakletý v čase
- 20.00 hod. Prorok

MĚSTSKÉ DIVADLO PROSTĚJOV
- 9.00 hod. ROZTANČENÝ SVĚT - 

David Strnad, Hana Mikolášková, divadlo 
Polárka Brno

- 11.00 hod. ROZTANČENÝ SVĚT - David Strnad, 
Hana Mikolášková 

BOTANICO CAFÉ
- 19.00 hod. Blanka Šrůmová, hudební akce

KULTURNÍ KLUB DUHA
- 9.00 hod. DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRA-

KÝ, divadlo Koráb Brno
- 10.15 hod.  DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTRO-

ZRAKÝ

OD LEONY ROHÁČKOVÉ

Prostějov – Duo Eva Suchán-
ková a Jarmila Hlaváčová  pat-
ří k tomu nejlepšímu, co prostě-
jovská divadelní komunita má. 
Obě dámy jsou dušemi  Divadel-
ního spolku Historia, k jehož zá-
sluhám patří mimo jiné nezapo-
menutelné Dny na panském síd-
le v Čechách pod Kosířem. Pořá-
dají poutavé a nadmíru zajímavé 
Dámské jízdy, na které se těší ne-
jen pravidelní návštěvníci. Pose-
zení, nazvané Návštěva Emy De-
stinnové v knihovně, znovu po-
tvrdilo jedinečný vypravěčský ta-
lent zmiňované první dámy a uni-
kátní přednes té druhé. Svůj pod-
večer věnovaly nejznámější čes-
ké operní pěvkyni, ženě, které le-
žel u nohou celý svět, jen její  vlast 
ji nikdy nedocenila. Dvouhodinový  
koncert představil Emu Destinno-
vou tak, jak ji zná málokdo.   

Ema všeumělec

Ema Destinnová se narodi-
la jako Emilie Kittlová  26. úno-
ra 1878 v Praze v rodině bohatého 
kulturního mecenáše. Malovala, 
sochařila, hrála na housle, umě-
la zpívat, psala povídky, romány, 
básně, učila se jazykům a vášni-
vě četla. Odmalička tíhla k herec-

tví, a tak ji otec nechal zapsat do 
herecké školy při Národním diva-
dle. Dostala se k Otylii Sklenářo-
vé  - Malé, vynikající české hereč-
ce, která byla dívkou okouzlena. 
Naučila ji jevištní  mimiku a po-
hyb, což Emě dalo důležité zá-
klady  pro další umělecký život, 
stejně jako setkání s  profesorkou 
Marii Loewe-Destinn, po které si  
vzala pseudonym.  

Poprvé se ucházela o místo zpě-
vačky v Národním divadle a ne-
uspěla. Angažmá nakonec zís-
kala až na čtvrtý pokus v Berlín-
ské Dvorní opeře. Od té doby šla 
od úspěchu k úspěchu, projezdi-
la celý svět a ten jí ležel u nohou. 
Mimo Čech, které ji nikdy nedo-
cenily. Bohužel.

Ema žena

Středně vysoká, štíhlá, s tma-
vou hřívou vlnitých vlasů, byla 
nepřehlédnutelná. Temné oči po-
dobné tůním nemohly skrýt tem-
perament a staly se pastí pro větši-
nu mužů, kteří s ní přišli do styku. 
Měla hypnotické schopnosti, kte-
ré občas předváděla na zvířatech.

Výbušná, prudká, velkorysá, 
milující přírodu, zvířata, starožit-
nosti, knížky (mimochodem, po 
její smrti jich bylo v jejím zámku 
ve Stráži nad Nežárkou  15 tisíc). 
Milovala krásné šaty, necháva-
la si šít nápadné toalety, nejraději  
měla černou a fi alovou barvu, kte-
ré zdůrazňoval její tmavou krásu.  

Ema a muži

Muži byla obletována po celý 
život. Dlouhé roky se jí dvořil te-
norista Enrico Caruso, k jejím ná-
padníkům patřil skladatel Puccini 
či dirigent Toscanini. O její přízeň 
stál dokonce císař Vilém ll, který ji 
poctil titulem první dramatický so-
prán Berlínské dvorní opery.  Emi-
no srdce ale mluvilo jasně. Stá-
la jen o muže z Čech, za jiného se 
vdát nechtěla. Stejně jasně mluvi-
lo ve prospěch gaunerů, a tak jim 
bohužel dávala přednost před jis-
totou a láskou, kterou jí nabídl tře-
ba francouzský Alžířan Gylli, kte-

rého sama učila zpívat. Nakonec ji 
poslední dva partneři zruinovali po 
všech stránkách, citově i materiál-
ně. Oba byli – jak jinak – Češi.

Její srdce byl danajský dar pří-
rody. Přetékalo citem, který jí ni-
kdy nikdo nevrátil tak, jak si za-
sloužila. Vypadala jako krás-
ná hříšnice. „Celý život ve mně 
muži milovali jako objekt vášně. 
Já jsem ale toužila po pohlazení,“ 
posteskla si před svou společnicí.

Ema a hlas

To nejkrásnější vůbec byl její 
hlas. „Žádný přístroj nemůže za-
chytit ty tóny. Všechny jí ubližu-
jí,“ píše v životopisné knize Emi-
na dlouholetá společnice Ma-
rie Martinková. Dramatický sop-
rán dokázal zachytit všechna hnu-
tí její duše, měla skvělé belcan-
to i pianissimo. Přesto Martínko-
vá vzpomíná na jediný okamžik, 
který s Eminým zpěvem zaži-
la. „Byly jsme ve Stráži u rybní-

ka, nad hladinou se neslo kleká-
ní z okolních vesnic a Ema začala 
zpívat Ave Maria. Zpívala Bohu, 
přírodě a mně,“ popisuje nezapo-
menutelný zážitek. 

Císař Vilém II o jejím hlase tvr-
dil, že zní, jako když mluví  varha-
ny. Malíř Jan Zrzavý jí po zhléd-
nutí opery Dalibor, kde zpíva-
la Zuzanu, napsal několikastrán-
kový obdivný dopis.  Známý kla-
vírní virtuos Arthur Rubinstein ve 
svých 92 letech vzpomíná: ,,Víc 
jak padesát let tomu je, co se v Pa-
říži poprvé hrála Straussova ope-
ra Salome - v německém originá-
le. Dirigoval sám skladatel a Ema 
zpívala titulní roli. Myslím, že to 
byla největší Salome své doby. 
Ona a Enrico Caruso byli zřejmě 
jediní, kteří tak mistrně zvláda-
li techniku zpěvu a její dechovou 

kontrolu.“ Mimochodem, Strauss 
napsal Salome právě pro Emu.

Ema a Čechy

Vracela se z cest stále domů do 
Čech. Zakoupila zámek ve Stráži 
nad Nežárkou, kde strávila i dva 
roky internace. Za pomoc odbo-
ji, kdy byla chycena na hranicích 
s motákem zašitým v plášti, jí hro-
zilo zastřelení. Přimluvil se za ni 
ale opět její velký obdivovatel cí-
sař Vilém a ona trestu smrti unik-
la. O její úloze v odboji se násled-
ně vyrojily pomluvy. Čechy Emu 
nebraly, v Praze nedostala profe-
suru na konzeratoři, stát jí upíral 
i důchod.  

Problémy osobní s sebou při-
nesly i ty zdravotní. Vysoký krev-
ní tlak, slepotu, mrtvici. Na tu 
Ema  v 52 letech 28. ledna 1930 
umírá. Ani poslední přání jí neby-
la splněna.  Chtěla být pohřbena 
v parku svého milovaného zámku 
ve Stráži, Slavín pokládala za vě-
zení. Přesto spočívá tam. A nedo-
čkala se ani té jediné bílé mramo-
rové růže.

„Čechy mě znají, jen když mám 
platit daně,“ posteskla si žena, kte-
ré ležel u nohou svět, ale ona  ni-
kdy neuvažovala o tom, že by 
odešla z milované země.

Ema a Prostějov

Emu Destinnovou slyšel tři-
krát i  Prostějov. Poprvé to bylo 
v roce 1918, kdy s ní přijel Ma-
rio Roman a zazpívali s Vlasti-
milou a Orlicí. Poté v roce 1923, 
kdy nastudovala s olomouc-
kou operou Dalibora a nakonec 
v roce 1927 na samostaném kon-
certu.

Dvouhodinové vyprávění přines-
lo čtyřem desítkám nadšených po-
sluchačů nezapomenutelný zážitek. 
Jak Eva Suchánková konstatovala, 
materiálů se podařilo nashromáždit 
na tři takové podvečery. „Musíme 
se  mírnit, a tak jsem spoustu zají-
mavostí vypustila,“ usmívala se po 
zaslouženém potlesku. Stejně ob-
divuhodný byl  výkon Jarmily Hla-
váčové, která v bezmála půlhodino-
vém monologu, určeném k  Emi-
ně pohřbu, rozkryla českou povahu 
plnou závisti a pomluv. Ukázky ze 
slavných  postav, které Destinnová 
vytvořila, byly důstojným doprovo-
dem Eminy zatím poslední návště-
vy v Prostějově.   

Obě dámy poděkovaly za maxi-
mální vstřícnost a pomoc pracov-
níkům Městské knihovny Prostě-
jov.     
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KULTURA 
den po dni

KULTURA 
den po dni

 10.

 10.

16.

16.

KINO METRO
- 17.30 hod. Kawasakiho růže
- 20.00 hod. Kawasakiho růže

MUZEUM PROSTĚJOV
- 10. 2. - 28. 3. 2010 Sinice a řasy v potravě, výstava

HVĚZDÁRNA PROSTĚJOV
- 15.30 hod. POHÁDKA ZE STARÝCH POVĚS-

TÍ HVĚZDNÝCH

KINO KONICE
- 13.00 hod. KUNG FU PANDA

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC
- 19.00 hod. Cosi fan tutte, opera

DIVADLO TRAMTARIE OLOMOUC
- 19.30 hod. I NA BATMANA OBČAS PADNE 

SMUTEK, komedie

U-KLUB OLOMOUC
- 20.00 hod. UK SUBS (uk), THE VIBRATORS 

(uk), support: ZATREST (ol), DEGRADACE 
(ov)

KINO METRO
- 17.30 hod. Fame - cesta za slávou, 

americký hudebně taneční fi lm
- 20.00 hod. Galimatyáš, francouzská 

krimikomedie

DIVADLO POINT
- 19.00 hod. SOBOTNÍ PLUS+

MĚSTSKÉ DIVADLO PROSTĚJOV
- 19.00 hod. HRADIŠŤAN, cimbálová muzika

PROSTĚJOVSKÁ RADNÍCE, OBŘADNÍ SÍŇ
- 9.20 hod. Vítání občánků

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC
- 19.00 hod. Ženy a panenky, činohra 

REDUTA OLOMOUC
- 19.00 hod. Slavné popové a rockové evergreeny, 

2. abonentní koncert cyklu D

KINO METRO
- 17.30 hod. Fame - cesta za slávou
- 20.00 hod. Galimatyáš

KINO KONICE
- 18.00 hod. ARTHUR A MATHAZAROVA PO-

MSTA

DIVADLO POINT
- 19.00 hod. ŽIVOT SAMÉ PSANÍ, dokumentární 

fi lm o Edvardu Valentovi

KULTURNÍ KLUB DUHA
- 20.00 hod. Taneční večer pro seniory

SPOLEČENSKÝ DŮM PROSTĚJOV
- Maturitní ples - Střední průmyslová škola oděvní

MĚSTSKÉ DIVADLO PROSTĚJOV
- Maturitní ples - SOU obchodu Prostějov

APOLLO 13
- 21.00 hod. Stonedraiderz Crew presents CRA-

SHER d´n´b NIGHT 

KAVÁRNA EKOCENTRA IRIS, 
HUSOVO NÁM. 67, PROSTĚJOV

- 16.00 hod. Studánky v Prostějově

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC
- 19.00 hod. Ples v opeře

U-KLUB OLOMOUC
- 15.00 hod. WORKSHOP AFRICKÉHO TANCE

KINO METRO
- 17.30 hod. Fame - cesta za slávou
- 20.00 hod. Galimatyáš

KINOKAVÁRNA DUHA
- 15.00 hod. Zasadil dědek řepu, pásmo pohádek
- 17.30 hod. Hannah Montana, americká rodinná 

hudební komedie

APOLLO 13
- 19.30 hod. Sounds of the Grave 2010, X-CORE 

oblíbená znojemská metalcoreová kapela, dále se před-
staví FROM BEYOND Pv, INSANE Opava, MEN-
TALLY CORRUPTED Uherské Hradiště, BREA-
KDOWN Česká Třebová.

MĚSTSKÉ DIVADLO PROSTĚJOV
- Společenský ples - Rotary Club Prostějov

MUZEUM PROSTĚJOV
- 14. 2. - 21. 3. 2010 M. Novotný - obrazy

RESTAURACE U 3 BŘÍZ
- 13.00 hod. GRAND PRIX V ŘEŠENÍ SUDOKU 
- 15.30 hod. GRAND PRIX V ŘEŠENÍ LOGIC-

KÝCH ÚLOH
- 17.30 hod. PŘEBOR HANÉ V ŘEŠENÍ KŘÍŽO-

VEK A KRESLENÝCH HÁDANEK

SOKOLOVNA PTENÍ
- Ostatkový ples - SDH Ptení

SOKOLOVNA PŘEMYSLOVICE
- Ostatkový ples s tradičním pochováváním basy, 

TJ Sokol

13. 
sobota

11. 
čtvrtek

10. 
středa

12. 
pátek

14. 
neděle

15. 
pondělí

16. 
úterý

Ema Destinnová zemřela 
pro lásku k vlasti

Drahokamy 
v Galerii u Hanáka

 Foto: Petra Lošťáková

 Foto: Leona Roháčková

OD PETRY LOŠŤÁKOVÉ

Prostějov – V pátek 
odpoledne se konala 
vernisáž fotografi í  pro-
stějovské malířky, kres-
lířky a fotografky Zdeň-
ky Trnečkové. V Galerii 
u Hanáka otevřela vý-
stavu nazvanou „Světlo 
v drahokamech“. 

Autorka si pohrává se 
světlem a drahokamy, 
které sbírá. Drahé kame-
ny jsou pro ni velkou in-
spirací. Fotky nejsou žád-
ným způsobem upraveny 
ani ořezány. „Nikdy obra-
zům nedávám názvy. Při-
jde mi to zbytečné a zavá-
dějící. Každý si v mém vý-

jevu může najít, co chce,“ 
říká Zdeňka Trnečková ke 
svému dílu. 

Sama o sobě tvrdí, že 
je spíše malířkou, fotogra-
fi i se věnuje pouze okra-
jově. Ve své tvorbě je ori-
entována postsurrealistic-
ky. Používá techniky ole-
jomalby, japonské tužky, 
gelové tužky, akvarelové-
ho pastelu a akrylu. Kromě 
Galerie u Hanáka vystavo-
vala v Galerii METRO 70, 
Muzeu Prostějovska, Ná-
rodním domě v Prostějově, 
v prostějovském zámku. 
V roce 2003 vystavova-
la v rámci projektu „MISS 
DEAF WORLD“ v Kon-
gresovém centru v Praze 
soubor nazvaný  Fantazij-
ní malby. 
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OSMISMĚRKA
o ceny

Prostějovský hádankářský kroužek Hanáci pořádá pod patrona-
cí kulturní komise města Prostějova tradiční řešitelský přebor Grand 
Prix. Přebor se koná 13. - 14. 2. 2010 v prostorách restaurace U Tří 
bříz v Prostějově, vítáni jsou všichni milovníci luštění, řeší se sudo-
ku… /viz tajenka/.

Použité výrazy:  APARÁT, ATLETIKA, CESTA, CITACE, CÍV-
KA, FIAKR, HÁDANKA, HANÁCI, HOSTINA, HOUSLE, CHATAŘ, 
KAPKA, KOSTEL, KOTVA, KŘÍŽOVKA, LOGIKA, MALINA, OPE-
RETA, ORLOJ, PODÁNÍ, POŘEKADLO, POVIDLA, PROSTĚJOV, 
PROUTÍ, PŠENICE, RAKETA, REMORKÉR, ROVNICE, SELKA, 
SEŠLOST, SLOVO, START, STOJÁNEK, TÁHLO, TAJENKA, ULIČ-
NÍK, UZENINA, VINAŘ, VÝKONNOST.

Řešení zasílejte do pondělí 15. února 2010 na adresu redakce Rosti-
slavova 5, Prostějov, kde si také výherce bude moci vyzvednout ložní 
soupravu od fi rmy PROFITEX PROSTĚJOV, PRACOVNÍ ODĚVY, 
Wolkerova 37, Prostějov, tel.: 582 346 300.

Výherkyní z minulého čísla je paní Eva Doleželová ze Studence.      
 
 Autor: Ing. Bohdan Kousal

Richard Doetsch

13. hodina
Nick Quinn je na dně: nejenže se stal 

svědkem vraždy své milované ženy, 
ale navíc ho policie považuje za hlav-
ního podezřelého. A jako by toho ne-
bylo málo, v jeho poklidném městeč-
ku havaruje letadlo a všech dvě stě ces-
tujících zahyne. Když zdrcený Nick 
čeká ve výslechové místnosti na práv-
níka, má pocit, že pro něj už všechno 
skončilo. Mýlí se. Namísto právníka ho 
navštíví neznámý muž a sdělí mu stě-
ží uvěřitelnou věc  -  svou ženu možná 
ještě může zachránit. Nick se zpočátku 
zdráhá uvěřit, ale když pochopí, co mu 
tajemný dobrodinec skutečně nabízí, 
vydává se na zběsilý závod proti prou-
du času. Knihu v roce 2009 vydalo na-
kladatelství  Domino Ostrava. 

Novinky
v knihovně

Atmosféru oblíbených tele-
vizních vědomostních soutěží  
Riskuj, Kufr či Chcete být mi-
lionářem teď mohou na vlastní 
kůži vyzkoušet zájemci z Pros-
tějovska. Sice bez přítomnosti 
kamer a ve skromném prostře-
dí studovny v přízemí knihov-
ny, což ale vůbec neubírá na 
napínavosti a zajímavosti to-
hoto soutěžního klání. Je urče-
né (nejen) seniorům a knihov-
na jej pravidelně jednou za mě-
síc pořádá od loňského podzi-
mu. Další kolo se koná právě 
dnes, ve středu 10. února v 10 
hodin.  Jen o půl hodiny pozdě-
ji, v 10.30 hodin, se v knihov-
ně koná prezentace prvního vy-

dání „všestudentského“ časopi-
su Bouřlivý GREPFRUIT.  Ča-
sopis měl dosud podobu webo-
vých stránek na adrese http://
prvni vydani.knihovna.cz/. Nej-
lépe hodnocené příspěvky osm-
nácti autorů z prostějovských 
středních škol teď vycháze-
jí v „papírové“ verzi, kterou si 
zájemci mohou opatřit v čítár-
ně knihovny. Časopis má na-
víc i velmi netradiční podobu. 
„Je to totiž jednoduché origami, 
které dokáže složit úplně kaž-
dý. Po přečtení tak může slou-
žit i jako umělecký trojrozměr-
ný objekt, který si můžete za-
věsit  třeba na zeď,“ řekl ředitel 
knihovny Aleš Procházka.  (les)

„Víte o nějaké studánce 
v okolí Prostějova?  Zajímá vás 
čistota studánek i vody v nich? 
Chcete se zapojit do mapová-
ní studánek?  Přijďte na nefor-
mální schůzku na téma Studán-
ky Prostějovska. Ty, které zná-
me, zakreslíme do mapy a na-
plánujeme k nim vycházky.“ 
Tak zvou pořadatelé z Regio-
nálního sdružení  Iris na akci, 
která se koná už tento pátek 
v prostorách Ekocentra na Hu-
sově náměstí.  „Sdružení mla-
dých ochránců přírody spusti-
lo už v roce 1999 projekt Za-
chraňme studánky.  V roce 2008 
byl rozšířen o národní regis-
tr na adrese www.estudanky.

cz s cílem zapojit širokou ve-
řejnost. Zjistili jsme, že z Pros-
tějovska jsou v registru jen dvě 
studánky, a to je ostuda. Moc 
rádi přivítáme nejen pamětníky, 
kteří s námi nad mapami budou 
vzpomínat na místa, kde býva-
ly a snad dosud jsou studánky, 
ale také zájemce, kteří by byli 
ochotni se o ně starat. Princip 
programu Zachraňme studánky 
počítá právě s převzetím patro-
nátu nad některou ze studánek 
a hlavně v péči o ni – v čištění  
a úpravách okolí, zajištění roz-
borů vody či spuštění informač-
ních kampaní,“ upřesnila před-
sedkyně RS Iris Eva Zatlouka-
lová.  (les)

Milionář a bouřlivý grepfruit
Akce ve středu 10. února v 10.00 a v 10.30 hodin

v Městské knihovně v Prostějově  

Život samé psaní
Projekce fi lmu v pátek 12. února v 19. hodin

v divadle Point v Olomoucké ulici v Prostějově

Studánky na Prostějovsku
Akce v pátek 12. února od 16 do 18 hodin

v Kavárně Ekocentra Iris v Prostějově

Před třemi týdny měl v Ná-
rodním domě premiéru doku-
mentární fi lm Život samé psa-
ní, mapující dílo a osudy vý-
znamného (leč téměř zapome-
nutého a za totality léta uml-
čovaného) prostějovského ro-
dáka, spisovatele a novináře 
Edvarda Valenty. Film natoči-
li mladí tvůrci Vojtěch Pospí-
šil, Jakub Vejmola a Miroslav 
Ondra díky kulturnímu grantu 
města Prostějova. Dokument 
kombinuje rozhovory s pa-
mětníky (včetně Valentových 
dětí Edvardy a Martina) se zá-
běry z míst spjatých s Valen-
tovým životem (kromě Pros-
tějova je to Brno, Zlín či Pra-

ha) a s inscenovanými dotáč-
kami několika hraných scén 
(například akční honičky, in-
spirované závěrem Valentova 
nejuznávanějšího románu  Jdi 
za zeleným světlem). Film je 
tak nabitý fakty a zajímavost-
mi nejen o Valentovi (ale tře-
ba i o Eskymo Welzlovi nebo 
J. A. Baťovi), že stojí za to vi-
dět jej i víckrát. „Takže jsou 
zváni nejen ti, co premiéru ne-
stihli. Po promítání budeme 
připraveni s diváky besedovat 
o Valentovi a o samotném na-
táčení,“ řekl za tvůrce Miro-
slav Ondra, který dokumen-
tem provází a spolupracoval 
i na jeho scénáři a režii.  (les)

Miloslav Maršálek 
zaujal korespondencí 

Mahena a Lady
Prostějov – V rámci cyklu 

„Osobnosti čtou své oblíbené 
knihy“ vystoupil  ve studovně 
Městské knihovny v Prostějově 
herec Miloslav Maršálek. He-
rec působící v brněnském Ha-
Divadle, zůstal i po jeho pře-
stěhování do Brna věrný Pro-
stějovu.

Miloslav Maršálek si přine-
sl několik knih, ze kterých chtěl 
přečíst alespoň krátkou ukázku. 
Nejvíce času mu ale zabral úry-
vek korespondence mezi Ma-
henem a Ladou, pojednávají-
cí o plakátu Chraňte knihu!. Při-
chystány měl i ukázky z děl bás-
níků Vítězslava Nezvala či Jaro-
slava Seiferta. Neopominul ani 
nesmrtelný román Jerome Da-
vida Salingera Kdo chytá v žitě. 
„Knihy jsem vybíral tak, aby za-
ujaly i vás. Nejsou to tedy jen mé 
nejoblíbenější,“ uvedl Maršálek.

„Bylo to moc poučné, bás-
ničky sice nemusím, ale v po-
dání profesionála je to něco ji-
ného,“ nechala se slyšet Eva 
Konečná.  (pel)

Čarování v METRU 70

OD PETRY LOŠŤÁKOVÉ

Prostějov – Scénkou, jak to vypa-
dá o školní přestávce a ve vyučová-
ní ve škole, zahájili studenti Střed-
ní školy oděvní Prostějov vernisáž 
výstavy nazvané „Čarování na pa-
píře“. Fotografi e, grafi cké práce, 
kresby, malby a návrhy módních 
kolekcí, které vytvořili studen-
ti oborů Grafi ka v reklamní praxi 
a Modelářství a návrhářství oděvů, 
vznikly v rámci vyučování... 

„S nápadem uspořádat výstavu 
nás oslovil pan Andrýsek, se kte-
rým jsme spolupracovali už při 
soutěži „Historie Prostějova mla-

dýma očima“. Tehdy z ní vznikl 
kalendář, ve kterém mají někteří 
naši studenti fotku. Podobná vý-
stava tady byla zhruba před dvě-
ma roky a měla ohlas, tak jsme se 
tomu nebránili ani podruhé,“ říká 
Ilona Raková, ředitelka školy.

„Nápad uspořádat výstavu se mi 
moc líbil. Všichni, kdo se na ní po-
díleli, z ní měli dobrý pocit,“ uvádí 
Hana Kotíková, studentka 4. roč-
níku oboru Modelářství a návrhář-
ství oděvů.

Ve foyer kina METRO 70 si zá-
jemci mohou prohlédnout návrhy 
fotokalendáře, obalů knih a CD, 
fotografi e různých zákoutí, kres-
by a malby s nejrůznějšími tématy. 
Výstava trvá do 6. března.

Malíře Novotného inspiruje politika
V Muzeu Prostějovska vystavuje společně s fotografem Jiřím Hlušičkou
Prostějov – „Přečtu si zprávy 

v novinách, naštvu se a jdu malo-
vat,“  prozradil malíř Milan No-
votný (1955)  největší  inspirační 
zdroj své tvorby. Řekl to minulý 
čtvrtek v Muzeu Prostějovska na 
vernisáži výstavy svých obrazů, 
příznačně nazvané Stát a občan 
2002-2009. Sice se u toho usmí-
val, ale z témat, barev a vyznění 
jeho děl je zřejmé, že to zas tako-
vá legrace není.

„Svět se řítí do záhuby a mě to 
irituje. Vidím kolem sebe džungli,  
v níž obyčejný člověk nemá šan-
ci. A politici se o jeho život už vů-
bec nezajímají.  I kdybych chtěl, 
nemůžu namalovat nic veselého. 
Vždycky to sklouzne k tomu, že si 
řeknu: Teď jim to nandám. Mám 
prostě potřebu reagovat na aktuál-
ní dění ve společnosti a prostřed-
nictvím malby vyjadřovat svůj ná-
zor, který je většinou hodně kritic-
ký,“ konstatoval malíř, jehož ces-
ta k vlastní tvorbě byla hodně kli-
katá. Cíleně malovat začal až 
v roce 2002, kdy mu bylo 47 let. 
Novotný totiž absolvoval vojen-
ské gymnázium a pak během stu-
dia na vojenské vysoké škole po-
chopil, že tahle volba byla omyl. 
„Odešel jsem z armády s tím, že 
v ní nemůžu zůstat z politických 
důvodů, což za komunistů zname-
nalo nejen profesní sebevraždu, 
ale málem mě to dostalo do kri-
minálu. Stálo to však za to. I když 
jsem  pak léta pracoval jako děl-
ník, byl jsem svobodný,“ řekl Mi-
lan Novotný, který se po listopa-
du 1989 postupně začal věnovat 
umění a už řadu let působí jako 
galerista a kurátor výstav v Brně. 
Vlastní malířskou tvorbu ale ve-
řejnosti poprvé ukázal až loni, kdy 

měl dvě výstavy v Praze a jednu 
v Táboře. Prostějovská výstava je 
tedy teprve jeho čtvrtou prezenta-
cí, další plánuje v srpnu v Miku-
lově. 

Milan Novotný měl v živo-
tě štěstí na osudová setkání. Tím 
prvním byl táborský malíř Ka-
rel Valter (1909 – 2006). „Val-
ter byl fenomén, legenda, neuvě-
řitelný člověk, nesmírně moudrý 
a skromný.  Nikdy se nevydal ces-
tou komerce. Možná i proto jsou 
jeho díla objevována až v posled-
ní době, kdy je doslova černým 
koněm obchodu s uměním. Já si 

ale nejvíc cením toho, že byl mým 
přítelem a učitelem,“ řekl Novot-
ný.  Druhým zásadním člověkem, 
který  ovlivnil jeho život, je his-
torik umění Jiří Hlušička (1929), 
spoluzakladatel a po třicet let 
(1961-1989) ředitel Moravské ga-
lerie v Brně. „Podpořil mě a dodal 

mi odvahu vyjít se svou tvorbou 
ven. Uvědomil jsem si, že když 
se moje věci líbí takovému znalci, 
jako je Jiří Hlušička, nemůžou být 
zas tak špatné,“ uznal Novotný. 

Jiří Hlušička je přitom stejně 
jako Novotný příkladem toho, že 
začít tvořit lze v jakémkoliv věku. 

Letos jedenaosmdesátiletý autor 
se totiž na výstavě v Muzeu Pro-
stějovska  prezentuje společně 
s Novotným, a sice fotografi emi 
z posledních pěti let. „Jiří Hlušič-
ka je uznávaná osobnost výtvar-
ného života, ale když se v roce 
2006 poprvé představil veřejnos-
ti jako fotograf, byl jsem zvědavý 
a spíš skeptický k tomu, co může 
teoretik umění sdělit vlastní tvor-
bou. Moje původně kritické nala-
dění se ale rychle změnilo v ob-
div. Oslovila mě upřímnost a až 
dětská zvídavost Hlušičkových 
snímků. Děkuju mu za inspirativ-
ní radost z vidění, kterou mi svou 
tvorbou dal v takové míře, jakou 
už jsem dlouho nezažil,“  řekl na 
vernisáži fotograf Libor Teplý.

Obrazy Milana Novotného 
a fotografi e Jiřího Hlušičky mů-
žete v Muzeu Prostějovska zhléd-
nout až do 21. března.   (les)

 Foto: Petra Lošťáková

 Foto: Lenka Sehnalová

X-CORE 
v Apollu 13

Prostějov – Milovníci metalové 
hudby si přijdou na své v sobotu 
13. února, kdy do klubu Apollo 
13 po delší odmlce zavítá metal-
coreová skupina X-CORE. 

Prostějovskému publiku tato 
znojemská kapela předsta-
ví svoje zatím poslední album 

z roku 2008 In Hell, které na-
točila ve studiu Rolanda Gra-
powa. Kromě toho publiku za-
hrají skupiny jako FROM BE-
YOND, INSANE, MENTAL-
LY CORRUPTED a BREA-
KDOWN. Start akce je naplá-
nován na 19,30 a vstupné je 80 
Kč. (pel)


