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FANTASTICKÁ ŽENAFANTASTICKÁ ŽENA
PROSTĚJOV Fantastickou ženu mohli uplynulé úterý ve Společenském 
domě v Prostějově vidět zájemci z města i širokého okolí. Šlo o hru 
Žižkovského divadla Járy Cimrmana podle předlohy jednoho z nej-
známějších a nejplodnějších kanadských dramatiků Norma Fostera, 
jenž za své hry získal nejednu cenu. Právě hra Fantastická žena, která 
měla svou premiéru na americkém kontinentu v roce 2003, kde také 
sklidila velký úspěch, se své premiéry dočkala loni rovněž v České re-
publice. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

SPOLEČENSKÝ DŮM PRASKAL VE ŠVECH 
A DVĚ HODINY SE SÁLEM ROZLÉHAL SMÍCHA DVĚ HODINY SE SÁLEM ROZLÉHAL SMÍCH
SPOLEČENSKÝ DŮM PRASKAL VE ŠVECH 
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V  Prostějově se v  hlavních rolích 
představili Patricie Pagáčová jakožto 
představitelka fantastické ženy Justýny 
a Jarmil Škvrna, který si střihl roli Le-
ona, úspěšného novináře, spisovatele, 

a hlavně nejlepšího kamaráda statistika 
přes hypotéky i finance Billa, jehož hrál 
Václav Krátký. Ten byl pravým opa-
kem svého kamaráda a dlouho ne a ne 
si najít partnerku, která by splňovala 

představu jeho vysněné ženy. „Před-
stavení se velmi vydařilo a diváci byli 
spokojeni. Herci byli také nadšení z re-
akcí publika. Myslím, že to byl vydaře-
ný večer plný smíchu,“ pochvalovala si 

pořadatelka akce Lucie Dračková.
V  celé hře neustále vystupovala na 
povrch jedna otázka: kdo z vás někdy 
nezkusil a nebo si alespoň nepohrával 
s  myšlenkou využít seznamku coby 

jednu, možná i poslední naději, která 
vám najde partnera přesně podle va-
šich přání a  požadavků? „Přijeli jsme 
z Konice, jelikož u nás nic takového ne-
máme, a velice jsme si to užili,“ svěřili 
se Večerníku dva kamarádi Láďa a Petr.
Úspěšný spisovatel Leon se už totiž 
nemohl dívat na svého osamoceného 
kamaráda Billa, a  tak si pro něj při-
pravil dárek v podobě formuláře pro 
jednu speciální seznamku, který kou-
pil jednoho dne od cikánky. Ta mu 
zaručila, že jeho kamarád najde svou 
fantastickou ženu a stačí k  tomu jen 
vyplnit deset vlastností, které by měl 
mít ideální partner. Tento seznam 
spolu ještě v den Billových narozenin 
sepsali a Leon se vydal lehce omáme-
ný alkoholem se seznamem domů. 
Bill nad seznamem přestal přemýšlet 
a  vyčerpaný usnul na psacím stole, 
dokud ho ovšem neprobudil zvonek 
u dveří. K jeho údivu do nich vtrhla 

žena, kterou nikdy neviděl a  neznal, 
avšak ona se tvářila, jako by Billa znala 
celý život a věděla přesně, po čem Bill 
touží. Byl to jen vtípek jeho kamaráda 
Leona? Nebo se v  jeho bytě zjevila 
fantastická žena?
Večerník se po představení dostal 
do zákulisí i  k  hereckým hvězdám. 
„Prostějovští diváci byli naprosto fan-
tastičtí, až jsme kolikrát dělali blbosti, 
utrhli se ze řetězu a nechali se unést 
atmosférou. Museli jsme hrát na sto 
padesát,“ smáli se Patricie Pagáčová 
s  Václavem Krátkým. Na což herec 
Jarmil Škvrna s  úsměvem odvětil, že 
on si profesionální přístup zachoval... 
Pohodová atmosféra z celého tria do-
slova jen čišela, legráckami se nešetřilo. 
Videomomentku můžete shléd-
nout na našem Facebooku a exklu-
zivní rozhovor s Patricií Pagáčovou-
-Solaříkovou najdete v  některém 
z březnových čísel Večerníku.
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Bill nemůže uvěřit, že Justýna je skutečná, nebo není? Záběr na diváky a jeviště uprostřed představení Po představení proběhla autogramiáda a focení 
společně s herci.

jaké bylo divadelní představení…jaké bylo divadelní představení…
3x foto: Michal Pelikán

Justýna jasně vysvětluje Billovi a Leonovi, co se jí nelíbí  Foto: Michal Pelikán

František Tříska – Prostějov, olej na plátně, 122 x 70 cm 
bez rámu, cena 25.000 Kč

Franz Widmar – Staré město v měsíčním svitu, 
olej na dřevě, 140 x 140 cm, cena 75.000 Kč

Stanislav Sedláček – Prostějov – pohled z gymná-
zia, akryl, 52 x 62 cm, cena 18.000 Kč
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PROSTĚJOV Jak jsme informo-
vali v  minulém vydání Večerní-
ku, statutární město Prostějov 

se rozhodlo významnou částkou 
podpořit vznik nové publikace Jiří 
Wolker – Dílo. V posledních letech 
nejde zdaleka o  první podporu 
a vzpomínku na slavného básníka. 
V  krátkém rozhovoru vysvětlila 
náměstkyně primátora Milada So-
kolová, proč se radní rozhodli pod-
pořit vznik publikace 

Michal KADLEC
●● Co stálo za rozhodnutím pod-
pořit publikaci?
„Máme za to, že dílo Jiřího Wolkera 

si zaslouží naši pozornost o další vy-
dání, protože to poslední proběhlo 
před desítkami let. Konkrétně to bylo 
v roce 1940. Tehdy vyšlo téměř kom-
pletní vydání jeho básní. V osmdesá-
tých letech pak publikace Jiří Wolker 
pracujícím.“
●● Co vlastně tato publikace bude 
obsahovat?
„Jiří Wolker – Dílo bude obsahovat 
básně i prózu. Půjde o souborné dílo, 
které však v  tomto případě nezna-
mená kompletní, nepůjde ale ani jen 
o  fragmenty. Slavnostní křest publi-

kace proběhne již pátého března od 
sedmnácti hodin v Městské knihovně 
Prostějov. Právě při příležitosti 120. 
výročí narození Jiřího Wolkera bude 
veřejnosti představena tato čtyřdílná 
publikace. Členové souboru Diva-
dla Point uvedou zhudebněné básně 
a zazní i úryvky z nové knihy.“
●● V posledních letech je Jiří Wolker 
zviditelňován ve městě poměrně 
hodně. Je to podle vás dobře?
„Jiří Wolker je naším významným 
rodákem a osobně si myslím, že právě 
jeho není nikdy dost!“

PROSTĚJOV Prostějov není nudné měs-
to! Lze v  něm objevit tisíce různých zá-
koutí, na něž se dá podívat milionem růz-
ných způsobů. Jasně to dokazuje i stále se 
rozrůstající městská sbírka, do níž aktuál-
ně přibydou tři obrazy s motivem našeho 
města. Jeden z  nich vytvořil talentovaný 
žák slavného expresionisty Oskara Ko-
koschky.   

Díla ze své sbírky, která dlouho ležela ukryta zra-
kům veřejnosti, již město nějaký čas vystavuje v zá-
mecké galerii na Pernštýnském náměstí. „Věříme, 
že nákup dalších děl, tentokrát obrazů, ocení milov-
níci umění a přijdou se na ně podívat,“ vzkazuje pri-
mátor statutárního města Prostějova František Jura.
Nákup dalších děl do sbírek radním doporučili 
členové Komise pro nákup uměleckých děl při 
svém jednání na konci měsíce ledna 2020.  Jejich 

celková hodnota je 118 000 korun. „Pořízení 
uměleckých děl se bude financovat z  rozpočtu 
města Prostějova,“ doplnil náměstek primátora 
Jan Krchňavý.
Jednoznačně nejvýraznějším obrazem v  celém 
triu je expresivní dílo zachycující pohled na pro-
stějovský kostel a muzeum. Jeho autorem je ra-
kouský malíř Franz Widmar, jehož ve Vídni učil 
slavný Oskar Kokoschka.  (mls) 

PROSTĚJOV Brilantní herec Michal 
Dlouhý se vrací do Městského divadla 
v  Prostějově, aby po boku Michaely 
Badinkové exceloval v  představení 
s názvem Scény z manželského života. 
To se uskuteční již dnes, tj. v pondělí 
24. února, od 19:00 hodin a ukáže, že 
milostné vztahy procházejí nejrůz-
nějšími fázemi.
Jeden z  nejupřímnějších milostných 
příběhů ukazuje život dokonalého 

manželského páru, jehož problémy 
jednoho dne prorazí křehkou skořáp-
ku jejich dlouholetého vztahu. Rozpad 
manželství uvede Johana a  Marianne 
na cestu vzdalování se a  opětovného 
bouřlivého setkávání. Nemohou žít 
bez sebe, ale ani spolu. Příběh vyja-
dřuje myšlenku, že ti, co spolu strávili 
mnoho let společného života, se ne-
mohou nikdy stát naprostými cizinci. 

(ans)

PROSTĚJOV Nevšední zážitek 
slibuje úterní návštěva kina. Jeho 
osazenstvo si totiž pro diváky při-
chystalo Kino naslepo. Filmoví divá-
ci tak tentokrát půjdou do neznáma: 
dopředu se totiž nedozví, co je v sále 
bude čekat. 
„Je to koncept, který jsme odkoukali z ji-
ných kin v České republice. Funguje to 
tak, že do kina přijdete, nic neplatíte, my 
něco vám pustíme. Při východu bude 
kasička na dobrovolné vstupné, naopak 
pokud se vám do vkusu netrefíme, mů-
žete do patnácti minut sál opustit bez 
placení,“ objasnila záměr na mimořádný 
večer ředitelka kina Metro 70 Barbora 

Kucsa Prágerová. Slibuje si přitom, že do 
kina tato akce přitáhne lidi, kteří sem čas-
to nechodí. „Bude tam prvek nejistoty, či 
dokonce dobrodružství. I pro nás je to 
taková neznámá, ale věříme, že přijdou 
lidé, kteří jinak příliš na normální filmy 
nechodí,“ potvrdila ředitelka. 
Z pochopitelných důvodů tak neprozra-
dila, o jaký snímek se jedná ani jeho žánr. 
„Můžu akorát říct, že téma, kterému se 
film věnuje, je velice aktuální. Víc ale 
skutečně neprozradím,“ řekla s  úsmě-
vem Barbora Kucsa Prágerová. 
Metro 70 koncept Kino naslepo vyzkou-
ší poprvé. Pokud se ale setká s  úspě-
chem, určitě ne naposledy.   (sob)

„Jiřího Wolkera není nikdy dost,“ 
říká náměstkyněprimátora
pro kulturu Milada Sokolová
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Foto: archiv Večerníku 

Město koupilo tři podařené obrazy, 
vystaví je na zámku

Krok do neznáma: 

Filmoví nadšenci 
půjdou naslepo

Michal Dlouhý 
opìt v divadle
A tentokrát s Badinkovou!


